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SzkołybrackiewSłuckuwXVI-XVIIIwieku*
Od XIV wieku Słuck był własnością książąt Olelkowiczów. Po śmierci
Jerzego III Olelkowicza jedyną spadkobierczynią majątku rodu została jego
córka księżna Zofia Olelkowiczówna1. W 1600 roku Zofia wyszła za mąż
za Janusza Radziwiłła2, wnosząc w posagu Księstwo Słuckie ze Słuckiem
i Kopylem. W ten sposób Księstwo Słuckie przeszło w ręce birżańskiej
linii Radziwiłłów. Słuck stał się główną rezydencją księcia Janusza Radziwiłła. Po jego śmierci ród Radziwiłłów władał miastem do 1793 roku,
kiedy w wyniku II rozbioru Rzeczy pospolitej terytorium księstwa weszło
w skład Imperium Rosyjskiego. Radziwiłłowie kontynuowali w księstwie
politykę Olelkowiczów swobodnego wyznawania wiary, co sprzyjało rozwojowi struktur Cerkwi prawosławnej. W XVII i XVIII wieku w mieście fun kcjonowało dziewięć prawosławnych cerkwi3 i trzy prawosławne
monastery: św. proroka Eliasza, bracki Przemienienia Pańskiego i Trójcy
Świętej4.
*
1
2

3

4

artykuły

Marcin Mironowicz
(Białystok)

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 20152018 jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant”.
Zofia Słucka (1585-1612) — święta, księż na słucka i kopylska.
Janusz Radziwiłł (1579-1620) — książę, kasz telan wileński od 1619 r., podczaszy wileński od 1599 r., starosta borysowski. Pan na Dubin kach, Lichtenbergu,
Słucku i Kopylu, protek tor protestantyzmu i prawosławia na Lit wie. Wziął udział
w rokoszu Zebrzydowskiego i jako jedy ny z jego przy wódców nie przeprosił króla
Zyg munta III. Prowadził pry wat ną wojnę na Lit wie ze stron nikiem króla Janem
Karolem Chod kiewiczem. Po wyjeździe z Rzeczy pospolitej zyskiwał poparcie dla
tolerancji religijnej w Rzeczy pospolitej. Szerzej: T. Wasilewski, RadziwiłłJanusz,
„Polski Słow nik Biog raficzny”, t. XXX, Wrocław 1987, s. 208; B. Radziwiłł, Auto
biografia, wstępem poprzedził i opracował T. Wasilewski, Warszawa 1979, s. 8.
W Słucku do XVIII w. były następujące cerk wie prawosław ne: kated ralna św. Mikołaja Cudot wórcy, św. męczen nicy Barbary, Zmar t wychwstania Pańskiego, Narodzenia Chrystusa, Przemienienia Pańskiego, św. Jerzego, św. Jana Chrzciciela, św.
archidiakona Stefana, św. św. Konstantego i Heleny. М. Волкаў, Слуцкнастарых
планах, Мінск 2017, с. 43.
Ф. Ф. Серно-Соловьевич, Древнерусский город Слуцк и его святыни, Вильна
1896; Е. Г. Денисова, СлуцкиеправославныемонастыривовторойполовинеXV
—XXв., [w:] ХристианствовБеларуси:историяисовременность:сборникна
учныхстатей, редкол.: А. А. Коваленя, В. В. Данилович, А. А. Лазаревич, Минск
2014, c. 86-92; М. Волкаў, Слуцкнастарыхпланах, с. 43; Л. В. Тимошенко, Мужи
ловскийАндрей, „Православная энциклопедия”, т. XLVII, Москва 2017, с. 594.
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Książę Jerzy II Olelkowicz za swego życia przekształcił Słuck w ważny
ośrodek kultury prawosławnej5. Jego syn książę Jerzy III Jurewicz w 1582
roku przepisał słynną „Ewangelię Słucką”6. Od końca XV wieku w monasterze Trójcy Świętej (Trojczański) działała szkoła kopistów ksiąg cerkiewnych, którą prowadzili mnisi. Przy szkole znajdowała się biblioteka, znana
w źródłach z 1494 roku. Na początku XVI stulecia biblioteka liczyła 45
ksiąg rękopiśmiennych. W szkole ikonograficznej powstała między innymi
galeria por tretów książąt słuckich7. W latach 1576-1587 w rezydencji słuckiej przeby wał kronikarz Maciej Stryjkowski. Kronikarz korzystał między
innymi z bogatej biblioteki książąt Olelkowiczów.
W II połowie XVI wieku na dworze książąt Olelkowiczów w Słucku
fun kcjonowała tak że drukar nia i szkoła założona w 1581 roku8. W 1581 roku nuncjusz Antonio Possevino pisał, że szkoły prawosławne działają w rezydencjach książęcych Olelkowiczów i Ostrogskich: „Князья ост рожский
и слуцкий имели типог рафии и школы, которыми да леко и широко
поддержива лась схизма”9. Szkołą słucką początkowo kierował ihumen
Ar temiusz10, zbiegły z monasteru Troicko-Siergijewskiego, następnie jego
5
6
7

8

9

10

8

A. Klecha, Przodkowie księżnej Zofii Słuck iej, „Rocznik Bialskopodlaski”,
t. XXIII, Biała Podlaska 2015, s. 59.
А. П. Грицкевич, ДревнийгороднаСлучи, Минск 1985, с. 114.
Ф. Ф. Серно-Соловьевич, Древнерусский город Слуцк и его святыни, c. 36;
Е. Г. Денисова, Слуцкие православные монастыри во второй половине XV
—XXв., c. 87; А. П. Грицкевич, ДревнийгороднаСлучи, с. 112-114, 116-117;
M. Kałamajska-Saeed, Portret y książąt Olelkowiczów w Słucku. Inwentar yzacja
JózefaSmolińskiegoz1904r., Warszawa 1996.
А. П. Грицкевич, Слуцк.Историкоэкономическийочерк, Минск 1970, c. 11;
Z. Gloger, Encyklopediastaropolskailustrowana, t. 2, Warszawa 1901, s. 46. W II
połowie XVII w. w Słucku działała in na dru kar nia, w której powstaniu brał udział
Kazimierz Krzysz tof Kłokocki (1625-1684). P. Buchwald-Pelcowa, Kazimierz
Krzysztof Kłokock i i drukarnia w Słucku, „Od rodzenie i Refor macja w Polsce”,
1967, t. XII, s. 135-172. Dru kowała ona głów nie na pot rzeby miejscowych kalwinów. W dru kar ni ukazało się 29 ty tułów w ogólnym nak ładzie 24 200 egzemplarzy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje druk Bukwara w nak ładzie 3089
egzemplarzy, por.: А. П. Грицкевич, ДревнийгороднаСлучи, с. 114; Мысліцелі
іасветнікіБеларусі.Энцыклапедычныдаведнік, Мінск 1995, с. 238.
АрхивЮгоЗападнойРоссии,издаваемыйвременноюкомиссиеюдляразбо
радревнихактов,высочайшеучрежденноюприКиевском,ПодольскомиВо
лынскомгенералгубернаторе, ч. 1, т. I: Акты,относящиесякисториицерк
вивЮгоЗападнойРоссии, Киев 1859, c. 16; Макарий (Булгаков), мит рополит,
ИсторияРусскойЦеркви, т. V, Моск ва 1996, c. 229.
Artemiusz (zm. 1575) — działacz cerkiewny i publicysta. Zwolennik nauczania Józefa Wołockiego. В. В. Калугин, Артемий монах, „Православная энциклопедия”,
Москва 2001, т. III, с. 458-462; П. М. Занков, СтарецАртемий,писательXVIв.,
„Журнал министерства народнаго просвещенія”, 1887, № 11, ноябрь, c. 47-64;

uczeń, kopista i dekorator ksiąg Marek Sarychozin (1545-1583)11. Szkoła przeznaczona była tylko dla dzieci możnych i duchowieństwa. Uczono
w niej teologii, języka cerkiewnosłowiańskiego, łacińskiego i greckiego12.
Na początku XVII wieku placówka ta już nie fun kcjonowała.
Naukę czy tania i pisania dzieci prawosławnych mieszczan mogły pobierać w szkołach cerkiewnych. Fun kcjonowały one przy każdej parafii. Do
końca XVIII wieku działała szkoła przy monasterze św. Eliasza13. Od II
połowy XVII wieku do końca XVIII wieku szkoły parafialne prowadzono również przy cerkwiach Narodzenia Jezusa Chrystusa i św. Michała14.
Źródła odnotowują fun kcjonowanie szkół bez ich szczegółowych opisów.
Wydaje się, że były to placówki zapewniające naukę elementar ną: czytania, pisania i poznawania kanonów religijnych.
W 1586 roku przy cerkwi parafialnej Przemienienia Pańskiego w Słucku
powstało bractwo miodowe, którego regułę zatwierdził książę kopylski i słucki Jerzy III Olelkowicz. W skład jego wchodzili mieszczanie. Reguła zobowiązywała członków konfraterni do udziału w procesjach pogrzebowych, prowadzenia pominnika (spisu zmarłych braci) i uczestnictwa w nabożeństwach ze
świecami. Bractwo mogło sycić miód, a otrzymany wosk miał być oddawany
do świątyni. Zapewne wówczas bractwo powołało własną szkołę15.
Według najnowszych ustaleń w 1593 roku Słuck zamieszkiwało siedem
tysięcy mieszkańców. Ich liczba w 1683 roku wzrosła do dziewięciu tysię-

11
12

13

14

15

Е. Л. Немировский, Возникновение книгопечатания в Москве: Иван Федоров,
Москва 1964, c. 43-52.
А. П. Грицкевич, ДревнийгороднаСлучи, с. 113; Е. Г. Денисова, Слуцкиепра
вославныемонастыривовторойполовинеXV—XXв., c. 88.
А. П. Грицкевич, ДревнийгороднаСлучи, с. 113-114; ten że, Слуцк.Историко
экономическийoчерк, c. 11; Е. Г. Денисова, Слуцкиеправославныемонасты
ривовторойполовинеXV—XXв., [в:] ХристианствовБеларуси:история
и современность: сборник научных статей, редкол.: А. А. Кова леня, В. В.
Дани лович, А. А. Ла заревич, Минск 2014, c. 88.
Pier wsze wzmian ki o ist nieniu męskiego monasteru św. Eliasza w Słucku pochodzą z połowy XV w. W 1575 r. w klasz torze fun kcjonowały dwie świąty nie: proroka Eliasza i Pod niesienia św. Krzyża. Z inicjaty wy Jerzego II Olel kowicza monaster otoczono wałem drew niano-ziem nym, stanowiącym część kompleksu obron nego Słucka. W 1611 r. klasz tor przeksz tałcono na żeński. Mniszki z tego monasteru
opiekowały się rów nież szpitalem przy ul. Wileńskiej, naprzeciwko klasz toru. М.
Волкаў, Слуцкнастарыхпланах, с. 83.
Cerk wie Bożego Narodzenia i św. Archanioła Michała w drugiej połowie XVII w.
zostały przeniesione z przed mieścia Słucka Ost rów na głów ną ulicę miasta prowadzącą z zam ku do Ost rej Bramy, tam że, с. 76.
А. П. Грицкевич, Слуцк.Историкоэкономическийочерк, c. 11; tenże, Древний
городнаСлучи, c. 18, 114; С. С. Лукашова, Мирянеицерковь:религиозныебрат
стваКиевскоймитрополиивконцеXVIвека, Москва 2006, прил. I, с. 298.
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cy. Tendencję wzrostową w omawianym ok resie wykazy wała również liczba fun kcjonujących w mieście cechów. W 1683 roku było ich szesnaście16.
Bogaty patrycjat słucki przeprowadzał różne operacje finansowe, wśród
których ważne miejsce zajmowały pożyczki udzielane magnatom. W 1589
roku wójt słucki Cyprian Tiszewicz za pożyczkę książętom Radziwiłłom
w wysokości 4100 kop groszy litewskich otrzymał miasteczko Lubań
i wieś Tal, a jego syn Omelian pożyczył książętom Wiśniowieckim w 1631
roku 7200 kop groszy litewskich w zastaw za ich okoliczne dobra17.
Po przyjęciu unii brzeskiej prawosławni mieszkańcy Słucka nie chcieli
dopuścić do rozprzestrzenienia unii w Księstwie Słuckim. Na początku
XVII wieku zrzeszyli się oni w bractwie działającym na podstawie statutu
wzorowanego na bractwie lwowskim i wileńskim. W literaturze naukowej
podawane są dwie daty powstania konfrater ni — rok 1600 i 161018.
Przy wsparciu finansowym księżnej Zofii Słuckiej19 i Janusza Radziwiłła bractwo słuckie założyło przy cerkwi Przemienienia Pańskiego monaster męski. Po śmierci księżnej Zofii Słuckiej opiekę nad prawosławnymi
w Słucku sprawował Janusz Radziwiłł. W swym testamencie zaznaczył:
„Monastery, Cerkwie Ruskiej Religi starej pod posłuszeństwem patriarchy trwające, w majętnościach moich po dawnemu zachowane być mają, i potom kowie moi napotym przestrzegają to, aby żadna odmiana nie
16
17
18

19

10

ВялікаеКнястваЛітоўскае, рэд. Г. П. Пашкоў і інш., т. II, Мінск 2006, с. 590.
А. П. Грицкевич, Слуцк.Историкоэкономическийочерк, c. 11.
Na założenie bract wa w 1600 r. wskazy wała I. Maslenicy na i N. Bohodziaż
(И. Масленицына i Н. Богодзяж, СофияСлуцкая, Минск 2012, с. 95), F. Sierno-Sołowjewicz (Ф. Ф. Серно-Соловьевич, Древнерусский город Слуцк и его
святыни, с. 2, 5) i M. Woł kow (М. Волкаў, Слуцк на старых планах, с. 92),
zaś 1610 r. wskazy wała Ł. Grigoriew na (Л. Т. Григорьевна, Святаяправедная
Софиякнягиняслуцкая, Минск 2012, с. 25). Infor macje o powstaniu bract wa na
początku XVII w. por.: Archiwum Głów ne Akt Daw nych w Warszawie, Archiwum
Radziwiłłowskie (dalej: AGAD, AR), dz. VIII, nr 531, s. 1-3.
Księż na Zofia Olelkowiczów na zmarła 9 marca 1612 r. Do 1660 r ciało księż nej
słuckiej znajdowało się w monasterze św. Eliasza w Słucku, w czasie kon fik tów
wojen nych w latach 1656-1667 zostało przeniesione do słuckiej cerk wi zam kowej.
Ostatecznie księż na Zofia spoczęła w prawosław nym monasterze Trójcy Świętej
w Słucku, obok ojca Jerzego III. W klasz torze tym pochowano tak że Marię Wołoszkę. Z błogosławieństwa met ropolity Ty moteusza Szczerbackiego i za zgodą
księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, chorążego wileńskiego (1755-1760), archimand ry ta słucki Michał Kołaczyński dokonał przeniesienia relik wii św. Gabriela
Zabłudowskiego z monasteru zabłudowskiego Zaśnięcia NMP do monasteru Trójcy Świętej w Słucku. Na terenie diecezji białoruskiej w społeczności prawosław nej
roz wijał się kult nowo kanonizowanych męczen ników za wiarę. Kult ten posiadał
często wy mowę anty unijną. Szczególnie popular ny na terenie Wiel kiego Księstwa
Litewskiego był kult świętego Gabriela Zabłudowskiego. Kanonizacja męczen nika
nastą piła po 1720 r.

nastą piła”20. Nadania ziemskie i zakupy działek graniczących z placem
podarowanym bractwu przez Omeliana Kuprianowicza utworzyły plac,
na którym powstał kompleks budyn ków monasterskich. Jednym z jego
elementów była brama z dzwonnicą, która została uwieczniona na szkicach sporządzonych przez Janusza Radziwiłła. Książę Radziwiłł uzyskał
u króla Zygmunta III potwierdzenie przy wileju, który zabraniał siłowego
nawracania prawosławnych na unię na terytorium Księstwa Słuckiego21.
Należy podk reślić, że podczaszy litewski Janusz Radziwiłł, syn znanego
działacza kalwińskiego Krzysztofa Radziwiłła „Pioruna” i wnuk wojewody kijowskiego Konstantego Ostrogskiego, bronił interesów bractwa wileńskiego jako poseł sejmiku wileńskiego na sejmie 1606 roku22. Występował również w obronie praw protestantów i prawosławnych na sejmach
w latach 1611, 1613, 1615, 161823.
Janusz Radziwiłł przyczynił się do ufundowania w 1624 roku szkoły
i gimnazjum kalwińskiego w Słucku24. Naukę w gimnazjum prowadziła
wykwalifikowana kadra i wykładowcy z Polski, Moraw, Niemiec, a tak że
miejscowi nauczyciele. Wszyscy pedagodzy byli wyznania kalwińskiego.
Do pracy w gimnazjum zaproszono również nauczyciela języka starobiałoruskiego (oficjalny język państwowy). Początkowo gimnazjum przeznaczone było dla chłopców wyznania kalwińskiego. W 1623 roku w liście
20

21
22
23
24

W testamencie Janusz Radziwiłł zapisał też „złotych polskich pięćset do Cerk wi
też religii Greckiej pod posłuszeństwem pat riarchy w Słucku będącej naz wanej
Świętej Trójcy względem tego, że tam ciało pier wszej małżon ki mojej pochowane
leży”, Biblioteka Książąt Czar toryskich w Krakowie, 378, nr 38, k. 279-285. Testament duchowy Janusza Radziwiłła był przest rzegany przez kolejnych właścicieli
Słucka: Krzysz tofa Radziwiłła, Janusza Radziwiłła, Ludwikę Karolinę. W liście
z 1690 r. Ludwika Karolina, księż na Radziwiłłów na pisała: „listem Przy wilejem
moim waruię y deklaruię iż pomienione Cerk wie, Archimand rye, Ihu menie, Monastery y Bract wa tak w Xięstwie Słuckim, jako y w inszych maięt nosciach moich
będące, do Uniey nie należące, przy zupeł ney wolności nabożęstwa swego pod
błogosławieństwem wyż mienionym Konstantinopolskim przy zwyczaiach y obrzędach swoich Cerkiew nych wszel kich nienaruszenie bez wszel kiey od miany
zachowane być maią wiecz nemi czasy”. „Минская Старина”, вып. IV, № 207,
с. 87-88. Przy wilej został pot wierdzony rów nież przez kolejnego właściciela miasta — Hieronima Floriana Radziwiłła w 1734 r., „Минская Старина”, вып. IV,
№ 417, с. 166-167.
Ф. Ф. Серно-Соловьевич, ДревнерусскийгородСлуцкиегосвятыни, c. 5-6.
T. Kempa, Konfikt ywyznaniowewWilnieodpoczątkureformacjidokońcaXVII
wieku, Toruń 2016, s. 257.
Л. Т. Григорьевна, СвятаяправеднаяСофиякнягиняслуцкая, с. 24.
AGAD, AR, dz. XXIII, nr 133; А. П. Грицкевич, Слуцк. Историкоэкономи
ческий очерк, c. 11-12; И. Глебов, Слуцкая Радзивиловская гимназія в XVI
иXVIIIвв.(161716301775гг.), „Журнал министерства народнаго просвещенія”, Санкт-Пе тербург 1906, ч. CCCLIII, с. 347.
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do prawosławnego metropolity Hioba Boreckiego (1620-1631) Krzysztof
Radziwiłł poinfor mował metropolitę o założeniu szkoły ewangelickiej
w Słucku i zaproponował, by uczęszczali do niej również prawosławni.
Prosił też metropolitę Boreckiego o pomoc w znalezieniu nauczyciela religii greckiej, który mógłby nauczać w tej szkole. Magnat w liście tak scharakteryzował duchowieństwo prawosławne w Księstwie Słuckim: „w cerkwiach Służba Boża zaniedbana, a nędzne pospólstwo w sprośną ślepotę,
w nierządy wprowadzone. Dla Boga, racz Wasz Mość o tym z powinności
swojej, aby prędką takie sprawy wziąć mogły naprawę, bo chrześcijańska
zwierzchność nie może tego cier pieć, co Boga oburza, czy się ludzie skandalizują”25. Po zapoznaniu się z przejask rawioną oceną duchowieństwa
prawosławnego metropolita podziękował Radziwiłłowi za troskę o stan
prawosławia w jego dobrach. Zgodził się z opinią, że problemy prawosławia wynikają z „głębokiej nie nauki sług Cerkwie Bożej”, po czym stwierdził, że to namiestnik monasteru Przemienienia Pańskiego (protopop Andrzej Mużyłowski26) powinien walczyć z patologiami wśród duchowieństwa
cerkiewnego w Słucku27. Nie mamy żadnych infor macji świadczących
o otwarciu szkoły kalwińskiej dla uczniów wyznania prawosławnego. Dopiero na początku XVIII wieku protestanci umożliwili naukę w gimnazjum kalwińskim dzieciom in nych wyznań 28. Ze spisu uczniów gimnazjum
słuckiego zamieszczonym w AlbumScholaeSlucensis wynika, że w 1731
roku uczęszczało do szkoły kalwińskiej dwoje prawosławnych uczniów
(Jan Smigielski i Stefan Hulewicz), a w 1734 roku jeszcze dwóch (Jakub
Parfumowicz i Józef Jagiello)29.
Stosun kowo późno, bo w 1696 roku do Słucka sprowadzono jezuitów.
Nie rozwinęli oni w mieście szerokiej działalności edukacyjnej, chociaż
rozpoczęli swoją działalność od założenia placówki oświatowej. Na nabytym przez księdza Andrzeja Krügera30 placu w 1698 roku została utworzo-

25
26

27
28
29
30
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List K. Radziwiłła do H. Boreckiego z 16 czer wca 1623 r., AGAD, AR, dz. II, 858,
k. 1-2.
And rzej Mu żyłowski (1580-1640) — protopop słucki i kopylski, w 1631 r. wstą pił
do Ław ry Kijowsko-Pieczerskiej przyjmując imię Anatol. Znany był jako zagorzały przeciw nik unii brzeskiej. Autor prac Odpowiedźna posłanieunitówwileńskich
z 1616 r., Antidotum z 1629 r. — ut woru polemicz nego, będącego odpowiedzią na
Threnos i Apologię Melecjusza Smot ryckiego.
List Hioba Boreckiego do Krzysz tofa Radziwiłła z 30 czer wca 1623 r., AGAD, AR,
dz. II, nr 859.
И. Глебов, СлуцкаяРадзивиловскаягимназія, с. 354.
Tam że, с. 354, прим. 2.
Krüger (Krygier) And rzej (1646-1712) — jezuita, filozof, praw nik. „Polski Słownik Biog raficzny”, Kraków 1970, t. XV, s. 448-449.

na szkoła31. W 1720 roku jezuici przenieśli ją do nowego budyn ku szkolnego z inter natem dla młodzieży. Kształcenie ubogiej młodzieży szlacheckiej
możliwe było dzięki funduszowi Hieronima Kłokockiego32, starosty rzeczyckiego, późniejszego jezuity33.
W XVII wieku bractwo spaskie było najaktywniejszym spośród konfrater ni cerkiewnych działających w miastach pry watnych34. Skupiało się
ono przy cerkwi parafialnej Przemienienia Pańskiego, którą mieszczanie
wznieśli na miejscu świątyni z czasów Olelkowiczów35. Świątynia uposażona była w folwark i wyspę Koczawę znajdującą się niedaleko wsi Domanowo36. Od 1640 roku wyspa Koczawa stanowiła fundusz uposażeniowy
cerkwi spaskiej i bractwa37.
Początkowo bractwo pozostawało w obediencji metropolity kijowskiego. W 1620 roku patriarcha jerozolimski Teofan III (1608-1644) pobłogosławił bractwo św. Krzyżem i nadał konfrater ni słuckiej prawo stauropigii,
uwalniając je spod władzy metropolity, biskupów oraz podporządkowując
bezpośrednio zwierzchnictwu patriarchy Konstantynopola38. Przy wilej
31
32

33

34
35

36

37
38

М. Волкаў, Слуцкнастарыхпланах,с. 77; И. Н. Слюнькова, Монастыриво
сточнойизападнойтрадиции, Моск ва 2002, с. 353-356.
Hieronim Kłokocki (zm. 1721) — pułkow nik i starosta rzeczycki, jezuita. Ufundował w Słucku konwent dla ubogich studentów. A. Czołowski, Herbarz Polski
iimionspiszasłużonychwPolsceludziwszystk ichstanówiczasówułożonypo
rządk iem alfabet ycznym na podstawie herbarza Kaspra Niesieck iego i manusk
ryptu,zebranegozróżnychautorów, t. II, Lwów 1859, s. 26.
SłownikgeograficznyKrólestwaPolskiegoiinnychkrajówsłowiańskich, red. B.
Chlebowski i W. Walewski, t. X, Warszawa 1889, s. 840; М. Волкаў, Слуцк на
старыхпланах, с. 77.
R. Degiel, Protestanciiprawosławni, Warszawa 2000, s. 79.
W 1606 r. bract wo uzyskało od księcia Janusza Radziwiłła część jego upraw nień
podawczych, co pot wierdził w 1621 r. Krzysz tof Radziwiłł ty tułując ich ktitorami.
R. Degiel, Protestanciiprawosławni, s. 79-80.
„Минская Старина. Труды минскаго историко-археологическаго комитета
(Тройчанскій Архивъ)”, Минск 1913, вып. IV, № 22, с. 7; № 72, с. 27. Wyspa
została przekazana w arendę chłopom z Domanowa początkowo w zamian za 10
kop groszy litewskich rocznej opłaty (№ 26); w 1654 r. opłata ta została zamieniona na daninę miodową (№ 100). O uposażeniu monasterów i bract wa, por.: Акты,
относящиесякисторииЗападнойРоссии,собранныеиизданныеАрхеогра
фическоюкомиссиею (dalej: АЗР), т. I, Санкт-Пе тербург 1846, c. 136-137; АЗР,
т. IV, Санкт-Пе тербург 1851, c. 19.
„Минская Старина”, вып. IV, № 58, с. 20.
СобраниедревнихграмотиактовгородовМинскойгубернии,православных
монастырей,церквейипоразнымпредметам, Минск 1848, № 78, с. 142-143;
Ф. Вечорко, Благословение Иерусалимского патриарха Феофана, данное
в 1620 г. Слуцкому Братству: речь священника Федора Вечорко, прои зне
сеннаяна2съездепредставителейзападнорусскихправославныхбратств
вг.Вильне, Минск 1909.
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ten pozyskał od przeby wającego w Kijowie patriarchy protopop cerkwi
spaskiej Andrzej Mużyłowski39. Zawiady wał on wówczas bracką szkołą
i szpitalem40. Metropolita Hiob Borecki prosił właściciela Księstwa Słuckiego Krzysztofa Radziwiłła w liście z 12 stycznia 1621 roku o zatwierdzenie Mużyłowskiego na proboszcza cerkwi spaskiej w Słucku, zarządzanej
dotychczas przez archimandry tów tamtejszego monasteru41. W liście z 30
czer wca 1623 roku hierarcha dziękował Krzysztofowi Radziwiłłowi, hetmanowi polnemu (1615-1640), za pozostawienie Mużyłowskiego na stanowisku rektora szkoły i prosił o przysłanie do Słucka „ludzi uczonych,
do szkół przysposobieni gdzie y nam podawać raczy a nasze starania się
o człowieka godnego, który by za tymże razem przy magistrach trzech
kosztem W.X.M. ku zatrzymaniu Religiey y podźwignięciu ludzi Cerkwi
Wschodniey w narodzie naszym włożyć mógł”42.
Patriarcha Cyryl Lukaris (1572-1638) 9 grudnia 1626 roku odjął prawo
stauropigii dla bractwa słuckiego. W 1628 roku metropolita Hiob Borecki
uzyskał od patriarchy Konstantynopola ograniczenie prawa stauropigii do
dwóch bractw — lwowskiego i wileńskiego43. Utrata statutu stauropigialnego bractwa w Słucku być może wynikała ze straty świątyni brackiej.
W 1625 roku drewniana cerkiew spaska spłonęła44. W 1628 roku bractwo
otrzymało od metropolity kijowskiego Hioba Boreckiego błogosławieństwo na jej odbudowę45. Po odbudowie cerkwi w latach 1633-1635 bractwo
Przemienienia Pańskiego odzyskało prawa stauropigialne. Zbiegło się to
z przyjęciem Punkta uspokojenia obywatelow Korony i Wielkiego Księ
stwa Litewskiego narodu ruskiego, w religiej greckiej będących w 1633
roku i potwierdzeniem praw prawosławnym w 1635 roku. W 1639 roku
39

40
41
42

43
44

45
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Szerzej: T. Kempa, Protopopsłuck iAndrzejMuż yłowski—antagonistauniibrze
skiej z pierwszej połow y XVII wieku, [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów sto
sunkówRzeczypospolitejzeStolicąApostolskąiUkrainą, red. M. R. Drozdowski,
Białystok 2012, s. 748.
AGAD, AR, dz. VIII, 531, s. 5.
AGAD, AR, dz. II, nr 803, k. 1.
AGAD, AR, dz. II, nr 858, k. 11v. O sy tuacji wyz naniowej w księstwie słuckim
infor mował protopop słucki And rzej Mu żyłowski księcia Krzysz tofa II Radziwiłła w listach z 24 lipca 1623 r. i 3 lutego 1624 r., AGAD, AR, dz. II, nr 860, k. 15;
nr 884, k. 12.
R. Degiel, Protestanciiprawosławni, s. 80.
W testamencie mieszkańca Słucka pana Wasylego Tyszewicza z 1629 r. znajdujemy zapis 200 kop groszy „на пост ройку церк ви Спасской не давно предъ темъ
сгоревшей”, „Минская Старина”, вып. IV, № 42, с. 12.
Ф. Ф. Серно-Соловьевич, ДревнерусскийгородСлуцкиегосвятыни; Собра
ниедревнихграмотиактовгородовМинскойгубернии,православныхмона
стырей,церквей, № 86, с. 156-157.

działalność bractwa przy cerkwi Przemienienia Pańskiego podporządkowano archimandrycie monasteru Trójcy Świętej w Słucku46, albowiem
archimandryci słuccy pełnili fun kcje namiestników metropolitów kijowskich47. O roli, jaką odgry wała konfrater nia, świadczy fakt, że metropolita
kijowski Piotr Mohyła (1632-1647) w liście do bractwa słuckiego z 24 czerwca 1640 roku, przyzy wając jego człon ków na sobór do Kijowa, nazy wa
je stauropigialnym.
Bractwo przy cerkwi Przemienienia Pańskiego zarządzane było przez
bogatych człon ków magistratu. Wśród nich byli wójtowie słuccy — Semen Wołłkowicz, Wasil Tiszewicz48. Ten ostatni zapisał na cerkiew i bractwo w 1629 roku 200 kop groszy litewskich49. Umiejętne zarządzanie kasą
bracką spowodowało, że konfrater nia stała się silną organizacją gospodarczą. Kasę zapełniały dochody z uposażeń, wkłady człon ków i zapisy testamentowe50. Organizacja była właścicielem kilku domów w Słucku51. Silna
pozycja finansowa bractwa powodowała, że o pomoc do słuczan apelowały
inne monastery i bractwa52. Umiejętne zarządzanie bractwa przez patryc46

A. Mironowicz, Diecezjabiałor uskawXVIIiXVIIIwieku, Białystok 2008, s. 76.
Fun kcję tę w 1691 r. objął archimand ry ta słucki Serapion Połchowski. Археогра
фический сборник док ументов, относящихся к истории СевероЗападной
Руси,издаваемыйприуправленииВиленскогоучебногоокруга, Вильна 1867,
т. II, № 59, с. 85-87. Por.: A. Mironowicz, SerafionPołchowski,władykabiałor u
ski, Białystok 2007, s. 105.
48 „Минская Стари на”, вып. IV, № 103, с. 36; № 166, с. 68. Od począt ku XVII w. do
końca XVIII w. kierow nict wo bract wa og raniczone było do kilku bogatych rodów
mieszczańskich Słucka, człon ków magist ratu — Skoczkiewiczów (Wasyl, Iwan),
Wołł kowiczów (Semen, Zachariasz, Jakub), Cristowiczów, Łapickich.
49 Е. Г. Денисова, СлуцкиеправославныемонастыривовторойполовинеXV—
XXв., c. 91.
50 W testamencie księż nej Marii Januszowej Radziwiłł z 24 stycz nia 1660 r., zapisano „в братскій Слуцкій монастырь” 500 złotych polskich, „Минская Старина”,
вып. IV, № 123, с. 47. Iwan Skoczkiewicz zapisał na monaster bracki 500 złotych,
brackiej cerk wi 1000 złotych, tam że, № 178, с. 74. Bur mistrz mohylewski Michał
Kaszkiewicz cerk wi pod wez waniem Trójcy Świętej, Przemienienia Pańskiego kated ralnej i św. Jerzego w Słucku przekazał po 1000 złotych, tam że, № 258, с. 112.
Mieszkaniec Mohylewa Gutorowicz zapisał w swym testamencie na mnichów spaskich 1200 złotych, na spaską cerkiew 200 złotych, tam że, № 341, с. 140.
51 W 1648 r. bract wo spaskie zakupiło „домъ свой въ Старомъ Месте въ Слуцке
въ рынку” za 400 złotych polskich, „Минская Старина”, вып. IV, № 85, с. 31.
W 1674 r. zakupiło plac z domem przy „Спасской улице меж ды братскимъ шпита лемъ и улочкой” za 350 złotych, tam że, № 165, с. 67.
52 W 1636 r. monaster hustyński wystosował prośbę do bract wa słuckiego „прислатъ
ялмужное так как въ церкви аппараты убогіе”, „Минская Старина”, вып. IV,
№ 53, с. 17. W 1648 r. ten sam monaster i bractwo Trójcy Świętej wystosowało kolejną prośbę do bractwa słuckiego o pomoc finansową, aby „убогій монастыръ нашъ
47
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jat spowodowało, że było ono zdolne świadczyć usługi finansowe. Z usług
konfrater ni korzystali też Radziwiłłowie53. Za zaciągnięte długi bractwo
często otrzymy wało należące do nich ziemie54. Pozycja finansowa bractwa
powodowała, że mogło ono liczyć na opiekę magnatów. Potwierdzeniem
mocnej pozycji konfrater ni słuckiej wśród bractw cerkiewnych Wielkiego
Księstwa Litewskiego mogą być listy wileńskiego bractwa Ducha Świętego z prośbą o konsultacje w sprawie konsty tucji sejmowych55 i omówienia
sytuacji politycznej w przededniu koronacji Augusta III56.
Bractwo słuckie działające przy monasterze Przemienienia Pańskiego,
mając zabezpieczenie finansowe i opiekę Radziwiłłów, prężnie wykonywało swe cele statutowe. Działalność charytatywna bractwa skupiona była na prowadzeniu dwóch szpitali: jeden położony był po drugiej stronie
ulicy, przy której mieścił się klasztor bracki57, kolejny znajdował się przy
cerkwi św. Stefana, którą opiekowała się konfrater nia58. Działalność oś-

53

54

55
56
57

58
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на докончене и окрасу церкве божей милостинею святою ратовати”, tamże,
№ 86, с. 31. Do bractwa spaskiego w Słucku zwrócili się o wsparcie członkowie
bractwa Przemienienia Pańskiego w Lublinie. Bractwo lubelskie pisało „покорне
и унижене просимъ ратункомъ ласкавымъ спомагаючы насъ, абысмо яко могучы могли ста лость церкве нашое любелское до скутку першого привернути
гойной руки прудкимъ датком обдарити насъ рачте”, tamże, № 55, с. 19.
W 1668 r. Bogusław Radziwiłł pożyczył od bract wa na ok res sześciu lat 7 tys.
złotych polskich pod zastaw folwarku Bielicze i zaścian ków Zyt rzy no i Jarzyn no.
W 1690 r. do długu dodano jeszcze 4 tys. złotych. W 1682 r. księż na Ludwika Karolina pożyczyła od bract wa 10 tys. złotych polskich na ok res trzech lat pod zastaw
majątku Basławce, w 1690 r. — 6 tys. złotych polskich na ok res trzech lat pod zastaw tej samej wsi. W 1750 r. Hieronim Florian Radziwiłł zaprzestał płacić procenty
od długów zaciąg niętych przez krew nych, sąd generalnej konfederacji litewskiej
w 1764 r. nakazał mu wypłacić 6 tys. długu i 6720 złotych zaległego procentu. Szerzej: R. Degiel,Protestanciiprawosławni, s. 82; „Минская Старина”, вып. IV,
№ 152, с. 61; № 485, с. 187.
А. П. Грицкевич, Слуцк.Историкоэкономическийочерк, c. 11. Bract wo spaskie umiejęt nie zarządzało swym kapitałem. Pożyczało ono na procent pieniądze
mieszkańcom Słucka — prawosław nym, Żydom. W 1650 r. pożyczona kwota wynosiła 8050 złotych polskich, a zysk wy niósł 1300 złotych. „Минская Старина”,
вып. IV, № 103, с. 36-37. Euf rozy na Leszczyńska zaciąg nęła dług 50 talarów
bitych pod zastaw majątku Bołotycze w Księstwie Słuckim, tam że, № 394-395,
с. 159. Rejestr dłuż ników bract wa spaskiego z 1739 r. wy mienia kwotę zadłu żenia
się gającą 19 860 złotych i 600 talarów, tam że, № 485, с. 187.
АЮЗР, ч. I, т. IV, Киев 1859, № 15, с. 29.
„Минская Старина”, вып. IV, № 444, с. 176.
ИсторикостатистическоеописаниеМинскойепархии, с. 120; І. А. Ціткоўскі, Случчына.Уладарыкраю.X—XIXстагоддзі, „Кур’ер”, 2004, № 29, с. 18;
М. Волкаў, Слуцкнастарыхпланах,с. 92.
AGAD, AR, dz. VIII, nr 531, s. 13; М. Волкаў, Слуцкнастарыхпланах, с. 92.

wiatowa związana była z prowadzeniem szkoły brackiej59. W jej ukształtowaniu czynny udział brał protopop Andrzej Mużyłowski. Szkoła działała na podstawie regulaminu szkół brackich. Realizowała program siedmiu
nauk wyzwolonych. Nauczano w niej języka polskiego, ruskiego, łaciny
i greki. Jednym z nauczycieli brackich w latach czterdziestych XVII wieku
był Tomasz Jewlewicz60.
Ogromne znaczenie dla fun kcjonowania szkoły miały zapisy. Jednym
z nich był zapis księżnej Marii Wołoszki. Jeszcze w 1645 roku Janusz Radziwiłł zapisał żonie Marii Wołoszce jako „oprawę” sumę 600 000 złotych
na majętnościach dziedzicznych w Zabłudowie w powiecie grodzieńskim
i Bielicy w powiecie lidzkim i rodowych w Lubeczu nad Niemnem w województwie nowogródzkim i Orli w powiecie bielskim61. Po konfiskacie
dóbr Janusza Radziwiłła sukcesorka Zabłudowa została pozbawiona do
nich wszelkich praw. Księżna zachowała jednak prawo do pieniędzy stanowiących jej „oprawę” wdowią. Gwarantem tych pieniędzy i majętności był
testament Janusza Radziwiłła. Testament ten znalazł się w rękach Bogusława Radziwiłła. Księżna Maria Radziwiłłówna po dwuletnim nagaby waniu
księcia Bogusława i inter wencjach na sejmie warszawskim w 1659 roku,
pod namową archimandryty leszczyńskiego i wileńskiego Józefa Nielubowicza Tukalskiego, postanowiła rozdysponować zapisaną przez męża sumę
600 000 złotych na monastery i cerkwie. Księżna wołoska w testamencie
obdarowała 13 monasterów i 7 cerkwi, szkoły słuckie i wileńskie. Znaczna
59
60
61

Г. Род чанка, Слуцкаястарасветчына, Мінск 1991, с. 66-68.
МысліцелііасветнікіБеларусі.Энцыклапедычныдаведнік, Мінск 1995, с. 321.
Acta dóbr Bielica, AGAD, AR, dz. XXIII, t. 40, pliki 1, 4, 5; t. 82.
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część tej sumy przy padła monasterowi zabłudowskiemu, słuckiemu i wileńskiemu Ducha Świętego62. Archimandryta leszczyński Józef Tukalski
wraz z archimandry tą słuckim Teodozym Wasilewiczem otrzymali zadanie zrealizowania testamentu księżnej Marii Wołoszki, wdowy po hetmanie wielkim litewskim Januszu Radziwille. Tukalski w imieniu duchowieństwa prawosławnego domagał się realizacji legatu księżnej, a zwłaszcza wpłaty zapisanej sumy pieniężnej licznym klasztorom i świątyniom
prawosławnym. Realizację zapisów księżnej skutecznie wstrzymy wał
książę Bogusław Radziwiłł63.
W latach 1677-1679 na zaproszenie bractwa gościł w Słucku64 Dymitr
Tuptało65 (św. Dymitr Rostowski), który wygłaszał w mieście kazania66.
62

63

64
65
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AGAD, AR, dz. VIII, nr 654, k. 13-15; nr 678, k. 420-422; AWAK, t. XI, Wilno
1880, s. 148-150. Treść zapisu Marii Wołoszki z 20 listopada 1659 r. omówiona została w pracy: A. Mironowicz,Podlaskieośrodk iiorganizacjeprawosławnewXVI
iXVIIwieku, Białystok 1991, s. 240-242; ten że, Nieznanydokumentdot yczącymo
naster uZaśnięciaNMPwZabłudowie, „Rocz nik Teologicz ny”, R.XXXVI, z. 1-2,
Warszawa 1994, s. 216-218.
O staraniach archimand ry ty słuckiego o realizację testamentu księż nej Marii Wołoszki, por.: T. Wasilewski, WalkaospadekpoksiężnejMariiWołoszce,wdowie
poJanuszuRadziwille,wlatach16601690, „Miscellanea Historico-Archivistica”,
Warszawa 1989, t. III, s. 302-307; A. Mironowicz, Teodoz yWasilewicz,archiman
dr ytasłuck i,biskupbiałor uski, Białystok 1997, s. 16-19, 46-50; ten że, Metropolita
JózefNielubowiczTukalski, Białystok 1998, s. 32-35, 46-47.
R. Degiel,Protestanci i prawosławni, s. 80-81; Историкостатистическоеопи
саниеМинскойепархии, с. 120.
Dy mitr Rostowski (Daniel Sawicz Tuptało) — święty, żył w latach 1651-1709, biskup
rosyjskiej Cerk wi prawosław nej, met ropolita rostowski i jarosławski, pisarz duchow ny, kaznodzieja, hagiog raf, pedagog. Autor dwu nastotomowego dzieła „Жития Святых святителя Димит рия Ростовскаго”. Jesienią 1677 r. Dy mitr Tuptało
głosił kazania w monasterze Ducha Świętego w Wilnie. W latach 1677-1679 przeby wał w monasterze Przemienienia Pańskiego w Słucku, gdzie był kaznodzieją
brackim. Ut rzy my wał kontak ty z białoruskim biskupem Teodozym Wasilewiczem
i archimand ry tą wileńskiego monasteru Ducha Świętego Tryz ną. W 1702 r. objął
met ropolię rostowsko-jarosławską. Po objęciu stanowiska spowodował ot warcie
szkoły. Szkoła była dotowana przez państwo: w dek recie carskim z 28 maja 1702 r.
ukazano „выдатъ съ росписями учителямъ греческаго да латинского языка по
трицати рублевъ человњку; русскому пять рублевъ, дах лњбъ нищимъ, которые учится будутъ русской грамотњ, по деньгњ на день, а которые греческаго
да латинскаго языковъ тњмъ, по двњ деньги на день”. Do szkoły uczęszczały
przede wszystkim dzieci duchow nych. Bez płat nie mogli w niej się uczyć dzieci
z in nych klas społecznych. Nau ka zaczy nała się od poz nania alfabetu rosyjskiego,
nau ki pisania, śpiewu, aryt metyki i elementów geog rafii. Następnie wprowadzano nauczanie języka greckiego i łaciny. W bibliotece św. Dy mit ra znajdowały się
dwa słowiańsko-greckie i dwa grecko-łacińskie leksykony, trzy gramatyki języka
greckiego: Laskarysa, wydanie lwowskie i niez nanego autora, a tak że Rudimen
taling uaegraecae („Лексиконъ Славено-Греко-Латинский, Лексикон дру гій

Mnich osiadł w celi monasteru brackiego. Łączyły go zażyłe stosun ki ze
starostą brackim Janem Skoczkiewiczem, który stał się mecenasem Tuptały. Czytać i pisać Dymitr nauczył się w domu rodzinnym. W 1662 roku
wstą pił do szkoły brackiej w Kijowie, której rektorem był Joanicjusz Galatowski. „Въ школахъ порядка да и науки ма ло. Это потому что сябнетъ Паллада безъ хлеба (...) Порціи учителямъ для ихъ подкрепленія
нетъ, столъ часто бываетъ плохой, учителя не имеютъ самаго необходимаго, а это возбуждаетъ въ нихъ более скорбь нежели рвеніе въ
науке. Некоторые изъ братіи глядя, на старшаго, не часто обиваютъ
пороги церковные, а это делается за отсуствіемъ порядка”67. W Słucku
Dymitr uczył się języka polskiego, łaciny i greki. 29 listopada 1678 roku
wystą pił z mową na pogrzebie Jana Skoczkiewicza. 29 stycznia 1679 roku

66
67

Славенскій, Греческій и Римскій, Лексикон тре тій Греко-Лятинумъ. Лексиконъ Славенскій. Лексиконъ инъ Греко-Лятинумъ, Лексиконъ иный Латино-Склявоникумъ, Грамматика 1 Греческая Ласкарева, Грамматика дру гая
Греческая, Львовская Грамматика Греко Склявоника. И иная Грамматика
Греческая”). Dy mitr Rostowski wysoko oceniał nau kę języka greckiego: „ученіе,
еже нача ло есть и источникъ всему лубомуд рію, ел линог реческій глаголю
языкъ, отъ того бо вся премуд рая ученія во вся языки произы доша”. Do nau ki
łaciny wykorzysty wano pod ręcznik E. Alwara Institutioneslinguelatinae, którego
w bibliotece świętego znajdowały się cztery egzemplarze, dwa łacińskie leksykony
(„Алваръ, Алвар дру гій, Алваръ тре тій, Алвар четвертый”) i dwa egzemplarze
pod ręcznika prawa rzymskiego „Insty tucje” cesarza Justy niana. Św. Dy mitr czasami zastępował w szkole nauczycieli, odwiedzał ucz niów, dbał o ich postawę moralną. W szkole fun kcjonował teatr. Dramaty o treści religijnej pisał dla niego św.
Dy mitr. Po dwóch latach pracy szkoła została zam k nięta z powodu braku środ ków
na jej ut rzy manie. Szerzej: И. Шляпкин, Св.ДимитрійРостовскійиеговрем я
(16511709г.), Санкт-Пе тербург 1891, с. 327-353; L. Jan kowska, Recepcjatwór
czościks.PiotraSkargiSJnaRusi—wspuściźnieśw.DymitrazRostowaiinnych,
[w]: Jezuiciakulturapolska, Kraków 1993, s. 105. Na wzór szkół brackich biskup
wprowadził w szkole fun kcję seniora (starszego), który nadzorował zachowanie
ucz niów. Zachowała się notatka św. Dy mit ra, w której ok reślił on obowiązki starszego: „Дети — де ти. Слышу о васъ худо: место ученія учитеся развращенія.
Неціи отъ васъ и въ следъ блуднаго сына пош ли съ свиньями конверсовать.
Печа люся зело, и гневаюся на васъ, а якоже виж ду, вина развращенія вашего
та, что всякъ живетъ по своей воли — всякъ болшій. Того ради поставляю
надъ вами сеньора господина Ан д рея Юрьева, чтобъ васъ муншт ровалъ, якъ
циганскихъ лошадей; а вы ему будте покорны, послуш ливы; а кто будетъ
противенъ, той пожа лованъ будетъ плетью”. Арх. Дмит рій, ЧтениявИмпе
раторском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском
Университете, Моск ва 1883, кн. 2, с. 421-423.
R. Degiel,Protestanciiprawosławni, s. 80-81; Историкостатистическоеопи
саниеМинскойепархии, с. 120.
Записки ИсторикоФилологическаго Фак ультета Императорскаго Санкт
ПетербургскагоУниверситета, Санкт-Пе тербург 1871, ч. XXIV, с. 5-6.
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Tuptało opuścił Słuck i udał się do Czer nihowa68. W Słucku przeby wał
również grecki metropolita Gazy Paisjusz Ligaridis69, który wykony wał
w mieście posługi duszpasterskie70. W szkole brackiej w Słucku hierarcha
nauczał greki. Szkoła i duchowieństwo brackie posiadały bogatą bibliotekę. Wzorem książęcej zamkowej, należącej wcześniej do Olelkowiczów
a później do Radziwiłłów, bogate zbiory na początku XVIII stulecia posiadał mnich bracki Eufemiusz Petrowicz (1712) i członek rady miejskiej
i starszyzny brackiej Demian Ładyżka (1746). Inny członek słuckiego
magistratu i starosta bracki Iwan Skoczkiewicz w 1678 roku przekazał
wszystkie swoje księ gi w języku ruskim, polskim i łacińskim do biblioteki brackiej, a „ewangelię w srebr nej oprawie” — miastu71. W 1724 roku
bogate zbiory biblioteczne znajdowały się również w monasterze żeńskim
św. Eliasza, przy słuckich cerkwiach parafialnych Narodzenia NMP i św.
Jerzego. W tych księ gozbiorach oprócz ksiąg rękopiśmiennych znajdowały
się druki lwowskie, wileńskie (Mamoniczów) i moskiewskie72.
Działalność oświatowa bractwa słuckiego nie ma szerokiego odzwierciedlenia w materiałach źródłowych, chociaż konfrater nia cały czas działała aktywnie. W 1681 roku delegat bractwa Hrehory Skoryna uczestniczył
w zjeździe bractw stauropigialnych w Nowym Dworze73. Zawsze decyzję
w konfiktach między wyznaniowych w Księstwie Słucko-Kopylskim podejmowali Radziwiłłowie. Dopiero w II połowie XVIII wieku coraz częściej prawosławni Słucka prosili o rozstrzygnięcie sporów i zniewag religijnych dyplomację rosyjską w Rzeczy pospolitej74. Przykładem aktywności
bractwa w życiu cerkiewnym w omawianym ok resie było wystą pienie kon68
69

70
71
72
73
74
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Г. Род чанка, Слуцкая старасветчына, с. 66-68.
Paisjusz Ligaridis (1610-1678) — prawosławny metropolita Gazy. Urodził się na wyspie Chios. Wykształcenie otrzymał w Kolegium Greckim św. Atanazego w Rzymie,
które ukończył w 1635 r. ze stopniem doktora teologii. Był nauczycielem w Jassach,
przygotowywał wydanie KsięgiKormczej w języku rumuńskim. Na zaproszenie patriarchy Nikona w 1662 r. przybył do Moskwy. Brał udział jako tłumacz patriarchów
wschodnich w soborze, na którym osądzono refor my patriarchy Nikona. W czasie
trwania soboru zapoznał się z Symeonem Połockim, który był tłumaczem z języka
łacińskiego. Zmarł w Kijowie. Pochowano go w monasterze brackim, A. Mironowicz, SerafionPołchowski,władykabiałoruski, Białystok 2007, s. 94.
А. Папков, Братства. Очерк истории западнорусских православных брат
ств,Москва 1910, с. 261.
А. П. Грицкевич, ДревнийгороднаСлучи, с. 115.
Tam że, с. 116.
A. Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok
1997, s. 261-262.
W liście archimand ry ty słuckiego Doroteusza Galatowskiego do ambasadora rosyjskiego w Warszawie zwrócono uwagę na znieważanie prawosław nych przez Żydów, rugowaniu prawosław nych z urzędów miejskich. Пам ятникиПравославия

frater ni w 1762 roku w obronie archimandryty Dozy teusza Galachowskiego75 czy wy toczenie sporu o nienależnie zabrany fundusz przez archimandrytę Pawła Wołczańskiego, który przecią gał się do śmierci duchownego
w 1783 roku76.
Szkoła bracka działała jeszcze w XVIII wieku77. W 1761 roku z inicjaty wy archimandryty słuckiego Dozyteusza Galachowskiego, z uwagi na
niski poziom oświaty wśród duchowieństwa, założono w mieście seminarium: „я почалъ зде заводитъ семинарію: профессоровъ благочестивыхъ нашыхъ досталъ, и великое множество поповскихъ детей, весма к наукамъ способныхъ, імеется, которыи со временемъ народъ зде
благочестивій просвещать совершенно доволны будутъ”78. W 1764
roku fun kcjonowało ono przy monasterze brackim pod nazwą kolegium
z kursem języka łacińskiego i polskiego. Kolejny słucki archimandryta Paweł Wołczański w 1768 roku otrzymał błogosławieństwo metropolity kijowskiego Arseniusza Mohylańskiego na jego działalność. W 1770
roku zostało ono przeniesione do monasteru Trójcy Świętej. Z powodu
braku funduszów szybko zostało zam k nięte. Seminarium kształciło młodzież prawosławną, a kadrę profesorską stanowili zakonnicy monasterów
słuckich79. Na mocy dek retu Katarzyny II z 15 maja 1785 roku w miejsce
dawnego seminarium zostało utworzone nowe. Caryca wsparła finansowo
seminarium kwotą 2000 rubli. Dzięki pomocy finansowej Rosji i deter minacji biskupa Wiktora Sadkowskiego już w 1785 roku utworzono w nim
dwie, a później cztery klasy, do których uczęszczało około 50 wychowan-

75

76

77
78

79

иРусскойнародностивЗападнойРоссиивXVIIXVIIIвв., т. 1: Актыпоисто
риизаграничныхмонастырейКиевскойепархииXVIIXVIIIвв., ч. III, под ред.
Θ. Титова, Кіев 1905, № DXIX, с. 1206-1208.
Пам ятники Православия и Русской народности в Западной России в XVII
XVIIIвв., т. 1: АктыпоисториизаграничныхмонастырейКиевскойепархии
XVIIXVIIIвв., ч. III, № DXXV, с. 1221-1224.
Spór dotyczył opłaty za dzierżawę uiszczaną przez kahał żydowski bract wu
Przemieniania Pańskiego, którą przyswoił sobie Wołczański, Пам ятники Пра
вославияиРусскойнародностивЗападнойРоссиивXVIIXVIIIвв., т. 1, Ак
ты по истории заграничных монастырей Киевской епархии XVIIXVIII вв.,
ч. III, № DCX, с. 1411-1412, № DCXIX, с. 1431-1433, № DCXXI, с. 1434-1435,
№ DCXXVIII, с. 1447-1448.
А. П. Грицкевич, ДревнийгороднаСлучи, с. 129.
Пам ятники Православия и Русской народности в Западной России в XVII
XVIIIвв., т. I: АктыпоисториизаграничныхмонастырейКиевскойепархии
XVIIXVIIIвв., ч. III, № DXX, с. 1209-1210.
ИсторикостатистическоеописаниеМинскойепархии, c. 117; S. Senyk, Scho
ols for Priests: Orthodox Education in EighteenthCentur y Ukraine, „Orientalia
Christiana Periodica”, Roma 2004, nr 2, s. 299-300.
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ków. Wykładowcami seminarium byli nauczyciele zaproszeni z Akademii
Kijowsko-Mohylańskiej80. Seminarium zostało zam k nięte w lipcu 1790
i ponownie otwar te 8 stycznia 1793 roku81.
W 1773 roku monaster bracki ponownie został zniszczony. W wyniku
pożaru spłonęły dwie cerkwie klasztor ne i brama ze świątynią pw. Świętych Niewiast Niosących Wonności. Do odbudowanego klasztoru w 1775
roku skierowano pięciu mnichów, którzy zobowiązani byli oprócz niesienia posług duszpasterskich do pozyskania wyży wienia. Wyży wienie
klasztorowi zapewniała praca na roli. Dodatkowo na odbudowę monasteru przeznaczano dochody z budyn ków wydzierżawionych przez kahał
żydowski82. Odbudowa klasztoru przecią gała się z uwagi brak funduszy.
Bractwo w 1784 roku wystą piło do metropolity z prośbą o pomoc w odbudowie i wyznaczeniu ihumena. W zaopiniowanej przez archimandrytę
słuckiego Wiktora Sadkowskiego prośbie bractwa odnajdujemy opis stanu
posiadania monasteru brackiego: „монастыръ тотъ имеетъ фолварокъ
(...); сенокосы же хотя ма ло есть, но при хорошемъ хозяйстве содержать можно воловъ паръ три, коровъ десять и лошадей трое; къ тому
жъ къ монастыру сему принадлежитъ еще и приходъ дворовъ 100 да
зъ денегъ, позыченных Су хозанетомъ, взымается провизыи всякой
в годъ 560 золотых, то есть рубліовъ 84, тожъ и съ кага лу жидовскаго
неколикое число; кроме сего, имеется еще и юрисдыка, на зываемая
Стефановская, зак лючающая дворовъ семъ, которая такожъ определенною работою на взыманіе съ огорода варывного и управленіе
оного жъ монастыръ ползуетъ”83. W 1797 roku klasztor bracki został
skasowany, a cerkiew spaska stała się parafialną. Bractwo spaskie zostało
włączone do bractwa działającego przy cerkwi Zaśnięcia NMP84.
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W Słucku od połowy XVII wieku przy cerkwi zam kowej Zaśnięcia
NMP działało bractwo „świętouspieńskie”85. W cerkwi tej znajdował się
grób Jerzego III Olelkowicza i księżnej Zofii Słuckiej. Jedną z przyczyn
powołania bractwa była chęć odbudowy świątyni zam kowej, która spłonęła doszczętnie od uderzenia pioruna w 1702 roku. Bractwo zamkowe
pozyskało fundusze, potwierdzenia nadanych mu praw i przy wilejów od
księżnej Ludwiki Karoliny Radziwiłłówny, uzyskało błogosławieństwo
metropolity kijowskiego. Tym samym otrzymało te same przy wileje, jakie posiadały inne bractwa — w Wilnie, Mińsku, Mohylewie i miejscowe
bractwo słuckie Przemienienia Pańskiego — „безъ помехи со стороны
ду ховенства”86. W 1707 roku częściowo odbudowana cerkiew została
wyświęcona. 31 marca 1745 roku świątynia po raz kolejny została zniszczona przez pożar. Na jej odbudowę bractwo nie uzyskało zgody Hieronima Floriana Radziwiłła87. Odbudowano ją dopiero w końcu XVIII stulecia.
Na terenie Księstwa Słuckiego fun kcjonowało również bractwo w Kopylu przy cerkwi Narodzenia NMP. Również ono prowadziło szkołę. Konfrater nia kopylska i szkoła podlegały słuckiemu bractwu Przemienienia
Pańskiego88.
Summary
BrotherhoodschoolsinSlutskinthe16thto18thcenturies
The ar ticle presents the history of the Or thodox school system in Slutsk in the 16th18th centu ries. The charity work and educational activities of the Or thodox brotherhood
in Slutsk were possible owing to its strong financial position and the protective at titude of
the Radziwiłł Family towards the Or thodox in the Principality of Slutsk-Kopyl. The brotherhood school in Sluts is lin ked, among others, to the activities of And rey Muzhilovskiy,
Tomash Yevlevich, Dmit riy Tuptalo.
Key words: Or thodox Church, schools, church brotherhoods, Slutsk
Змест
Брацк іяшколыўСлуцк уўXVI-XVIIIстагоддзях
У артыкуле разгля даецца гісторыя праваслаў нага школьніцтва ў Слуцку ў XVIXVIII стагод дзях. Моцнае фінансавае становішча праваслаў нага брацтва, апякунская ў адносінах да праваслаў ных па літыка Радзіві лаў у Слуцка-Капыльскім княстве ста лі асновай для рэа лізацыі статутных задач праваслаў нага брацтва — дабра-
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чыннай і асветнай дзейнасці. З брацкай школай у Слуцку звязаная дзейнасць Ан дрэя Му жы лоўскага, Фамы Яўлевіча, Дзміт рыя Тупта лы і інш.
Ключавыя словы: Праваслаўная царква, школьніцтва, праваслаўнае брацтва,
Слуцк
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Білорус з українським світоглядом (формування
національної ідентичності неві домого автора вір
шованого щоденника у таборі полонених україн
ців Раштат, 19151917 рр.)*
У 1914 р. військове зіткнення держав Почвірного союзу з Антан
тою, на боці якої виступила й Росія, витворило для України цілком
нові політичні мож ливості для активізації боротьби за відновлення
української державності, даючи мож ливість привернути до цих пи
тань увагу широких кіл європейської громадськості та тісно пов’язати
їх з міжнародною політикою. Кінцева поразка Російської імперії, на
думку українських діячів різного політичного спрямування, дава ла
реальний шанс для національного самовизначення України та повної
її самореа лізації. Наслідком цих сподівань ста ло створення 4 серпня
1914 р. у Львові Союзу визволення України (СВУ), за визначенням Д.
Дорошенка, — «безпартійної політичної організації російських укра
їнців (...) для пропаганди ідеї самостійности України»1.
Спочатку СВУ орієнтувався на Авст роУгорщину, яка забезпе
чила йому матеріальні ресурси для проведення інформаційної ак
ції виразно антиросійського спрямування. Крім того, Союз взяв на
себе місію опіки українців зі складу царської армії в авст рійському
полоні, домігшись проведення українізації табору Фрайштадт. Але
неготовність Авст роУгорщини чітко і виразно підт римати держав
ницькі прагнення СВУ, спонука ли його керівництво вжити заходів
для на лагодження безпосередніх контактів з урядовими структу рами
Німеччини, перспективи співпраці з якими вигляда ли набагато пер
спективнішими. Ця співпраця ма ла дещо відмінний від авст рійської
характер — «першим і головним завданням тут було на лагодження
*

1

Дану стат тю під готовлено завдяки спри янню Студіу му Східної Європи (Stu
dium Eu ropy Wschod niej) Варшавського університету, за ініціативи якого
2014 р. була започаткована щорічна Нагорода імені Івана Виговського (під
почесним пат ронатом Прези дента Польщі), що вру чається рішенням її Капі
тули з числа делегатів від 25 університетів та вищих шкіл Польщі — авт.
Д. Дорошенко, ІсторіяУкраїни(1917-1920рр.), Уж город 1932, т. 1: ДобаЦентральноїРади, с. 31.
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артыкулы

Ігор Срібняк
(Київ)

національної культурнопросвітної праці серед полонених Україн
ців», а вже потім «політична репрезентація ідеї суверенности України
і аґітація в цім напрямі серед німецького громадянства»2.
Невдовзі СВУ зумів от римати дозвіл на створення трьох таборів
у Німеччині, після чого у травні 1915 р. Союз розпочав українізацію
табору Раштат (Німеччина), делегувавши до нього своїх представни
ків з метою проведення культурноосвітньої та організаційної робо
ти. Невдовзі в таборі був створений Просвітній відділ СВУ, до складу
якого (станом на осінь 1915 р.) входили М. Паращук, В. Пачовський,
др Перфецький, Б. Лепкий. Їх спільними зусиллями вже у вересні
грудні 1915 р. у Раштаті поста ла ціла низка організацій, завдяки чо
му ста ло мож ливим привернути до української справи значно більшу
кількість таборян. У таборі була значно інтенсифікува лась просвітня
й національна робота, полонені все активніше відвідува ли різні вик
лади і курси, а самостійницькі гасла вже не вик лика ли в них роздра
тування 3.
Влітку 1915 р. у таборі були створені нечисленне «СуспільноПрос
вітнє Товариство», яке опікува лось деякими аспектами внут рішнього
жит тя табору (призначення полонених на роботи, скликання вічей,
побут таборян та ін.) та Цент ральний Комітет, до компетенції якого
входило вирішення справ, пов’язаних з розподілом гуманітарної до
помоги полонених. Крім того — у Раштаті поча ли проводитись мо
лебні — спочатку під відкритим небом, а потім у спеціально побудо
ваній таборовій церкві. Активна душпастирська робота таборового
священика П. Катеринюка сприяла поступовому приверненню до
української справи значного числа полонених, для яких участь у бо
гослужіннях була й розрадою, й важ ливою формою самоорганізації4.
Восени 1915 р. у складі «СуспільноПросвітнього Товариства» ви
ник ла ціла низка секцій (національна, соціальна, видавнича, драма
тична, аг рарна, просвітня, кооперативна), також діяли організація
«старших бараків», «кустарня», «Запорізька січ». Завдяки тому, що їх
кількісний склад постійно збільшувався, ста ло мож ливим провести
реорганізацію усього внут рішнього жит тя табору. 9 лютого 1916 р.
у таборі була створена самоврядна українська громада «Самостійна

2
3
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О. СкорописЙолту ховський, Мої«злочини»(ХліборобськаУкраїна), Відень
19201921, кн. 2, ч. ІІ, ІІІ, ІV, с. 214.
Док ладніше про це див.: І. Срібняк, Національно-організаційнатакультурно-просвітницькадія льністьполоненихукраїнцівутаборіРаштат(Німеччина)у1915-1917рр., «Сіверянський літопис», Чернігів 2014, № 6 (120), листо
падгрудень, с. 309324.

Україна» на чолі з виборною Генеральною Радою. Керівництво по
точним жит тям громади здійснюва ла Генеральна Старшина («уряд»
табору), яка склада лася з голів всіх секцій та членів Просвітнього від
ділу на чолі з його головою5.
Навесні 1916 р. все секції були реорганізовані у самоврядні това
риства із власними статутами, відтак в таборі діяли вже Драматич
не товариство імені І. Тобілевича, «Кооперативна Кустарна Спілка»
(в складі таких відділів різьбарства, ма лярства, ма лювання, моделю
вання, гончарства), «Кооперативна Чайна Спілка», Видавниче това
риство (видава ло часопис «Розсвіт»), спілка «Єдність», клуб «Відро
дження», «Запорізька січ» та ін.6
Члени останньої проводили щотижневі загальні збори, гімнастич
ні вправи у ку ренях, спільні марші у загальному ладу, нічне чергу
вання («пожежна сторожа»). У такий спосіб у січовиків вироблялась
усвідомлене розуміння необхідності виконання нака зів своїх началь
ників та зак лада лись основи дисципліни. Завдяки всім цим заходам
ста ло мож ливим розпочати у таборі формування 1го Запорізького
імені Тараса Шевченка полку7.
На початку 1917 р. найсильніший вплив на таборян справила Лют
нева революція в Росії, яка зруйнува ла більшість внут рішніх бар’єрів,
що заважа ли до цього полоненим приєднуватись до української спра
ви. Крім того вона ста ла могутнім чинником у справі поширення на
ціональної свідомості полонених не тільки в таборі, але й на робітни
чих командах, впливаючи навіть на тих, хто спочатку тримався осто
ронь культурнопросвітньої праці в таборі. У цьому контексті одним
з найваж ливіших досягнень громади «Самостійна Україна» ста ло
проведення кампанії збору підписів для уповноваження Олександра
СкорописаЙолту ховського для участі у роботі майбутніх російських
Установчих зборів, та вироблення для нього осібного мандату, яким

4
5

6
7

Там само.
Цент ральний державний архів вищих органів влади та уп равління Ук раїни
(да лі: ЦДА ВО Ук раїни), ф. 4406, оп. 1, спр. 4, арк. 12: Протокол № 1 органі
заційного засідання Генеральної Ради від 9 лютого 1916 р.; див. також: спр. 5,
арк. 212.
О. Терлецький, УкраїнцівНімеччині1915-1918:історіяукраїнськоїгромади
вРаштаті, Київ — Ляйпциґ 1919, т. 1, с. 5152.
Док ладніше про це див.: І. Срібняк, Новітня«ЗапорізькаСіч»начужині(творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.),
«Емінак», Київ — Миколаїв 2017, № 1 (17) (січеньберезень), т. 1, с. 8085,
<http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19943>.
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була зафіксована самостійницька позиція полонених раштатців у пи
танні майбутньої російської конституанти8.
До здобутків таборян у цей час слід віднести безперервну прос
вітню роботу, активізацію діяльності окремих таборових товариств,
підт римку регулярного контакту з робітничими командами, регуляр
ні збірки на власні гуманітарні та загальнонаціональні пот реби (а та
кож і для благодійних цілей, і зокрема на пот реби Червоного Хреста
в Німеччині та німецьких дітейсиріт). Громада «Самостійна Украї
на» регулярно перераховува ла кошти для пот реб українських шкіл на
окупованих німецькими військами Волині та Полісся.
Таким чином, підсумки діяльності таборових організацій у 1917 р. зас
відчили їх суттєві здобутки у царині культурноосвітньої та організацій
ної роботи. Члени української громади «Самостійна Україна» уважно
слідкували за політичними подіями в Україні, сподіваючись після під
писання мирної угоди між воюючими сторонами повернутись додому та
активно включитись у розбудову суспільнополітичного життя в Украї
ні. Патріотичне піднесення у таборі Раштат, яке охопило полонених во
яківукраїнців після проголошення ІV Універсалу, виявилось, зокрема,
у масовому зголошенні до лав українського війська на заклик Українсь
кої Центральної Ради. Це дозволило розпочати формування «синьожу
панних» українських дивізій у ВолодимиріВолинському навесні 1918 р.
***
Яскраве уявлення про процеси, які відбува лись у таборі Раштат,
дає віршований щоденник9 невідомого полоненого [уродженця Ново
зибківського повіту Чернігівської губернії — І. С.], прізвище якого
напевно що фігу рува ло на першій — відсутній у рукописі — сторінці.
Щоденник свідчить про незаперечні поетичні здібності його автора,
та охоплює період з лютогоберезня 1915 і до 7 березня 1918 рр. Своє
віршоване оповідання автор починає з опису свого перебування у вій
ськовому вишкільному таборі у м. Тула (Росія). В цій частині щоден
ника представлені суцільні російськомовні вірші (авторства власника
щоденника) про солдатський побут, рекрутське навчання, службу:
Пишусегоднязанеделю,
Ожизниновойясвоей,
8
9
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Ожизниновойподневольной,
Военнойстрогойидурной...10.
Десь у квітні 1915 р. автор щоденника пот рапив у полон та деякий
час перебував у таборі полонених царської армії Ламсдорф:
Дождалисьмысветлогомая,
Встречаемстоскоювплену11.
Автор яскраво описує свій побут у таборі Вецляр (до його україні
зації), реа лістично відтворюючи ті порядки, які ма ли місце у таборах
полонених росіян, і зокрема — особливостей їх самоорганізації під
час харчування:
Ипленныешумноювышлитолпою,
Испищеюбакокружили,
Иначаласьдавка,
ОБожеТымой,
Какволкивмоментрасхватали,
Нотольконевамжедосталсячерпак,
Тойпищибездушнойиредкой,
Тому,ктоконечнобезсовестибыл,
Тому,ктобылсильныйикрепкий,
Ктослабоговышибисталвпереди12.
Ці сцени народжують у душі автора риторичні запитання, які між
тим є актуальним до сьогодні та за лишатимуться такими нескінчен
но довго [з огляду на цілковиту нездатність росіян до мирного спів
жит тя із сусідніми народами — І. С.]:
Когдажепроснешьсятырусськийнарод,
Илюбоввтвоемсерцесвятая?
Когдавоспрянешьотспячкисвоей?
Ирукудругдругупротянеш?
Спокойноимирнокогдазаживеш?
Ивраждоватьмежсобойперестанеш13.
10
11
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Да лі автор щоденника звертається до росіян з апріорі нездійсненим
для них зак ликом:
СкорейпросыпайсятырусськийНарод,
Отспячкисвоейнелюдской,
Оставьтывраждуироздоры,
Имирноживимежсобой14.
За деякий час автор щоденника був переведений до Раштату, про
що свідчить підписи під кількома знов таки російськомовними вірша
ми. Автор описує рішу чу переміну на краще у його жит ті:
КаквЛамсдорфеиВецляре,
Язакнигамискучал,
НозатотеперьвРаштате,
Книгойскукуразогнал,
Здесьикнижкуигазету,
Когдавгоднотынайдеш,
Исвободноевсевремя,
Занимибыстропроведеш,
Забудешголодиневолю,
Исвободненьковздохнеш,
Заэтутихоюминуту,
Покакнижкупрочтеш15.
Наслідком цих змін ста ла поява у щоденнику (вже за кілька сторі
нок) першого україномовного вірша «Осінь», після чого автор робив
записи у щоденнику двома мовами. 1 січня 1916 р. автор висловив
своє найпалкіше бажання:
ОБожепошлиТымневновомгоду,
Свободуилучшуюдолю,
Порвиэтицепи,...[незрозуміле слово — І. С.]тоски,
Вернипоскореенаволю,
Наволю.Налонородимыхполей16.

14
15
16
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З кінця лютого 1916 р. автор щоденника цілком переходить на ук
раїнську мову:
Нетеряйтенадіюнаволю,
Моїмилі,ріднібрати,
Всізбирайтесявстрінутизорю,
Зорюнашоїволіілюбви,
Бовжеблизькотахвилясвятая,
Скороспадутькайданиізрук17.
Навесні 1916 р. в поезії з’являються гост росоціальні нотки — апе
люючи в день пам’яті І. Франка (18 квітня 1916 р.) до Бога, автор пише:
НащоТиБоже,нашвеликий,
Такихлюдейунасбереш?
ЧогоТиїм,світиламнашим,
Пожитиміжнаминедаєш?»,
[...]Чоготакоготинедієш,
Зцарями,нашимикатами!
Чоготиїхнеприбіраєш,
Щобнасбайдужихнедушили18.
Багатомісячне перебування у полоні дава ло свої взнаки, і влітку
1916 р. автор занотував:
Поволівбиваєжиттямолоде,
Тяжканеволявдалекімкраю...19.
Його меланхолію не розвіяв навіть його виїзд на роботи до місцево
сті Грюнгоф. Повернувшись до Раштату, він записав (маючи, очевид
но, на ува зі самого себе):
Межіколючимидротами,
Ходиввінзкнижкоювруках20.
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Автор ностальгічно пише про свій край, присвячуючи його невідо
мій «Констанції Буйло»:
Люблюнашкрай,сторінкуцього,
Деяродиласьіросла,
Депершийразпізналащастя,
Сльозунедоліпролила,
Люблюнароднашбілоруський,
Хатиїхвзеленісадів,
Нивизолоченізбижжями,
Шумнашихгаївілісів21.
Неоднора зово у щоденнику зву чать й романтичні нотки:
Колицея?
Колиголубка,
Твійстанрукоюобніму?
Ухвилюстрічізпоцілунком,
Тебекоханапригорну22.
Але вже за кілька рядків у цьому вірші прориваються сумні перед
чут тя:
Колицебуде,чидождуся?
Чипобачущетебе,
Чиможездумоюпрострічі,
Зариютьвчужинімене?23
Причиною цього ста ла довга мовчанка дівчини — до якої були
прикуті його романтичні почут тя:
Божтинапротязідвохроків,
Ісловечканеподала,
Яквиднотому,щодругому,
Тисвоєсерденьковіддала.
Якбиязнав,щоцетаксталось,
Грудейбихорихненадривав,
21
22
23
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Івобіймахневолітяжкої,
Кончинисумноїчекав24.
Особливо турботливо автор відгукувався про Україну. У недато
ваному вірші «До всіх воюючих» (йдеться про осінь 1917 р.) він мріє:
Якбименікрила,могучіїкрила,
Ззагратбиоцихятудиполетів...
ТудинаВкраїнувсейчасвжевільную,
Відцарськихкайданів,відйогокатів.
Оякбизрадівяуздрівшиєї,
Усіянуквіточкамиволі,
Якплакав,молився,радівбийрадів,
Уздрівширозбитікайданиневолі,
Переджовто-блакитнимбия
Низькоінизьковклонився,
Апотімврядивільнихкозаків
Янепомітноулився,
ІзнимистоявбинавартісвятоїВолірідноїВкраїни,
Щироіусердноябпрацював,
Щобзгладитьціранийруїни25.
Водночас автора переслідують спогади про кохану:
Якакрасиватидівчина,
Вцімпестрімодязісвоїм,
Щиротобізізнаюся,
Цілкомзаволоділатисерцеммоїм26.
Але напевно наприкінці 1917 р. від рідних автор дізнався, що дів
чина не чекає на нього, що обумовило його рішення не думати нада лі
про неї:
Ітебеназавше,навіки,
Щоббільшневертатилишаю.
Язнаю,щоновихкоханцівтовпа
Будетебеосаждати,
24
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Ніжнихслівців,поцілунків
Будевідтебежадати,
Таяутіхвилідалеко
Будувідтебеблукати,
Ідлярансерця,коханнямрозбитого,
Ліківбудушукати27.
Але напевно зробити це для автора було складно, бо вже у наступ
ному вірші (від 23 грудня 1917 р.) він знов апелює до об’єкту своїх
почут тів:
Даремнодуривясебечорнобрива,
Ітішивнадієйщоти,зневоліменедожидаєш.
Незнавжеябачиштого,
Щотидругогокоханцявжемаєш28.
Автор перераховує дорогі його серцю хвилини зуст річей з коханою
дівчиною, знову і знову їй дорікаючи:
Того,хтострадаючитутначужинітебелюбив,
Забутитийоговжевспіла.
Ідобре,щолюдехочрізкосказали
Тепермоїхмрійтвійобразнебудезаймати,
Яйоговикинувзмоєїголови,
Іхорігрудімоїзайвийраз,
Небудутьвжетяжкозітхати29.
Очевидно, що під впливом цих переживань, тяжких умов таборово
го існування та довгого перебування в полоні (29 місяців) автор щоден
нику вперше, причому перейшовши на прозу, «забажав для себе смер
ті», хоча до цього він «не раз дивувався з того, що людина сама вбиває
себе». Але зараз, під тиском «непосильного тягаря страждань» він зро
зумів, чому дехто вкорочує собі життя, що в «хвилі страждань, без
помощности й зневіри» перед деким може «з’являється темна, холод
на й мовчазна могила, в обійми котрої він й віддається з словами, що
тільки она його не відтрутить [тут: відштовхне — І. С.] від себе, і дасть
йому тихий і вічний спочинок». Тут же автор й пояснює причини та
27
28
29
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кого свого настрою, яких, як він зазначає «багацько», але головніше
це — «нужденне життя батьків, від котрих вже декілько місяців немаю
вістки», а крім того — «оця безконечна неволя, котра поволі нівечить
молоде життя, і котрій не видно кінця». Автор безнадійно підсумовує:
«і коли в недалекім будучим не покращає, то без вагань переступлю
порог могили і відамсь її вічному і не нарушаємому спокію»30.
Але у нотатці від 4 березня 1918 р. автор щоденника повідомляє про
відст рочку «винесеного собі раніше присуду», бо «подих волі з рід
них степів і ланів внушив» йому «терпіння і надії». Головнішою при
чиною такої зміни ста ла матеріа лізація надії повернутись «на обнов
ленну рідну землю», що мож ливо було пов’язано за лученням автора
до складу українського війська 31.
Останній запис у щоденнику датований 7 березня 1918 р. Автор
зробив його на особливому піднесенні, «з переповненим радістю сер
цем», бо дізнався, що його рідний Новозибківський повіт, який до
цього не подавав «голосу за прилучення до України», і лише на по
чатку березня ц.р. ста ло відомо, що його мешканці висловились за
їх прина лежність до України. Автора дуже турбува ла та обставина,
що довший час до цього «Українці собі містили на картах мій повіт,
а Білоруси собі, за що на останніх» він «був дуже злий». Більше того,
автор був «злий» на білорусів за це настільки, що зак ликав їх «не ліз
ти до нас (тобто до України) із своєю противною мовою». [Очевидно,
що автор щоденника не мав жодних підстав так висловлюватись, бо
добрі сусіди (якими є українці та білоруси) завжди зможуть порозу
мітись — І. С.]. Він дуже переймався питанням прина лежності його
ма лої Батьківщини до України, щиро бажаючи йому «як найкращого
розцвіту» в складі УНР32.
На цій «ноті» невідомий автор завершив свій щоденник, що було
безсумнівно пов’язано з його виїздом до України. При цьому є незро
зумілим, чому він не забрав із собою, а напевно що — свідомо — при
єднавши його (особисто або через когось із українських активістів) до
інших документів таборової громади «Самостійна Україна» в Рашта
ті. Мож лива відповідь на це питання міститься у самому щоденни
ку, бо його автору дуже за лежа ло що з ним буде, чи зможе він бути
опублікований аби його вірші ста ли відомі широкому зага лу читачів.
Відтак за лишаючи його — він сподівався на те, що щоденником заці
кавляться майбутні дослідники історії цього табору.
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Авторові цієї стат ті видається символічним, що короткі фрагменти
цього щоденника побачать світ після 100 років його збереження спо
чатку в Пра зі (до 1945 р.), а потім у Києві (до початку 1990х рр. — на
таємному зберіганні). Бо те душевне тепло, яке вкладав у написання
своїх віршів невідомий бранецьбілорус, зіг ріває всіх нас до сьогодні
— хто би тільки не взяв до рук цей щоденник.
Але відчути це тепло можна тільки працюючи в архівах, тільки
тримаючи в руках безцінні реліквії часів Першої світової війни...
Тільки в такий спосіб історикдослідник от римує унікальну мож
ливість подолати нездоланний (для непосвячених) часовий простір
довжиною у ціле століт тя, а також пізнати дух тієї да лекої епохи та
заглибитись у ціннісноментальний простір тодішніх мешканців ук
раїнськобілоруського порубіжжя, які у своїй переважній більшості
зберіга ли подвійну світогляднотериторіальну прина лежність як до
Білорусі, так і до України.
Summary
A Belarusian with a Ukrainian worldview
(the shaping of the national consciousness of an unknown author of a rhyming diary
written in the Ukrainian prisonerofwar camp in Rastatt in 19151917)
The ar ticle contains a short over view of the history of the „Independent Uk raine” for
mation of Uk rainian prisoners of war in a prisonofwar camp in Rastatt (Ger many) from
late 1915 up until 1917, for med by the Union for the Liberation of Uk raine — a nonpar ti
san political organization established by Uk rainian emig rants from the Russiaheld Dnie
per Uk raine. Owing to the efforts of the Union, intensive cultu ral, educational and „na
tionfor ming” work was car ried out, thanks to which it was possible to develop national
consciousness in a great number of the Imperial Russian Ar my soldiers of Uk rainian ori
gin. In order to illust rate this process more fully, the author of the ar ticle quotes frag ments
of a rhy ming diary writ ten by an un k nown prisoner of war (a native of Novozybkovsky
dist rict in the Cher nigov Gover norate), covering the period from February/March 1915 up
until 7 March 1918. The author of the diary noted down his impressions of his stay in two
prisonofwar camps for the Imperial Russian Ar my soldiers — in Wetzlar (before he was
„Uk rainized”) and in the „Uk rainized” Rastatt. The diary contains a personal com mentary
on the ongoing political events, a description of living conditions in the camp and expe
riences of the author, separated from his homeland for a long time.
Key words: Belarusians, Uk rainians, prisoners of war, national consciousness
Streszczenie
Białorusin z uk raińskim światopoglądem
(kształ towanie się świadomości narodowej nieznanego autora wierszowanego
dziennika w uk raińskim obozie jenieckim w Rastatt w latach 19151917)
Ar tykuł zawiera krótki przegląd historii ug rupowania jeńców uk raińskich „Niepod
legła Uk raina” w obozie jenieckim w Rastatt (Niemcy) od drugiej połowy 1915 do 1917 r.,
ut worzonego przez Związek Wyz wolenia Uk rainy (ZWU) — bez par tyjną organizację po
lityczną uk raińskich emig rantów z Nadd nieprza. W wy niku starań ZWU w obozie prowa
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dzono intensyw ną pracę kultu ralnooświatową i narodowoorganizacyjną, dzięki której
możliwe stało się uświadomienie narodowe znacz nej liczby przeby wających w niewoli
żoł nierzy ar mii carskiej narodowości uk raińskiej. Dla peł niejszego zobrazowania tego
procesu autor przy tacza frag menty wierszowanego dzien nika niez nanego jeńca (pocho
dzącego z powiatu nowozybkowskiego guber ni czer nihowskiej), obejmującego ok res od
lutegomarca 1915 do 7 marca 1918 roku. Autor dzien nika zanotował w nim swoje wraże
nia z poby tu w obozach jenieckich dla żoł nierzy ar mii carskiej — Wetzlar (przed jego uk
rainizacją) i w zuk rainizowanym Rastatt. Dzien nik zawiera osobistą wizję współczesnych
jego autorowi wydarzeń politycz nych i warun ków poby tu w obozie oraz przeżycia autora
długot r wale oder wanego od ziemi ojczystej.
Słowa kluczowe: Białorusini, Ukraińcy, jeńcy wojenni, świadomość narodowa
Ihor Sribniak — dok tor filozofii Wolnego Uniwersy tetu Uk raińskiego w Monachium,
dok tor nauk historycznych, profesor, kierow nik Kated ry Historii Powszech nej Wydziału
HistorycznoFilozoficznego Uniwersy tetu Kijowskiego im. Borysa Grinczen ki. Zaintere
sowania badawcze: warun ki przet rzy my wania jeńców i inter nowanych żoł nierzy uk raiń
skich w obozach w krajach eu ropejskich w latach 19141924.
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артыкулы

ВітальКарнялюк
(Гродна)

МагчымасціБНРуправядзенні
міграцыйнайпалітыкі(1918-1921гг.)
Адной з па літычных сіл, якая імкнулася ўзяць у свае рукі ў 1918 г.
бежанскае пытанне беларусаў, было кіраўніцтва Беларускай Народ
най Рэспублікі, абвешчанай 9 сакавіка 1918 г. Ацэньваючы намаганні
лідараў БНР у гэтым па літычным кірунку, Ва лянціна Утгаф сцвяр
джае, што пасля абвяшчэння БНР „бежанскае пытанне” ста ла адным
з аспектаў яе па літыкі і кіраўніцтва рэспублікі праводзіла па літыку
цэнт ра лізацыі бежанскай справы і „абуджэння і ўмацавання нацы
янальнай самасвядомасці бежанцаўбеларусаў”1. Адначасова, ацэнь
ваючы вынікі гэтай па літыкі, даследчыца адзначае, што ўрад БНР,
хоць сапраўды імкнуўся на ладзіць працу сярод бежанцаў у Расіі, ад
нак ягоная дзейнасць насіла толькі дэк ларатыўны характар2. Адзна
чым, што дысертацыя В. Утгаф па сутнасці адзіная на сённяшні дзень
грунтоўная спроба ў айчыннай і замежнай гістарыяг рафіі ра забрацца
ў дадзеным кірунку дзейнасці лідараў БНР. Таму мэта нашага дас
ледавання, праведзенага на падставе матэрыялаў архіўных устаноў
Мінска, Масквы і Вільні, высветліць і ацаніць плён дзейнасці бела
рускіх неза лежніцкіх па літыкаў у дачыненні вымушаных міг рантаў
з Беларусі падчас іх рээвакуацыі ў 19181921 гг. Актуальнасці нашай
навуковай ува зе надае той факт, што сама бежанская маса беларусаў
пераважа ла ў агульнай колькасці ўсіх вымушаных міг рантаў з бела
рускіх губерняў Расійскай імперыі і вынікі ўзаемадзеяння беларускіх
па літыкаў з гэтай групай насельніцтва сведчыць пра па літычную
дзеяздольнасць першых і пра па літычны патэнцыял саміх бежанцаў
у першых кроках беларускага дзяржаўнага будаўніцтва, якое разгор
тва лася ў той жа, акрэслены намі, адрэзак часу рээвакуацыі.
Каб правільна ацаніць дзейнасць тадышніх беларускіх па літыкаў
у бежанскім пытанні, трэба памятаць, што сама праблема заўважа ла
ся імі сярод асноўных яшчэ да абяшчэння Устаўных грамат, бо гэтыя
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людзі добра веда лі сітуацыю бежанцаўбеларусаў. Для ана лізу месца,
ролі і вынікаў удзелу лідараў БНР у вырашэнні „бежанскага пытання”
неабходна нагадаць, што ў папярэдні перыяд рэва люцыйных падзей
яны былі побач з буду чымі актывістамі Белнацкама, дзейніча лі часта
ў адных і тых жа арганізацыях і, што вельмі важна, у нашым вы
падку самі ў пераважнай ступені былі ў статусе бежанцаў. Яскравым
прыкладам апошняй адметнасці можна разглядаць постаць Вацлава
Іваноўскага, які ў красавіку 1918 г., знаходзячыся ў Арле, дапамагаў
тамтэйшым бежанцамбеларусам скантактавацца з кіраўніцтвам БНР
для высвятлення ака лічнасцей рээвакуацыі3. А прыкладам супольнай
бежанскай працы, тады яшчэ адзіных беларускіх дзеячаў, можа быць
дзейнасць Беларускага таварыства ў Пет раг радзе па ака занні дапамо
гі пацярпелым ад вайны. Сярод заснавальнікаў таварыства былі Бра
ніслаў ЭпімахШэпіла, Часлаў Родзевіч, Аляксандр Ярэміч, Уладзімір
Міткевіч. Старшынёй таварыства быў Усева лад Фальскі, яго намес
нікам Эдуард Будзька, сакратаром — Клаўдзій Душэўскі4. У дыску
сіях на пасяджэннях Пет раг радскага камітэта прыма лі ўдзел такія
буду чыя лідары розных плыняў беларускага рэва люцыйнага ру ху,
як, напрыклад, Зміцер Жылуновіч, Язэп Варонка, Аляксандр Чарвя
коў, У. Заяц, Ю. Му рашка5. Працэс іх па літычнага ра зыходжання ад
бываўся ўвесь 1917 год і істотна павялічыўся ў 1918 г. Ва ўсім зборы
матэрыялаў „Архівы БНР” ніводнага ра зу не згадваецца Белнацкам,
які ў па літычным плане дзейнічаў у накірунку таго ж самага насель
ніцтва, аднак быццам бы ў іншым, афіцыйна ўладарным, вымярэнні.
Для ана лізу і ацэнкі „бежанскай па літыкі” БНР найперш неабходна
адзначыць, што папярэдні перыяд гісторыі вымушанай міг рацыі быў
часам, ка лі буду чыя лідары БНР парознаму прадэманст рава лі сваю
абазнанасць у гэтым пытанні і на запасіліся пэўным вопытам. Гэта
бачна са зместу пратаколаў пасяджэнняў згаданага камітэта Пет ра
г радскага таварыства, дзе ідзе гаворка пра напрамкі дзейнасці арга
нізацыі: гэта культурнаасветная справа, якая ўвасаблялася ў аргані
зацыі вечарын на беларускай і рускай мовах, у арганізацыі агародаў
для забеспячэння бежанцаў самымі элементарнымі прадуктамі хар
чавання6. У такой працы з бежанцамі актывісты таварыства адчува лі
3
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недахоп „цэнт ральнай арганізацыі, якая б узяла на сабе ўсе бежанскія
справы” і правільна ра зумелі, што такая арганізацыя павінна мець
прадстаўніка ў Спецыяльнай Нарадзе па ўста ляванні бежанцаў пры
Міністэрстве ўнут раных спраў, як фактычнага га лоўнага дзяржаўна
га каардынацыйнага органа, кіруючага бежанскай па літыкай7.
„Бежанскае гора — гэта ёсць ахвяра на алтар агульнай маці Расіі,
якая не можа ні з чым быць параўнаная, і ніколі не можа быць забы
тая. Ні ў каго так не ўсведамляецца любоў да роднага Краю, як у бе
жанцаў. Любоў да роднай зямлі цягне іх вярнуцца на свае месцы. Пак
лянёмся жа мы, што не выдадзім бежанцаў (бурныя апладысменты)”,
— хоць і ўзнёсла, але па сутнасці правільна пра праблему вымушаных
міг рантаў ка за лі на першай сесіі Цэнт ральнай рады беларускіх арга
нізацый (ЦРБА), якая адбылася ў Мінску 7 снежня 1917 г., і ў адказ на
такую прамову старшыня пасяджэння ЦРБА, буду чы сябра Рады БНР
Сымон РакМіхайлоўскі просіць перадаць бежанцам, што пасля фар
мавання ўлады першая турбота будзе пра бежанцаў8. Амаль праз год,
у лістападзе 1918 г. у цалкам іншых па літычных абставінах у Дэк ла
рацыі Савета Мініст раў БНР, агу чанай на чарговым пасяджэнні Ра
ды БНР, у раздзеле задач унут ранай па літыкі БНР праблема вяртання
бежанцаў знаходзілася адра зу пасля задач умацавання дзяржаўнай
улады, стварэння вайсковай моцы, арганізацыі фінансаў і мясцовага
самакіравання9.
На згаданай першай сесіі ЦРБА яе ўдзельнікамі былі сфармулява
ны тыя накірункі ажыццяўлення бежанскай па літыкі ў дачыненні да
бежанцаўбеларусаў, якія сведчаць пра ра зуменне таго, што без уплы
ву ў кіраванне бежанскай масай немагчыма спадзявацца на станоў чы
вынік кіравання беларускім насельніцтвам. Рашэнні бежанскай камі
сіі ЦРБА ўключа лі рэарганізацыю беларускіх бежанскіх арганізацый
такім чынам, каб кіраўніцтва ў іх перайшло ў рукі бежанцаўбелару
саў10. Уздагон гэтага, сумесным рашэннем ЦРБА і Цэнт ральнай бе
жанскай беларускай рады было накіраваць групу беларускіх актыві
стаў з цэлым пакетам падрыхтаваных прапаноў у Га лоўны камітэт
Усерасійскага земскага саюза з тым, каб уступіць у перамовы з Усе
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расійскім земскім саюзам па пытанні бежанцаўбеларусаў11. Асобнае
месца сярод беларускіх прапаноў да гэтай агульнарасійскай арганіза
цыі займа лі прапановы па арганізацыі беларускай асветы сярод дзя
цей бежанцаў. Такі культурнаадраджэнскі ўхіл у апекаванні міг ран
тамі зра зумелы з боку нацыянальных арганізацый, аднак не меў шан
цаў быць падт рыманым кіраўніцтвам згаданай уплывовай расійскай
структу ры, якая бачыла ў беларускіх бежанцах тых жа рускіх людзей.
Беларускія па літыкі неза лежніцкага напрамку прадэманст рава лі
сваю справядлівую прыярытэтную па зіцыю да бежанскага пытання
ўжо на дру гі дзень Усебеларускага канг рэса. Пасля гэтага можна бы
ло б чакаць ад іх практычных крокаў у абвешчаным кірунку дзеян
няў. Аднак гвалтоўны разгон бальшавікамі з’езда істотна зменшыў
па літычныя магчымасці лідараў з’езда ў іх практычным уздзеянні на
вымушаных міг рантаў і іх спробы вырашэння праблем бежанцаўбе
ларусаў.
Пасвойму практычна ўсе напрамкі ўста лявання зносін з шырокімі
масамі беларускага насельніцтва азнача лі знаходжанне агульнай „мо
вы” з вымушанымі міг рантамі. І ў гэтай справе беларускім па літыкам
неабходна было адначасова вырашаць комплекс задач вельмі розна
га характару: ад праблем штодзённага выжывання дзясяткаў і соцень
тысяч бежанцаў, да арганізацыі ідэа лагічнага „адраджэнскага” ўздзе
яння на гэтую групу насельніцтва.
Кажу чы пра апошнюю задачу, не трэба забываць пра складаны
працэс па літычнага ўсведамлення самімі нашымі па літыкамі ў пы
танні неза лежнасці краіны. «Які змест Вы ўкладаеце ў паняцце неза
лежнасці і як Вы мысліце сабе шлях да гэтага?» — пыта ліся ў лісце да
сваіх паплечнікаў у Вільні С. РакМіхайлоўскі і Аляксандр Цвікевіч
у лютым 1918 г., і самі жа адзнача лі, што яны «ясно сознают», што
«неза лежнасць Беларусі ёсць становішча пераходнае, бо не па літыч
на, не экакамічна беларускі народ жыць неза лежна не зможа»12. Такая
няпэўнасць у га лоўнай па літычнай мэце нават у беларускіх па літыч
ных лідараў яшчэ больш тлумачыць розныя прык лады дэманст ра
цыі бежанскай масай з Беларусі яе схільнасці да цесных стасункаў
і дзяржаўнага аб’яднання з Расійскай Федэрацыяй. Узоры па літыч
най арыентацыі бежанскай масы з беларускіх губерняў мы знаходзім
у словах удзельнікаў з’езда беларусаўінва лідаў і бежанцаў, дзе сярод
11
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іншага зак ліка лася бежанцаўбеларусаў звяртацца да расійскай дзяр
жавы, «каб яна забяспечва ла» іх жыццё13. Мы бачым такую па зіцыю
і ў пастанове Агульнага сходу беларусаўбежанцаў — жыхароў Ка
занскай губерні аб пакіданні Беларусі ў складзе РСФСР ад 23 красаві
ка 1918 г., якія ка за лі, што «імкнуцца вярнуцца на сваю родную бела
рускую зямлю свабоднымі рускімі грамадзянамі»14. Такімі наст роямі
была прасякнута атмасфера Першага Усебеларускага канг рэса, дзе на
дэмагагічны характар камунікацыі з боку бальшавіцкіх кіраўнікоў
у асобе камісара па справах нацыянальнасці Іосіфа Ста ліна з прад
стаўнікамі Першага Усебеларускага з’езда звярнуў увагу дэлегат з’ез
да, акадэмік Яўфім Карскі ў сваім каментарыі пра быццам бы просты
і хуткі, па словах І. Ста ліна, рэферэндум сярод бежанцаўбеларусаў
аб іх нацыянальным самавызначэнні. „Без тлумачэння народу рэ
ферэндум будзе няправільным. Беларусыката лікі Ілукцкага павету
могуць прызнаць сабе па лякамі. Тое ж можна ска заць пра часткі Ві
ленскай і Віцебскай губерняў. Трэба перадаць гэтае пытанне для дэ
та лёвага абмеркавання ў па літычную камісію, — пракаментаваў „ву
чоны беларус” Я. Карскі безапеляцыйны адказ народнага камісара”15.
У дадзеным гістарычным выпадку аўтарытэт і акадэмічны ўзровень
ведаў навукоўца паўплываў на дэлегатаў: пытанне перада лі ў адпа
ведную камісію.
Таму вырашэнне праблем вымушаных міг рантаў, акрамя экана
мічных і адмініст ратыўных магчымасцей, якія таксама часта не былі
ў сферы ўплыву розных арганізацый, пат рабава лі ад саміх грамадскіх
і па літычных дзеячаў, якія бра ліся за бежанскую справу, па літычна
га кампрамісу, па літычнай пра зорлівасці і гнуткасці — якасцей, якія
былі той „лакмусавай паперкай”, што дэманст рава ла аб мастацтве,
якімі ва лода лі да лёка не ўсе па літыкі. Сярод носьбітаў такіх харак
тарыстык пэўна можна згадаць А. Цвікевіча. Знаходзячыся ў Маск
ве сярод сябраў маскоўскай Беларускай народнай грамады (БНГ), ён
здолеў ажыццяўляць па магчымасці тыя ці іншыя дзеянні з мэтай
практычнай дапамогі бежанцамбеларусам, якія апынуліся ў адной са
ста ліц Расіі, нягледзячы на істотную розніцу ў па літычных поглядах
сябраў БНГ16. Менавіта на такую комплексную, аператыўную дзей
насць накіроўваў А. Цвікевіч сваіх ка легпа літыкаў пазней з трыбуны
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Першага Усебеларускага канг рэса, настойваючы на стварэнні Бела
рускага краёвага эканамічнага савета, у аператыўнае распараджэнне
якога павінны былі, паводле чарговага рашэння гэтага ж з’езда, трап
ляць „маёмасць і капіта лы ваеннаграмадскіх, тэхнічных і санітар
ных арганізацый, якія знаходзіліся ў межах Беларусі”17.
Дзейнасць А. Цвікевіча, які, па словах Дароты Міха люк, „стараў
ся выпрацаваць кампраміс”, была вельмі карыснай у паступовай, але
няў хільнай справе данясення да самых шырокіх мас бежанцаў пер
спектыў беларускай дзяржаўнасці, якую ўзнялі пад імем БНР. Гэта
было тым больш актуальна, што пераважную колькасць бежанцаў
склада ла сялянства. Характарыстыка этнічнай свядомасці гэтай най
вялікшай сацыяльнай групы беларускага насельніцтва знайшла сваё
падрабязнае адлюст раванне ў навуковай літарату ры18. Такое стано
вішча знаходзіць пацвярджэнне ў паведамленнях з розных месцаў,
дзе часова масава пражыва лі бежанцыбеларусы19. Менавіта такія
погляды выка за лі яшчэ дэлегаты Першага з’езда бежанцаўбеларусаў
1917 г. з Ка лу гі, спа лучылі ў сваіх нака зах бачанне Расіі як адзінай
і непадзельнай дзяржавы, Беларусь — як гаспадарчую аўтаномію,
вызва леную ад ворага і з зямлёю як га лоўнай уласнасцю беларуса20.
Пры такіх адметнасцях, нават паскоранага падзеямі вымушанай
міг рацыі светапогляду насельніцтва, ад лідараў БНР пат рабава ліся
істотныя і, што вельмі важна, супольныя намаганні, каб хутка павяр
нуць у свой бок масу бежанскага насельніцтва. Становішча ўсклад
нялася яшчэ і тым, што „да па літычных пытанняў бежанцы, якія
вярта ліся дадому, ставіліся не проста абыякава, але нават варожа”.
Аб гэтым сведчылі прадстаўнікі Белнацкама ў сваіх справаздачах аб
стане і наст роях бежанцаўбеларусаў у розных губернях Расіі21. „Пра
пагандуючы беларускую нацыянальную ідэю, — адзначае Уладзімір
Ляхоўскі, — (...) грамадскія дзеячы не адчува лі падтрымкі жыхарства
ў самой Беларусі”22.
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У такім стане рэчаў абвяшчэнне неза лежнасці Беларускай Народ
най Рэспублікі, да якой штурханулі яе лідараў з пачатку падзеі раз
гону Першага Усебеларускага з’езда, а праз некалькі месяцаў працэс
зак лючэння і ўмовы антыбеларускага па змесце Брэсцкага міру, маг
ло стаць новымі па літычнымі ўмовамі і ака лічнасцямі ажыццяўлення
рээвакуацыі бежанцаў.
Гэтаму было сваё спрыянне. У расійскай правінцыі, а таксама
ў Маскве і Пет раг радзе на лідараў БНР арыентава ліся і з імі кантак
тава лі разнастайныя грамадскія беларускія арганізацыі ў Ка лузе, Ва
ронежы, Туле, Яраслаўлі23. Напрыклад у Ка лузе Гурток беларускай
сацыялістычнай моладзі дзейнічаў з восені 1917 г. да мая 1920 г., „ка лі
адбылася рээміг рацыя ўцекачоў на Бацькаўшчыну”, прычым уся да
кументацыя гуртка была канфіскавана Ка лужскай губчэка24.
Аб тым, наколькі складанай і супярэчлівай была праца лідараў
БНР і Белнацкама з мясцовымі грамадскімі бежанскімі арганізацы
ямі сведчыць рэза люцыя сходу арганізацыі Беларускі гай у Адэсе ад
28 студзеня 1918 г. Пра плён актыўнасці Беларускага гаю можна даве
дацца са слоў упаўнаважанага па нацыянальных і па літычных спра
вах беларусаў у Адэскай акрузе Антона Ба ліцкага, на той час прад
стаўніка беларускіх арганізацый г. Адэсы: „Настрой беларусаў, якія
пражыва лі на тэрыторыі Украіны ў межах Адэскай акру гі, у вышэй
шай ступені пат рыятычны ў дачыненні да мет раполіі. (...) Амаль усе
бежанцы ў Адэсе маюць працу, шмат з іх добра ўладкава ліся. Але
тым не менш, пры першай магчымасці гатовыя вярнуцца дадому”25.
Адэская арганізацыя Беларускі гай сапраўды была адной з тых адзін
кавых эфектыўна дзеючых беларускіх арганізацый ва Украіне, якія
на практыцы імкнуліся спрыяць вяртанню бежанцаўбеларусаў на
бацькаўшчыну, выкарыстоўваючы для гэтага самыя розныя аргані
зацыйныя сродкі26. Арганізацыя на лічва ла да 500 членаў, мела сваю
бібліятэку, яе сябры арганізоўва лі спектак лі, вечарынкі, пад яе эгі
даю дзейніча лі чатыры пачатковыя школы, кааператыў і настаўніцкі
гурток27. Сведчаннем дэмакратычных стасункаў, на якіх была засна
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вана дзейнасць арганізацыі, можа быць згода ўкраінцаў дзейнічаць
сумесна з беларусамі публічна абвешчаная на адным з аб’яднаных
пасяджэнняў Нацыянальнага камісарыята Адэскай акругі і Белару
скага бежанскага камітэта ў Адэсе ў красавіку 1918 г.28 На падста
ве зместу пастаноў сходу гэтай арганізацыі В. Утгаф робіць выснову,
што рашэнні яе сябраў з аднаго боку сведчылі пра савецкі іх выбар
(прызнаць уладу Саветаў сялянскіх, салдацкіх і рабочых дэпутатаў),
а з другога — пацвярджаў неза лежніцкія памкненні („супраць імк
нення нямецкіх імперыялістаў на падзел Беларусі”, „забяспечыць за
беларускім народам права на самавызначэнне”, „сфармаваць нацыя
нальнатэрытарыяльную беларускую армію”)29.
Такім чынам, пачынаючы правядзенне ўласнай міг рацыйнай па лі
тыкі ў дачыненні да велізарнай беларускай бежанскай масы, кіраўні
кі БНР мелі свае козыры, якімі з’яўляліся на запашаны досвед, агуль
ная, хаця і вельмі хісткая ўвага з боку бежанцаў, якія чака лі дапамогі
ў справе найхту чэйшага вяртання дадому, рост грамадскай актыў
насці ў расійскай правінцыі, абумоўлены як рэва люцыйным вэрха
лам, так і зноў жа імкненнем да найхутчэйшай рээвакуацыі. Ад та
го, наколькі кіраўніцтву БНР ат рымаецца выкарыстаць пера лічаныя
спрыяльныя фактары, за лежаў сапраўдны ўплыў беларускіх неза леж
ніцкіх па літыкаў на вымушаных міг рантаў з Беларусі.
Ка лі прасачыць этапы па літыкі лідараў БНР у „бежанскім” на
кірунку, то трэба адзначыць, што першым крокам, накіраваным на
ажыццяўленне ўласнай „бежанскай” па літыкі, было стварэнне бе
жанскай камісіі Рады БНР. Гэта адбываецца 1 мая 1918 г. на 2й сесіі
Рады БНР, пасяджэнне якой пачынаецца менавіта з прамовы па бе
жанскім пытанні30. А 3 мая прызначаецца адмысловы ўпаўнаважаны
Рады па бежанскіх справах, якім становіцца, хоць і на кароткі час (да
27.05.1918), кс. Вінцэнт Гадлеўскі31. У бежанскую камісію акрамя В.
Гадлеўскага былі выбраны П. Барташ, А. Прыстар, С. Лянкоўскі і Па
лута Бадунова32.
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Ана лагічныя структурныя падраздзяленні з’яўляліся і ў замежных
прадстаўніцтвах БНР. Яшчэ 30 сакавіка 1918 г. бежанскі аддзел пачаў
функцыянаваць як структу ра Рады беларускай арганізацыі на тэры
торыі Украіны і ў хуткім часе, 5 красавіка, быў рэарганізаваны па
прапанове А. Цвікевіча ў Беларускі камітэт дапамогі ахвярам вайны,
ук лючыў у свой склад з дзевятнаццаці асоб прадстаўнікоў розных бе
ларускіх арганізацый ва Украіне (у тым ліку пяць асоб з арганізацыі
„Зорка” і асобных прадстаўнікоў бежанцаўбеларусаў з Кіеўскай і су
межных з ёю ўкраінскіх рэгіёнаў)33.
Згодна з неаднара зова вызначанымі на з’ездах 1917 г. накірункамі
міг рацыйнай па літыкі, пат рэбнай для вырашэння праблем бежанцаў
з Беларусі, перад кіраўніцтвам БНР, як і перад кожнай іншай дзяр
жаўнай структу рай, якая абвяшча ла пра сваю ўладу, стаялі наступ
ныя га лоўныя задачы: 1) арганізацыя бежанцаў на месцах іх часовага
знаходжання па ўсіх тэрыторыях Расіі да арганізаванага вяртання;
2) падрыхтоўка транспартных, найперш, чыгуначных сродкаў вяр
тання; 3) узгадненне аб праездзе бежанцаў з германскімі ўладамі;
4) падрыхтоўка шляхоў вяртання з дапамогаю стварэння на іх пунк
таў прыпынкаў бежанцаў, санітарнага агляду, арганізацыі харчаван
ня і забеспячэння адзеннем і абуткам. Пера лічаныя га лоўныя задачы
ўмяшча лі ў сабе цэлы пера лік больш дробязных, але пасвойму вель
мі складаных для вырашэння праблем. Гэта, у прыватнасці, і задача
інфармавання міг рантаў аб неабходных праязных дакументах, і са
мая дапамога ў іх афармленні, і суправаджэнне бежанскіх эша лонаў.
Клопат па літыкаў БНР быў звязаны і з тым, каб і знешне дзейнасць
бежанскіх арганізацый сведчыла пра дапасаванасць гэтых грамадскіх
структур да па літыкі абвешчанай беларускай дзяржавай: па прапано
ве Івана Краскоўскага, „адпраўка групаў бежанцаўбеларусаў павінна
была ажыццяўляцца пад нацыянальным беларускім сцягам”34. Толь
кі, менавіта гэтую ўмову было выканаць лягчэй за ўсё. Значна склада
ней было ахапіць і арганізаваць сапраўднае вяртанне тысяч людзей.
У выніку ана лізу дакументаў БНР, якія датычацца розных аспектаў
яе бежанскай па літыкі, можна зрабіць некаторыя высновы аб выніко
васці і плённасці гэтай па літыкі ў 19181919 гг.
Ка лі накіраваць увагу на афіцыйныя дакументы абвешчанай бела
рускай дзяржавы, трэба адзначыць Дэк ларацыю новага беларускага
кабінета Рамана Скірмунта за 30 жніўня, у якой у раздзеле „Фінансы”,
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у пункце 10 ідзе гаворка пра намаганні да вяртання ў Мінск эвакуява
ных дзяржаўных банкаўскіх і фінансавых устаноў, а ў раздзеле „Ган
даль”, пункт 20 асобна адзначаны накірунак арганізацыі вяртання бе
жанцаў з Украіны і Расіі35.
Прыкладам, які дэманст руе прыярытэты ў размеркаванні фінанса
вых сродкаў кіраўніцтвам БНР, можна разглядаць акт ад 28 лютага
1920 г., падпісаны старшынёй Рады Народных Мініст раў Антонам
Луцкевічам і паслом БНР ва Украіне А. Цвікевічам. Змест акту — аба
вязкі па выкрыстанні крэдыту Нямецкага Імперскага Банка ў Берліне
на суму 3 млн. нямецкіх марак. З агульнай колькасці грошай, якія
бачылася магчымым выдаткаваць, 800 тыс. марак накіроўва лася на
ўтрыманне беларускіх місій у краінах Еў ропы (у тым ліку ва Украіне,
дзе, як вядома, жылі тысячы беларускіх міг рантаў). 200 тыс. марак
размяркоўва ліся паміж чатырма па літычнымі партыямі. 500 тысяч
марак перадава лася Беларускаму выдавецкаму таварыству ў Вільні
на друк кніг і гэтыя грошы перадава ліся Вацлаву Іваноўскаму. 1 млн.
150 тыс. павінна было быць ат рымана старшынёй Часовага Белару
скага нацыянальнага камітэта ў Мінску Аляксандрам Прушынскім
і 100 тыс. марак выдаткоўва лася на дапамогу членам Рады БНР на
рукі С. РакМіхайлоўскаму36. Ускосна грошы, накіраваныя для бела
рускай місіі Украіны ці Часоваму Беларускаму нацыянальнаму камі
тэту маглі быць выдаткаваны на пат рэбы беларускіх бежанцаў, якія
вярта ліся дадому. Аднак прамой згадкі ў акце на планаванне такіх
выдаткаў няма. Гэта пацвярджае разгорнуты каштарыс запланаваных
месячных выдаткаў Міністэрства ўнут раных спраў БНР на чэрвень
(ліпень?) 1920 г. Дзесяццю артыкуламі фінансавання з’яўляюцца: „Ут
рыманне Камісарыяту”, „Пенсіі кіраўніцтву агітацыйнага аддзелу”,
„На выдавецтвы га зетаў”, „На выданне сельскагаспадарчакаапера
тыўнага штомесячніка”, „На Агітацыйны аддзел”, „На вучыцельскія
курсы”, „На тэат ральныя справы”, „Дапамога вучыцельскаму саюзу”,
„Інстр. па кааперыцыі”, „На закупкі кніжак для бібліятэк”. З 73 200
марак каштарысу грошы на кааперацыю і вучыцельскія курсы, якія
пасвойму маглі быць ат рыманы непасрэдна беларусамі, якія вярну
ліся ў выніку рээвакуацыі і спрабава лі пачынаць новае жыццё на ра
дзіме, склада лі 3000 марак (4%)37. Прыкладам такога выкарыстання
грошай могуць выступаць абвешчаныя з 20 каст рычніка 1919 г. Бела
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рускай школьнай радай Міншчыны чатырохтыднёвыя настаўніцкія
курсы беларускай мовы і беларусазнаўства. Курсы для іх слу хачоў
былі бясплатныя з бясплатным начлегам (хаця з уласнымі пасцель
нымі прына лежнасцямі) і „бясплатнай альбо вельмі таннай ста лоў
няй”38.
Для высвятлення сапраўдных магчымасцей лідараў БНР у міг ра
цыйнай па літыцы неабходна найперш адзначыць тыя эканамічныя
рычагі і рэсурсы, якімі яны ва лода лі. Абвяшчэнне дзейнасці белару
скіх бежанскіх камітэтаў у Мінску і ў рэгіёнах, у тым ліку і за ме
жамі Беларусі, магло мець плён пры наяўнасці матэрыяльнай ба зы.
Ужо ў Мінску, такая ба за практычна адсутніча ла. Аб гэтым прама
кажа народны сакратар апекі БНР П. Бадунова ў сваім звароце ад 18
красавіка 1918 г. да кіраўніцтва Мінскай губернскай управы39. Гэта
пацвярджае адказ на яе ліст ад кіраўніцтва Камісіі па апецы Мінскай
губернскай управы, дзе ідзе гаворка толькі пра адзіную адкрытую
ста ловую для бежанцаў усіх нацыянальнасцей (пра ана лагічную бе
ларускую гаворка ўвогуле не ідзе)40.
Тыя матэрыяльныя сродкі, якімі распараджа лася кіраўніцтва БНР,
размяркоўва лася ў адпаведнасці з па літычнымі пры ярытэтамі. Маг
чыма, гэтым можна тлумачыць пат рэбу прызначэння асобнаўпаўва
жанага і кант ра лёра па бежанскіх справах і ўвядзенне такой пасады
ў склад Народнага Сакратарыята БНР, на чым настойваў В. Гадлеўскі
12 мая 1918 г. на пасяджэнні бежанскай камісіі БНР41.
У хуткім часе для таго, каб „паставіць на цвёрдыя ногі бежанскую
справу”, як падкрэсліва лася ў пастанове Народнага Сакратарыята
БНР ад 6 чэрвеня 1918 г., было вырашана правесці бежанскую ка ле
гію ў пашыраным складзе з удзелам Івана Серады, Васіля Захаркі
і Эдуарда Будзькі. П. Бадунова і кс. В. Гадлеўскі ў ажыццяўленні бе
жанскай па літыкі ацэньва ліся кіраўніцтвам БНР, як „амаль не нічога
не зрабіўшыя і адмовіўшыеся ад гэтай справы”42. Такая катэгарычная
ацэнка патрабуе пацвярджэння. У пэўнай ступені з ёй можна пага
дзіцца, ка лі звярнуцца да зместу справаздачы асобнаўпаўнаважанага
і кант ра лёра П. Барташа, які 8 мая правёў праверку стану складоў
Беларускага бежанскага камітэта, дзе заўважыў раскраданне і рас
продаж маёмасці (адзення, абутку, посуду), якая прызнача лася для за
38
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беспячэння бежанцаў. Захоплены падчас гэтага злачынства старшы
ня аддзела Бежанскай камісіі Рады БНР у Оршы Падбярэзскі не мог
растлумачыць таго, што адбыва лася, а скупшчыкігабрэі на вачах П.
Барташа гаспадарылі ва ўсім складзе, гандлюючы маёмасцю з нямец
кімі салдатамі (толькі дзіцячых па літо было распрадана ка ля 10 000
штук!)43. Такое бязладдзе безумоўна ставіць пад сумненне наяўнасць
на лежнага кант ролю з боку кіраўніцтва БНР за працэсам на запаш
вання і размеркавання той маёмасці, якая так пат рэбна была бежан
цам і ва лоданне якой было адным з га лоўных матэрыяльных рэсурсаў
беларускіх, як і ўсялякіх іншых, бежанскіх арганізацый.
Аднак, нягледзячы на розную ступень актыўнасці, магчымасці рэ
альнай дапамогі вымушаным міг рантам за лежа лі ў вялікай ступені
ад агульнага становішча ў краіне. Прыкладам гэтаму можа служыць
сітуацыя, ка лі з прычыны пагаршэння такога становішча, нягледзячы
на тое, што Бежанскім дэпартаментам былі арганізаваны пункты хар
чавання ў сямі раёнах, ахапіўшыя агульнай колькасцю 27 населеных
пунктаў, у тым ліку беларускія — Гомель, Лунінец і Ка лінкавічы, па
становай Краёвай нарады ў Кіеве, зацверджанай тым жа Бежанскім
дэпартаментам ад 2 ліпеня 1918 г., была спынена выдача грошай на
харчаванне і кватэры44. Такая за лежнасць ад разнастайных уладных
структур, ці то ў Мінску, ці то ў Кіеве, ці то ў Вільні, кожны раз узды
ма ла пытанне, у тым ліку на старонках тагачаснай беларускай прэсы,
да лейшай і яшчэ большай самаарганізацыі бежанцаўбеларусў у на
кірунку ажыццяўлення рээвакуацыі. „Выйсце — у арганізаванасці
і нацыянальнаграмадскай згуртаванасці, — піса лі ў перадавіцы „Бе
ларускага эха” ў канцы лета 1918 г. — Неабходна паўсюль пашырыць,
заснаваць, а дзе дасюль не было, хутчэй стварыць беларускія бежан
скія арганізацыі на месцах, беларускія таварыствы ўзаемадапамогі,
беларускія біржы працы, працоўныя арцелі, беларускі кааператыў,
вытворчыя і спажывецкія таварыствы (...) і іншыя прадпрыемствы,
дзе даваць работу сваім беларусам (...). У нас, беларусаў, ёсць адная
якасць нацыянальная (...) — наша працавітасць і працаздольнасць
і тыя перавагі, якія дае нам наша старая заходняя культу ра. Адзінага,
чаго ў нас не дастае — арганізаванасці”45. Становішча фактычнага
неіснавання бежанскіх беларускіх арганізацый (адзінкавыя белару
скія таварыствы не выраша лі праблемы) ста ла адным з фактараў, які
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істотна ўскладняў стасункі лідараў БНР з рэгіёнамі Расіі, дзе жылі
тысячы бежанцаўбеларусаў.
Як прыклад практычнай дзейнасці ў ажыццяўленні ўласнай міг
рацыйнай па літыкі можна згадаць інспекцыйныя камандзіроўкі су
працоўнікаў Камісіі па бежанскіх справах Рады БНР, якія накіроўва
ліся па ўсіх вузлавых, перасадачных гарадах Беларусі, дзе на зіра лася
істотная канцэнт рацыя бежанцаў: Полацк, Ма ладзечна, Баранавічы,
Бабруйск. Мэтай паездак была ацэнка становішча для прыняцця мер
па паскарэнні адпраўкі бежанцаў дадому46. Для азнаямлення з са
праўдным становішчам для прыняцца адпаведных мер, напрыклад,
у Оршу 18 верасня 1918 г. Народным Сакратарыятам БНР накіроўваў
ся ці не самы аўтарытэтны тагачасны беларускі па літык Іван Луцке
віч47.
Пасвойму гэты факт сведчыць і пра наяўнасць кадравай прабле
мы ў ажыццяўленні бежанскай па літыкі. У пэўнай ступені крыніцаю
новых кадраў становяцца тыя ж бежанцыбеларусы, якія праяўлялі
сацыяльную і па літычную актыўнасць, падмацаваную бежанскім
досведам. Менавіта такім жыццёвым вопытам аргументуе сваё імк
ненне ўключыцца ў адмініст ратыўную працу ў структу рах БНР се
лянін Жу хоўскай воласці Наваг рудскага павета У. І. Грэмякоў у сваім
прашэнні ад 28 чэрвеня 1918 г. да Народнага Сакратарыята БНР, жада
ючы па вяртанні з бежанства заняць пасаду дарадцы пры павятовым
нямецкім каменданце ў родным мястэчку Мір. Дзякуючы актыўнас
ці ў бежанскім грамадскім ру ху, па словах самога У. Грэмякова, ён
„добра выву чыў побыт і норавы сялян і дакладна пачаў ра зумець усе
іх пат рэбы і пажаданні, як у сялянскім асяродку, так і ў культурна
асветніцкім жыцці, дзе за час сваёй службы (...) з’яўляўся (...) іх пер
шым дарадцам і памагатым”48. Архіўныя крыніцы Літоўскага цэнт
ральнага дзяржаўнага архіва ў Вільні (фонд 582) змяшчаюць прашэн
ні бежанцаўбеларусаў, якія звярта ліся да Народнага Сакратарыята
БНР у пошуках працы, нагадваючы пра свой вопыт працы ў розных
грамадскіх арганізацыя падчас вымушанай міг рацыі49. У гэтых да
кументах звяртае на сабе ўвагу аргументацыя жадання працы, дзе
побач з пошукам сродкаў існавання змешчаны словы пра імкненне
да „жывой працы, якая пат рабава ла б сапраўдных стасункаў з наро
дам”, пра жаданне „пайсці ў народ, каб развіваць у ім нацыяналь
46
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ныя інтарэсы, любоў да сваёй самабытнасці, бліжэй па знаёміцца з ім
(народам)”, добра ава лодаць беларускай мовай, што было зра зумелай
умоваю для ўладкавання ў структу ры БНР50.
Увесь час сярод задач узаемадзеяння з бежанцамі стаіць задача іх па
літычнай асветы і агучваюцца адпаведныя ініцыятывы асветніцтва51.
Арганізацыя вяртання бежанцаў была звязана ў прыватнасці так
сама са стасункамі з упаўнаважанымі БНР, а таксама бежанскімі
прадстаўнікамі па розных рэгіёнах былой імперыі. Паколькі пасля
абвяшчэння БНР яе кіраўніцтва імкнецца вызначыць сябе чарговым
адмініст ратыўным цэнт рам, да яго звярта ліся бежанцы з розных ча
стак Расіі, з аднымі і тымі ж пытаннямі аб дапамозе вяртанню. Адной
з распаўсюджаных форм такіх зваротаў быў прыезд у Мінск прад
стаўнікоў бежанскіх грамад, якія прывозілі падрыхтаваныя спісы
пытанняў і пат рабаванняў52. Яшчэ большым быў струмень пашто
вых пасланняў. Змест гэтых зваротаў сведчыў з аднаго боку аб рознай
ступені дасведчанасці бежанцаў пра па літычную сітуацыю ў краіне
і беларускіх землях у прыватнасці, аб хутка змяняючыхся ўмовах пе
рамяшчэння бежанцаў цераз прапускныя пункты немцаў, а таксама
пра тое кола паўнамоцтваў, якое чака лі бачыць у прадстаўнікоў новай
абвешчанай беларускай улады53. Так, дэлегат ад бежанцаўбеларусаў
Стаў рапольскай губерні А. І. Вальковіч цікавіўся ў старшыні Белару
скай рады бежанцаў у Мінску пра становішча з „бежанскім пытаннем”
у беларускіх губернях, а таксама прасіў прызначыць для Паўночнага
Каўка за ў г. Стаў рапаль упаўнаважанага для дапамогі падрыхтоўкі
бежанцаў на радзіму (а такіх у дадзенай губерні на лічва лася на той
момант ка ля 40 тыс. ча лавек). А. І. Вальковіч і будзе ім прызначаны
пастановаю Народнага Сакратарыята БНР ад 6 жніўня 1918 г., бо ад
сутнасць упаўнаважанага не толькі істотна заміна ла вырашэнню ўсіх
арганізацыйных пытанняў па знаходжанні і рээвакуацыі беларускіх
бежанцаў, але і вяла да пэўнага расколу сярод іх. Апошняе наступ
ства было абумоўлена па літыкай Польскага консульства, якое гатова
было ў гэты самы час выдаваць пашпарты і бежанскія пасведчанні,
але толькі беларусам ката ліцкага веравызнання, да таго ж запісваць
у названых дакументах аб тым, што рээвакуяваныя беларусы з’яўля
юцца грамадзянамі польскай дзяржавы54.
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Таксама А. І. Вальковіч прасіў грошы для непасрэднай дапамогі бе
жанцам у іх вяртанні (Народны Сакратарыят прапанаваў Мітрафану
ДоўнарЗапольскаму і Паўлу Трэмповічу выдаць А. І. Вальковічу 3000
рублёў) і прапаноўваў узаконіць дзейнасць стаўрапольскай беларускай
бежанскай арганізацыі і яе права выдачы пашпартоў бежанцамбелару
сам55. Беларускі камітэт дапамогі бежанцамбеларусам у Сімферопалі
звяртаецца 24 жніўня 1919 г. да Беларускай Рады ў Гродне з паведамлен
нем аб зваротным руху ў бок Гродзеншчыны 1400 мігрантаў і настой
лівай прапановай да ўрада БНР больш актыўна арганізоўваць вяртанне
бежанцаў, робячы гэта пры садзейнічанні замежных урадаў56. Апошняе
было вельмі праблематычным. Народны Сакратарыят яшчэ ў канцы
красавіка 1918 г. звяртаўся да Віленскага Таварыства дапамогі пацярпе
лым ад вайны, каб тыя, у сваю чаргу паспрыялі перад нямецкай ула
дай найхутчэйшаму вяртанню бежанцаўбеларусаў57. У адказ на такі
зварот кіраўнікі Віленскага Таварыства ў сваім лісце ад 13 мая толькі
пацвердзілі вядомыя ўмовы нямецкіх улад, якія не былі супраць вяр
тання маёмасных катэгорый рэпатрыянтаў і адзначылі сваю суцэльную
матэрыяльную бездапаможнасць, заахвоціўшы сваіх мінскіх паплечні
каў прыспешыцца ў падрыхтоўцы спісаў хаця б тых заможных бежан
цаў, якіх гатовыя былі прапусціць немцы58. Таму ў вырашэнні прабле
мы ўзгаднення кіраўніцтвам БНР з германскімі ўладамі праезду бежан
цаў беларускія палітыкі былі ў ролі тых, хто вымушаны быў радавацца
кожнаму кроку ім насустрач. Таму нават агульныя абяцанні начальніка
штаба Галоўнакамандуючага (АОК 10) Макса фон Штапфа, якія той даў
Я. Варонку 21 чэрвеня 1918 г. аб большай палёгцы ў бліжэйшы час
у справе ўрэгулявання вяртання бежанцаў, падаваліся як палітычны пос
пех59. У імкненні да большай каардынацыі зваротнага руху бежанцаў 26
кастрычніка 1918 г. была прынята пастанова Народнага Сакратарыята
БНР аб утварэнні Беларускай бежанскай камісіі пры Нямецкім консуль
стве ў Маскве і камандзіраванні туды Вацлава Вэбера60. Адначасова
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2 лістапада 1918 г. ад Надзвычайнай дэлегацыі Рады БНР была накіра
вана прапанова міністру ўнутраных спраў Украіны Фёдару Лізагубу да
памагчы беларускім бежанскім камітэтам на Украіне61. Пошук дапамогі
вёўся беларускімі палітыкамі паўсюль, але плён гэтых пошукаў быў не
вялікі. Архіўныя дакументы хаця і сведчаць пра выдачу пасведчанняў
ад імя Народнага Сакратарыята БНР бежанцам з беларускіх губерняў,
аднак для таго, каб трапіць бежанцам на родныя землі, адных дакумен
таў было недастаткова62. А на комплекс іншых мерапрыемстваў па пад
трымцы вымушаных мігрантаў ва ўрадах БНР не хапала ані сродкаў, ані
палітычных магчымасцей.
Часам грашовыя сродкі выдава лі бежанскім хадакам, але менш
чым прасілася. П. Карэнецкі, прыехаўшы ад імя 40 тысяч ка лужскіх
бежанцаўбеларусаў, замест трох тысяч рублёў ат рымаў толькі тыся
чу63. Крыніцы фінансавых сродкаў БНР былі розныя: ахвяраванні,
гандлёвыя дамовы, арэнда, банкаўскія па зыкі64. Пэўныя фінансавыя
сродкі кіраўнікі БНР ат рымліва лі ад Мінскай гарадской думы65. Пра
нязначнасць матэрыяльных сродкаў, іх недахоп і зак лікі да ашчад
насці выкарыстання грошай існуе шмат згадак у розных дакументах
БНР. Напрыклад, паводле пратакола № 106 ад 7 снежня 1918 г. Ра
ды Народных Мініст раў БНР у касе Рады застава лася чатыры з па
ловай тысячы марак66. Аднак, яшчэ на 1 ліпеня гэтага года згодна
з данымі справаздачы касы Народнага Сакратарыята на прыбытак
было за лічана 132 899 рублёў 51 капейка. Артыкулы на выдаткі па
вырашэнні бежанскіх праблем у справаздачы размеркавання гэтых
сродкаў за перыяд з 30 сакавіка да 1 ліпеня 1918 г. адсутнічаюць67. Бе
зумоўна, ускосна выдаткі шэрагу іншых артыкулаў можна за лічыць
на карысць вымушаных міг рантаў (асвета, перыядычны друк, каман
дзіровачныя расходы), але прамых накірункаў грошай на фінансавую
падтрымку бежанскіх арганізацый у справаздачы за тры месяцы мы
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ў фінансавых дакументах Народнага Камісарыята БНР не бачым. На
пэўна гэта не азначае, што такіх выдаткаў не было ўвогуле. Са спра
ваздачы аб выдатках грашовых сум Дзяржаўнага Скарбу БНР, якія
знаходзіліся ў распараджэнні народнага мініст ра Аркадзя Смоліча за
16 снежня 1918 г. можна заўважыць, што з агульнай сумы ў 282 607
нямецкіх марак, 71 174 польскіх марак, 2959 рублёў царскіх, 20 000
рублёў думскіх і 19 000 рублёў керанскіх субсідыя Цэнт ральнай бе
ларускай радзе Віленшчыны і Гродзеншчыны скла ла 18 000 нямецкіх
марак, урадаваму віленскаму камісару на ўтрыманне беларускіх пры
тулкаў — 5000 нямецкіх марак68. Акрамя таго 50 000 рублёў было
запланавана на функцыянаванне Мінскага настаўніцкага інстытута
пасля яго вяртання з Яраслаўля, 1000 руб. — Ка лужскаму аддзелу
беларускай грамады, 100 руб. — Козічу на арганізацыю дзейнасці бе
жанскай камісіі, 1000 руб. — на харчаванне дзяцей працоўнай ка лоніі,
1000 руб. — на харчаванне дзяцей мінскага прытулку69. Гэтыя ж ліч
бы знаходзяць пацвярджэнне і ў „Ведамасці крэдытаў асігнаваных па
пастановах Народнага Сакратарыята за час з 23 траўня 1918 року па
23 ліпеня” і ў „Спісе авансаў з 30 сакавіка па 23 ліпеня 1918 года”70.
Асобна згадваецца факт аплаты па рашэнні Народнага Сакратарыята
БНР за 7 чэрвеня 1918 г. працы па бежанскіх справах У. І. Грэмякову
ў суме 75 рублёў71. Ускосна выдаткамі на бежанскую справу, а мена
віта асвету міг рантаў з беларускіх губерняў, можна разглядаць фі
нансавую падтрымку кіеўскай га зеты „Белорусское эхо”, якая актыў
на друкава ла матэрыялы і звесткі пра беларускіх бежанцаў. У ліпені
1918 г. ёй была пера лічана 5000 рублёў ад Народнага Сакратарыята72.
Вядома, што ў жніўні 1918 г. грошы — 500 руб. (уздагон папярэдніх
пяцісот рублёў з агульнай запланаванай на гэты артыкул выдаткаў
у памеры 2900 рублёў) пера лічва ліся на ўтрыманне Беларускай бе
жанскай камісіі ў Оршы73. Аднак, каб зра зумець надзвычай невялікі
памер гэтых пера лічаных выдаткаў, згадаем, што месячны каштарыс
толькі аднаго беларускага дзіцячага прытулку ў Мінску на 40 ча лавек
18 чэрвеня 1918 г. складаў 2675 рублёў74.
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Кажу чы пра фінансавую дапамогу з боку БНР бежанцамбелару
сам, на наш погляд, трэба ўключаць сюды і фінансаванне Беларускай
вучыцельскай рады Гродзеншчыны, бо большасць яе сябраў былі ты
мі, хто вярнуўся ў ходзе рээвакуацыі і настаўніцкай працай, ва ўмо
вах суцэльнага разбу рэння і новай улады спрабаваў зарабляць сабе на
жыццё. Паводле каштарыса за студзеньлютысакавік 1920 г. заробак
дваццаці настаўнікаў, іх кватэрныя, пенсіі ву чашчымся і дапамога но
ваадчыненым школам скла ла 93 700 марак75. Адзначым, што сярод
артыкулаў каштарыса асобна па значаны аванс Настаўніцкаму саю
зу, асігнаваны Мініст рам унут раных спраў Кузьмой Цярэшчанкам на
першым з’езде настаўнікаў Гродзеншчыны ў памеры 10 000 марак76.
Падтрымка беларускага школьніцтва з’яўлялася адным з прыяры
тэтных кірункаў па літыкі БНР. Ва ўмовах відавочнага росту нацы
янальнай самасвядомасці бежанцаўбеларусаў, які быў абумоўлены
рознымі фактарамі, імкненне жыхароў беларускіх паветаў да ад
крыцця ў вёсках і мястэчках беларускіх школ і пачатку навучальнага
працэсу выглядае лагічным крокам. І такое імкненне мае адлюст ра
ванне ў чарадзе прашэнняў жніўнякаст рычніка 1919 г., па большасці
да Гродзенскага павятовага школьнага інспектара, радзей — у Цэн
т ральную настаўніцкую раду Гродзеншчыны ад імя беларускіх ся
лян вёсак Якубовічы Берштанскай воласці, Верцялішкі Гродзенскага
павета, мястэчка Крынкі Гродзенскага павета, в. Бубны Скідзельскай
воласці, в. Стрэльчыцы Скідзельскай воласці, в. Лаша Лашанскай во
ласці, в. Грабавец Ма лешаўскай воласці Бельскага павета, вв. Грыне
вічы, Дзямідаўцы, Міхайлы, Боркі, Каменка, Ма лая Лапеніца Ваўка
выскага павета, в. Белякоўшчына Скідзельскай воласці, в. Гольні Ма
лаБераставіцкай воласці, в. Магіляны Індурскай воласці, в. Канюхі
Індурскай воласці, вв. Жыдамля і Завадзічы Жыдамлянскай воласці
Гродзенскага павета, вв. Вароны, Ка ленікі, Леановічы, Трумны (?)
Маса лянскай воласці, в. Курпікі Жыдамлянскай воласці, м. Вялікая
Бераставіца, в. Краснае Сяло Роскай воласці Ваўкавыскага павета, в.
Ка ленікі Лашанскай воласці77. Таму, безумоўна, фінансавыя выдаткі,
накіраваныя на развіццё беларускага школьніцтва, можна разглядаць
як падтрымку тых, хто вярнуўся з бежанства, на падтрымку іх, цяпер
больш заўважнай, нацыянальнай свядомасці.
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Калі казаць пра кірункі выкарыстання фінансавых сродкаў у пад
трымцы бежанцаўбеларусаў, неабходна мець на ўвазе, што падчас
прысутнасці ўрада БНР у Гродне пытанне дапамогі бежанцам, якія
вярталіся з расійскіх губерняў, стала адным з напрамкаў практычных
штодзённых турбот. Вынікам паслядоўнага ўздыму „беларускага пы
тання” лідарамі БНР можна лічыць фінансавую падтрымку з боку Мі
ністэрства беларускіх спраў Літоўскага ўрада Камітэта па бежанскіх
справах, які вясной 1919 г. знаходзіўся ў Гродне (вул. Сафійская, 3),
і прымаў штодня ад 350 да 400 наведвальнікаў з ліку прыбылых у вы
ніку рээвакуацыі бежанцаў. Калі ўлічыць, што на аднаго чалавека
ў дзень, які звяртаўся за дапамогаю, разлік харчавання складаў 3 маркі
50 пфенігаў (на якія прапаноўваліся гарбата, кава без цукру, абед з ад
ной стравы і 1 фунт хлеба), то для задавольвання 400 чалавек штодзень
патрабавалася 1400 марак. Таму грошы, якія атрымлівалі аднаразова
беларускія актывісты ў Гродне ў памерах 3000 і 2000 марак, былі мізэр
нымі і рабілі магчымасці дапамогі бежанцам мінімальнымі. Але і такое
фінансаванне было не рэгулярным, а надзеі на зацвярджэнне каштары
саў штомесячных выдаткаў Літоўскім урадам былі не гарантавыныя78.
Больш верагоднымі былі паступленні ад ахвяраванняў і продажу бі
летаў на вечарыны і розныя іншыя атракцыі для насельніцтва. Грошы
былі патрэбны для арганізацыі самых простых прытулкаў для рэпат
рыянтаў, якія вярталіся не маючы амаль нічога, „часта зусім галодныя”,
для падтрымкі тым, хто „вярнуўся і варочаецца яшчэ з Расіі”, доля іх,
па словах Я. Натусевіча ў кастрычніку 1919 г., „незайздросная: б’юцца
як рыба аб лёд, а карысці няма, бо няма чым часта абрабіць палі і няма
чым засеяць. Калі хто і мае пару тысячаў, дык за іх не абгаспадарыц
ца, бо адзін конь каштуе каля 5000 руб. А пазыкі няма дзе дастаць”79.
Каб неяк змякчыць становішча і зменшыць сацыяльную напружанасць
у краі, куды вярталіся рэпатрыянты, урадавым распараджэннем будаў
нічы лес прадаваўся на 70% ніжэй рынкавых коштаў, а таксама прапа
ноўвалася беспрацэнтная пазыка на год80. Аднак такая дапамога рата
вала не ўсіх, і роля грамадскай ініцыятывы апекавання пацярпелымі
ад вайны заставалася надзвычай актуальнай. Трэба адзначыць, што бе
жанскія актывісты Беларускага камітэта ў Гродне не былі адзінымі, хто
спрабаваў уладкоўваць былых бежанцаў. Побач з імі дапамагалі сваім
мігрантам нямецкія, польскія і габрэйскія бежанскія камітэты81.
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Падтрымка насельніцтва, якое вярнулася ў выніку рээвакуацыі,
працягва лася і ў пачатку 20х гг. Памеры яе былі нязначныя і зас
ноўва ліся ў нема лой ступені на фінансавых магчымасцях ахвяра
ванняў. Сумы ад 50 да 5000 польскіх марак збіра ліся ад прыватных
асоб і адзінкавых арганізацый. Напрыклад, для беларускага дзіцячага
прытулку ў Вільне, па звестках тагачаснага кіраўніка Віленскага ка
мітэты дапамогі пацярпелым ад вайны С. РакМіхайлоўскага, у ве
расні 1922 г. для 96 дзяцей было сабрана 28 300 польскіх марак82.
У каст рычніку таго ж года сума такога ж збору скла ла 421 531 поль
скую марку, 6 марак нямецкіх і 80 марак паштовымі значкамі83. Ін
фармацыйнымі пляцоўкамі акцый па зборы ахвяраванняў выступа лі
беларускія га зеты84. Крыніцамі збору хаця б невялікіх сродкаў вы
ступа лі таксама дабрачынныя пастаноўкі на вечарынах, якія ладзілі
ся намаганнямі прытулкавых дзяцей і настаўнікаў85.
Кіраўнікі БНР неаднара зова ў сваёй ацэнцы становішча Беларусі
і беларускага народа апелява лі да велізарных людскіх і матэрыяль
ных страт, вык ліканых сярод іншага і масавым, гвалтоўным бежан
ствам86. І хаця кіраўніцтва БНР звязва ла з вяртаннем бежанцаў выра
шэнне сваіх розных, у тым ліку дыпламатычных праблем (напр., для
вырашэння беларускалітоўскіх стасункаў у дачыненні да тэрыторый
Гродзеншчыны і Віленшчыны — К. ДужДушэўскі ў сваёй прамове 10
каст рычніка 1920 г. падкрэсліваў немагчымасць правядзення плебіс
цытаў наконт вызначэння лёсу беларускіх зямель без удзелу ў такім
га ласаванні мас бежанцаўбеларусаў), адлегласць паміж дэк лараван
нем важнасці бежанскага пытання і яго справамі па яго практычным
вырашэнні была істотная87.
Трохі пазней, у 19201921 гг., кіраўнікі першай абвешчанай белару
скай дзяржавы будуць весці працу па магчымым вяртанні асобных
груп бежанцаўбеларусаў з Сербіі і Балгарыі, інтэрніраваных белару
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саў у нямецкіх лагерах. Напрыклад, у лагеры Ліхтэнгорст (Германія)
сход 300 рэпат рыянтаўбеларусаў на ча ле са старшынёй сходу, ура
чом І. Цвікевічам 18 каст рычніка 1920 г. выка за лі пісьмовае жаданне
вярнуцца ў Беларусь, натхнёныя інфармацыяй з боку беларускай мі
сіі ў Берліне88. Аднак тагачаснае эміг рацыйнае становішча ўрада ўсё
менш і менш спры яла яго ўплыву на міжнародную сітуацыю89. А на
ўсходнім кірунку, дзе была пат рэбна арганізацыя вяртання людзей на
землі Гродзеншчыны і Віленшчыны, уся рээвакуацыя ажыццяўляла
ся структу рамі, якія падпарадкоўва ліся новай савецкай уладзе.
Па сутнасці магчымасці ўздзеяння, хаця б намінальныя, на выму
шаных міг рантаў з беларускіх губерняў у прадстаўнікоў БНР маглі
быць толькі на акупаваных немцамі, а пазней, з вясны 1919 г. па ля
камі, тэрыторыях гэтых губерняў, ка лі ўжо бежанцы туды траплялі.
І было гэта толькі ў 19181919 гг., пакуль стан урада БНР не ператва
рыўся ў эміг рацыйны. Але і ў той час адсутнасць эканамічных і па
літычных рычагоў рабіла іх уздзеянне на бежанцаўбеларусаў міні
мальным.
Для ра зумення прычын невырашэння з боку БНР „бежанскага пы
тання” ў хоць якой істотнай ступені трэба мець на ўва зе тое, што „па
сутнасці, — па словах А. Ціхамірава, — БНР з’яўлялася арганізацы
яй, якая прэтэндава ла на ўладу ў Беларусі, аднак рэальнай улады не
мела”. „Не дадава лі, — заўважае А. Ціхаміраў, — аўтарытэту орга
нам БНР і супярэчнасці паміж беларускімі лідарамі, якія часам мелі
не прынцыповы, а выключна асабісты характар”90. Тым больш, што
адзінства сярод беларускіх па літыкаў у час ужо актыўнага, кант ра
ляванага немцамі вяртання бежанцаў было, на вялікі жаль, няшмат:
на момант заняцця польскімі войскамі Мінска беларуская па літычная
думка была падзелена, паводле Паўла Алексюка, на тры кірункі: па
ланафільскую групу з выразнай заходняй афарбоўкай, групу А. Луц
кевіча ды групу сацыялрэва люцыянераў, а „беларускі ўрад, — па
словах А. Луцкевіча, — памяшчаўся ў вагонах скорых паяздоў Еў ро
пы”, шукаючы падтрымкі на міжнародных канферэнцыях і перамо
вах91. Ацэньваючы гэтыя намаганні беларускіх па літыкаў Арсень Ліс
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згадвае, што „ўсе гэтыя звароты да сусветнай грамадскасці, захады,
дыпламатычны крокі паслядоўны неза лежнік Цвікевіч з горкай іроні
яй, з сумам на заве марнымі лемантацыямі” і падсумоўвае: „Еў ропа не
пачула Беларусь. Заходнееў рапейскія па літыкі ў сваіх планах пакла
ліся на дзяржаўна адроджаную Польшчу”92.
Ацэньваючы і ўсведамляючы ўвесь спектр умоў і фактараў, у якіх
існава лі кіраўніцтва і структу ры БНР, неабходна падкрэсліць, што як
кіраўніцтва БНР, так яе радавыя актывісты, нягледзячы і нават насу
перак расколам у „рэчышчы міжасабовых дачыненняў і персаналь
ных амбіцый”, а таксама практычна суцэльнаму па літычнаму ігнара
ванню самавызначэння Беларусі з боку вяду чых краін, маючых свае
інтарэсы ў беларускіх землях, рабілі тое магчымае, што дазва лялі іх
рэальныя сродкі і паўнамоцтвы, каб дапамагчы вымушаным міг ран
там на розных этапах рээвакуацыі ў падрыхтоўцы да яе падчас пера
езду і пасля вяртання на радзіму.
У якасці канкрэтных дзеянняў кіраўніцтва БНР у вырашэнні „бе
жанскага пытання” трэба адзначыць стварэнне і дзейнасць бежанскіх
камісій у Беларусі і ў замежных прадстаўніцтвах БНР; планаванне
фінансавых сродкаў на ажыццяўленне рээвакуацыі як маёмасці, так
і бежанцаў; да лучэнне да арганізацыі вяртання бежанцаў актыўных
супрацоўнікаў з ліку бежанцаўбеларусаў, ук лючаючы іх у штат су
працоўнікаў адмініст ратыўнага апарату; арганізацыя інспекцыйных
камандзіровак супрацоўнікаў Камісіі па бежанскіх справах Рады
БНР, якія накіроўва ліся па ўсіх вузлавых, перасадачных гарадах Бе
ларусі, дзе на зіра лася істотная канцэнт рацыя бежанцаў; падрыхтоўка
бежанскіх пасведчанняў, якія рабіліся на трох мовах — беларускай,
рускай і ўкраінскай з пячаткаю на нямецкай мове, фотакарткай са
мога бежанца; падтрымка беларускага школьніцтва, у склад якога
ўключа ліся і дзеці бежанцаў; падтрымка насельніцтва, якое вярнула
ся ў выніку рээвакуацыі.
Агульнае ра зуменне з’явы масавага бежанства, стратэгічныя на
кірункі дзейнасці і практычныя мерапрыемствы, якія мелі і здолелі
ажыццявіць беларускія неза лежніцкія па літыкі, дазва ляюць сцвяр
джаць аб тым, што ўсе захады і намаганні, якія рабіліся пад эгідаю
БНР у 19181920 гг. у вырашэнні „бежанскага пытання”, могуць раз
глядацца як асобны накірунак уласнай дзяржаўнай міг рацыйнай па
літыкі.
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Summary
Theimplementat ionoftheBNR’spol iciesonmigrat ion(1918-1921)
The ar ticle draws at tention to one of the problems in the history of forced mig ration
from the Belarusian and Polish provinces of the Russian Empire, caused by the events of
the First World War — the problem regarding mig ration policies of the leaders of the Be
larusian People’s Republic. Based on historical research and new archival material in the
National Archives of the Republic of Belarus, the State Archives of the Russian Federation
and the Lithuanian Cent ral State Archives, the author analyses the efforts of the BNR po
liticians in organizing the reevacuation of Belarusian refugees. For the first time, at ten
tion is paid to the specificity of financing this direction in the BNR’s policy. On the basis
of available source materials and historiog raphy, the author draws conclusions about the
deg ree of the effectiveness of the BNR’s refugee policy and its impor tance in the overall
development of the republic.
Key words: refugees, the First World War, the Belarusian People’s Republic — BNR,
reevacuation
Streszczenie
Możl iwościBRLwreal izacjipol it yk imigracyjnej(1918-1921)
Ar tykuł zwraca uwagę na taki aspekt historii uchodźstwa z Białorusi, tzw. „bieżeń
stwa,” jak polityka mig racyjna Białoruskiej Republiki Ludowej. Na podstawie źródeł ar
chiwalnych i literatu ry historycznej autor dochodzi do wniosku, że kierow nict wo BRL
podejmowało kon k ret ne działania mające na celu roz wiązanie problemu „bieżeńców”.
Były to: powołanie i działalność komisji „bieżeńskich” na Białorusi i w przedstawiciel
stwach zag ranicznych BRL; planowanie środ ków finansowych na reewakuację zarów no
majątku, jak i uchodźców; angażowanie do organizacji pow rotu „bieżeńców” ak tyw nych
osób spośród samych uchodźców poprzez włączenie ich do aparatu ad minist racyjnego;
wysyłanie inspekcji, składających się z pracow ników Komisji ds. uchodźców Rady BRL
w celu skont rolowania węzłów kolejowych i miast, w których gromadzili się uchodźcy;
przygotowanie dokumentów dla uchodźców w trzech językach — białoruskim, rosyjskim
i uk raińskim z pieczęcią w języku niemieckim i zdjęciem uchodźcy; wspieranie szkolnic
t wa białoruskiego, obejmującego rów nież dzieci uchodźców; wspieranie lud ności pow
racającej z uchodźstwa w ramach reewakuacji. Dlatego ogólne zrozumienie zjawiska
masowego uchodźstwa, strategiczne kierun ki działalności i prak tycz ne działania, które
mieli i zdołali zrealizować białoruscy politycy niepodległościowi, poz walają stwierdzić,
że wszystkie zabiegi i starania czy nione pod egidą BRL w latach 19181920 w celu roz wią
zania problemu „bieżeńców” miały znamiona państwowej polityki mig racyjnej.
Słowakluczowe:uchodźcy, I wojna światowa, Białoruska Republika Ludowa – BRL,
reewakuacja
Wital Karnialuk — pracow nik nau kowy Grodzieńskiego Państwowego Uniwersy tetu
im. Jan ka Kupały, docent, dok torant Insty tutu Historii Narodowej Akademii Nauk Biało
rusi. Zainteresowania badawcze: historyczna demog rafia Białorusi w I wojnie światowej,
krajoznawstwo szkolne i pedagogika historycz na, roz wój tu rystyki na Białorusi. Autor
książek „Эка лагічныя экскурсіі па лесапарку Рум лёва (2002, 2006), „Найноў шая
гісторыя Беларусі 19171945 гг: факты, пытанні, заданні” (2009), „Крынкі ў 1795
1918 гг. Нарысы гісторыі мястэчка” (2009), „Гродназнаўства” (2009, 2010, 2012) oraz
szeregu ar tykułów nau kowych.
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Беларуска-літоўскаяпартызанкаўГродзенскім
павецеБеластоцкагаваяводстваў1922-1923гг.
На пачатку 1920-х гадоў значную частку тэрыторыі Заходняй Беларусі ахапіў партызанскі рух, скіраваны супраць польскай дзяржавы.
У вялікай ступені гэты рух быў інспіраваны падтрымкай з-за мяжы
— з боку CССР і Літвы. Але існава лі і важкія ўнут раныя прычыны
— вост рая незадаволенасць беларускага насельніцтва нацыянальнай
па літыкай польскіх улад і сваім матэрыяльным становішчам. Гэтая
старонка гісторыі пакуль яшчэ недастаткова даследавана ў беларускай гістарыяг рафіі, што ў асаблівай ступені датычыцца партызанскага ру ху, які падт рымліваўся літоўскай дзяржавай і быў ідэа лагічна
і арганізацыйна звязаны з Беларускай партыяй сацыялістаў-рэва люцыянераў (эсэраў) і беларускім эміг рацыйным урадам у Коўне. У адрозненне ад прасавецкай партызанкі, пра літоўскі рух арыентаваўся
на ідэю ўтварэння неза лежнай беларускай дзяржавы.
Найбольшую цікавасць да гэтага пытання вы явілі беларускія гісторыкі з Беласточчыны, паколькі адным з цэнт раў партызанскага
ру ху стаў абшар Белавежскай пушчы ў Бельскім павеце Беластоцкага ваяводства. Па літычны кантэкст дзейнасці беларуска-літоўскіх
партызанаў разгледжаны ў працах Яў гена Мірановіча1, які прыйшоў
да высновы, што патэнцыяльныя паўстанцы не надта добра арыентава ліся, у якім па літычным кантэксце адбыва лася іх канспіратыўная
дзейнасць, а беларуская дзяржаўная ідэя ў партызанскай прапагандзе
была ледзь прыкметная2. У артыкуле Ежы Ка ліны „Bractwo Włościan
Białorusinów (1921-1922)”3 даследаваны партызанскі рух на тэрыторыі
Белавежскай пушчы, шмат увагі прысвечана постацям яго ідэйных
1

2
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натхняльнікаў і арганізатараў: Веры Маслоўскай-Матэйчук і Германа Шыманюка (Скамароха). Асобам мясцовых лідараў і па лявых камандзіраў беларуска-літоўскай партызанкі прысвечана даследаванне
гродзенскага гісторыка Андрэя Чарнякевіча4. На думку Чарнякевіча,
беларуская антыпольская канспірацыя і партызанскі рух ста лі праявай крайняй радыка лізацыі мясцовага грамадства, праявай пост т раўматычнай свядомасці сялянскіх мас, народжанай вайной5.
З польскіх даследчыкаў беларуска-літоўскую партызанку і дзейнасць польскіх улад і органаў бяспекі па яе ліквідацыі даследаваў беластоцкі гісторык Войцех Сляшыньскі6. Аўтар прыйшоў да высновы,
што сістэматычная праца мясцовай польскай адмініст рацыі і службаў бяспекі па супрацьдзеянні ўзброеным дыверсіям прынесла чаканы эфект і з часам станавілася ўсё больш даскана лай. Але фактычнай
прычынай спынення дыверсійнай дзейнасці да 1925 г. ста ла адмова
Літвы, а га лоўнае — СССР, гэтую дзейнасць падтрымліваць7.
Пытанні арганізацыі беларуска-літоўскай партызанкі, узаемаадносіны беларускіх дзеячаў і літоўскіх улад грунтоўна разгледжаны ў адным з раздзелаў манаг рафіі Тамаша Блашчака „Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940”8. Блашчак прыйшоў да высновы, што літоўскі
бок, як „спонсар” і арганізатар меў поўны кант роль над дзейнасцю беларускіх партызанаў, у тым ліку і кант роль над зместам іх агітацыйных выданняў. Ка лі ж па літычная патрэба ў падт рымцы беларускага
партызанскага ру ху знік ла, літоўскія ўлады прыступілі да ліквідацыі
яго структур і ста лі пазбывацца саміх яго ўдзельнікаў.
4

5
6

7
8
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Га лоўным недахопам існуючай на сённяшні дзень гістарыяг рафіі
беларуска-літоўскай партызанкі, на маю думку, з’яўляецца ананімнасць шараговых партызанаў. Яны звычайна выступаюць у большасці даследаванняў як безаблічная шэрая маса, якая кіруецца ці
крыўдай на ўціск з боку ўлад, ці матэрыяльным інтарэсам і прагай
нажывы. Толькі асобы некалькіх лідараў партызанскага ру ху, такіх
як Герман Шыманюк-Скамарох і Вячаслаў Ра зумовіч-Хмара, ат рымалі дастаткова поўнае асвятленне ў працах гісторыкаў, і то ў значнай
ступені дзякуючы сваім ка ларытным асабовасцям і аванту рысцкім
схільнасцям. Таксама Андрэй Чарнякевіч у сваім даследаванні разгледзеў постаці лакальных лідараў і камандзіраў партызанкі. Таму
адной з га лоўных задач дадзенай працы нам бачылася стварэнне абагульненага сацыяльнага парт рэта звычайнага беларускага партызана
і рэканст рукцыя яго самасвядомасці.
На ўзнікненне беларуска-літоўскай партызанкі вызначальны ўплыў
ака заў вост ры тэрытарыяльны канфлікт паміж новапаўста лымі польскай і літоўскай дзяржавамі. У верасні 1920 г. у Літве быў створаны
га лоўны штаб парамілітарнай арганізацыі Стра лецкага фронту „шаўлісаў” (стральцоў), якому падпарадкоўва ліся 5 па лявых штабоў9. Тады ж паўста ла ідэя стварэння і беларускіх стра лецкіх аддзелаў пад
літоўскім камандаваннем. Але па прычыне страты Літвой Віленшчыны яе рэа лізацыя была адк ладзена. Тым не менш працягва лася супрацоўніцтва літоўскіх улад з беларускімі нацыянальнымі дзеячамі
ў справе выдання, перамяшчэння праз літоўска-польскую мяжу і распаўсюджання на тэрыторыі польскай дзяржавы агітацыйнай літарату ры на беларускай мове.
На пачатку 1922 г. па лявыя штабы „стральцоў” былі рэарганізаваны. Кожны цяпер адказваў за канкрэтны адрэзак дэмілітарызаванай
дэмаркацыйнай лініі на польска-літоўскай мяжы (асобы рэжым гэтай
лініі, названай лініяй марша ла Фоша, быў уведзены ў ліпені 1919 г.,
сюды быў забаронены доступ вайсковых фармаванняў Польшчы
і Літвы; дзейнічаў гэты рэжым да студзеня 1923 г.), а таксама за сцісла
акрэсленую тэрыторыю пад „польскай акупацыяй”. Напрыклад, партызаны ІІІ групы павінны былі дзейнічаць на тэрыторыі браслаўскай,
дунілавіцкай, дзісненскай, ашмянскай, свянцянскай, вілейскай і валожынскай акруг. Да абшару групы ІV са штабам у Мерачы на лежа лі
наступныя акругі на тэрыторыі польскай дзяржавы: баранавіцкая, беластоцкая, бельская, ваўкавыская, гродзенская, кобрынская, лідская,
нясвіжская, наваг рудская, пружанская, сакольская, слонімская. Пар9
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тызаны групы VI (штаб у Кашэдарах) былі адказныя за дзейнасць на
тэрыторыі віленскай акругі. Для камандавання групаў ІІІ і ІV былі
скіраваны беларусы: палкоўнік Міка лай Бігард і капітан Вячаслаў Разумовіч (псеўд. Хмара), а Рыгора Ка зячага прызначылі часовым камандзірам VI групы (у красавіку 1922 г. ён быў пераведзены на пасаду начальніка штаба гэтай групы).
Вячаслаў Ра зумовіч-Хмара ў розных крыніцах часта фігу раваў як
„атаман беларускіх партызанаў”, альбо начальнік Га лоўнага Штаба
беларускіх партызанаў, хоць, як сцвярджае Тамаш Блашчак, у літоўскіх дакументах яму не ўда лося адшукаць слядоў існавання такіх арганізацый, а ўсе партызанскія фармаванні функцыянава лі ў рамках
Літоўскага стра лецкага звязу10. Але ІV група ў Мерачы сапраўды
адыг ра ла га лоўную ролю ў арганізацыі падпольных узброеных фармаванняў на тэрыторыі польскай дзяржавы.
Тайная інструкцыя ад 11 снежня 1921 г. акрэслівала задачы беларуска-літоўскіх партызанаў: збор інфармацыі пра польскія войскі, падрыхтоўка і выкананне дыверсійных акцый, падрыхтоўка ўзброенага
выступлення беларусаў у тылах польскай арміі на выпадак вайны паміж Польшчай і Літвой. У інструкцыі гаварылася, што ўхіленне беларускага насельніцтва ад партызанскай барацьбы прывядзе да яго
поўнага фізічнага знішчэння праз польскую ўладу з дапамогай тыфу,
уціску, кантрыбуцый, высмейвання народных звычаяў і традыцый. Таму беларусы, а асабліва на Гродзеншчыне, павінны, паводле аўтараў інструкцыі, абудзіцца і крывёй адплаціць палякам за стагадовы ўціск11.
Прапаганда партызанскай барацьбы супраць польскай дзяржавы
хутка прынесла свае вынікі. Як адзначалася ў матэрыялах пазнейшага
польскага следства, яшчэ перад Калядамі 1922 г. група моладзі з вёскі
Бершты на поўначы Гродзенскага павета падалася ў Мерач, каб уступіць у партызанскі аддзел12. Паводле інфармацыі камандзіраў асобных
аддзелаў на канец снежня 1922 г. у шэрагах 4 групы налічвалася 6747
партызан, з якіх прыкладна 2/3 належалі да аддзела Германа Шыманюка (Скамароха) у Бельскім павеце. Тамаш Блашчак лічыць, што гэтыя
лічбы вельмі моцна разыходзіліся з рэчаіснасцю, у асаблівасці ж датычна Бельскага павета, дзе фактычна партызанскі рух быў разгромлены ў маі 1922 г.13 Для масавага ж антыпольскага паўстання беларускага
насельніцтва гэты рух у цэлым быў занадта слабы.
10
11
12
13
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Польскія спецслужбы, нату ральна, уваж ліва сачылі за працэсам арганізацыі канспіратыўнай сеткі і партызанскіх аддзелаў, і ім уда лося
на Беласточчыне ўкараніць у шэрагі партызанаў свайго агента Эдварда Лянкевіча, ураджэнца Саколкі, што да зволіла па ліцыі на пачатку
сакавіка 1922 г. распачаць арышты найбольш актыўных удзельнікаў
падполля. Сярод іншых была тады арыштавана і вядомая на Беласточчыне беларуская дзяячка і сябра партыі эсэраў Вера Маслоўская,
якая прыняла 25-28 верасня 1921 г. удзел у працы Усебеларускай канферэнцыі ў чэшскай Пра зе. Канферэнцыя ат рыма ла таксама фінансавую падтрымку ад літоўскага ўрада14, а дэлегаты канферэнцыі назвалі Літву „гістарычным сябрам” беларускага народа.
Паведамленні паліцэйскіх камендантаў Гродзенскага павета за першы квартал 1922 г. таксама выразна сведчылі пра нарастанне антыўрадавых настрояў сярод беларускага насельніцтва і актывізацыю антыпольскай канспірацыі. Камендант пастарунка паліцыі ў Вялікай
Бераставіцы Станіслаў Булат паведамляў у Гродна, што сяляне, у якіх
паліцыянты знаходзяць зброю, прызнаюць на допытах: „My priatajem
gwintowki na „Klik”(так запісаў па-беларуску камендант — С. Т.). To jest
domyślnik naturalnie na hasło do powstania przeciw polskim władzom”15.
Таксама гэты камендант запісаў, што „po wsiach każdy przeciętny chłop
patrzy złowrogo, trudno u mieszkańców tutejszych co kupić, bo ten chłop
tak gada, że polskaja właść to tolko bierot, a dawać niczego nie dajet”16.
Камендант Каменскай гміны адзначаў у сваёй справаздачы: „Ludność
białoruska jest natchniona duchem Litwy iż da im wybawienie i swobodę, gdyż
polski rząd ściska różnemi podatkami i daninami”17. У справаздачы каменданта Крынкаўскай гміны ўпрост гучаць трывожныя ноткі: „bezpieczeństwo
urzędników oraz inteligentniejszej ludności polskiej jest częściowo zagrożone
pogróżkami białorusinów, którzy rozsiewają takowe pomiędzy ludnością i grożą wyrżnięciem urzędników”18. Гэты камендант нават напісаў у Гродна пра
планаваны беларусамі напад на Крынкі, аб чым паліцыю папярэдзіў 22 сакавіка мясцовы канфідэнт Адольф Сідаровіч. У меркаваны дзень нападу,
як напісаў камендант: „widziana była duża liczba chłopów białoruskich, chodzących z piłami i siekierami pod pozorem szukania roboty. Wieczorem zapadła
w mieście zupełna cisza, która bywa najczęściej przed burzą”19.
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Камендант пастарунка ў Берштах пісаў у Гродна: „we wsi Berszty ustalono drogą obser wacji tajnej istnienie Komitetu białoruskiego. Siedzibą tego komitetu jest dom we wsi Berszty Pawlukiewicza Władysława, a tak że tej że wsi Kostiewicza Kuźmy. Jak wynika z obser wacji nad
ruchem podejrzanych jednostek wymieniony komitet nawiązuje ścisły
kontakt z m[iasteczkami] Porzecze, Ostryna, Nowy-Dwór, Skidel. Cała
organizacja jest pod pok rywką tut[ejszego] kółka rolniczego utworzonego
dn[ia] 8 sier pnia 1921 r. Głównymi działaczami są następujące osoby: Pawlukiewicz Władysław — pseudonim „Suslik”, Kostiewicz Kuźma — pseudonim „Benedyś”, Włodzimierz Ilkiewicz — pseudonim „Wołk”, Kozun
Jan, Rul Michał, pseud. „Wojtow” — nazwiska reszty człon ków organizacji nie wyk ry to, obser wacje nad wymienionymi trwają w dalszym ciągu”20. Названыя камендантам псеўданімы хутчэй за ўсё былі звычайнымі вясковымі мянушкамі, а пера лічаныя сяляне так папраўдзе не
ўдзельніча лі актыўна ў мясцовым па літычным жыцці.
Гродзенскі павятовы камендант па ліцыі падсумаваў справаздачы
з пастарункаў: „Stosunek do ludności białoruskiej naprężony z powodu
szerzącej się pośród tej ludności agitacji wywrotowej, prowadzonej przez
osobników z obozów lewicowych, na czele których stoją Baranow, Jakowiuk i inni, wspierani przez Rząd Łastowskiego w Kownie”21. Інфарматар
польскай па ліцыі Ян Шурпа са Скідзельшчыны паведамляў, што сярод мясцовых жыхароў „wszędzie chodziły pogłoski, że w prędkim czasie musi być wojna, że powstanie republika białoruska”22.
У красавіку 1922 г. партызаны, якія сарганізава ліся ў Белавежскай
пушчы, правялі некалькі дыверсійных акцый. Напэўна гэтыя акцыі
былі прыспешаны арыштамі беларускіх лідараў на Беласточчыне. Самай гучнай дыверсіяй стаў напад на па ліцэйскі пастарунак у мястэчку Кляшчэлі Бельскага павета. Спачатку па лявы камандзір Ян Грыцук (Чорт) выслаў ліст да каменданта па ліцыі ў Кляшчэлях, які быў
напісаны па-расійску, але з пячаткай на беларускай мове: „Брацтва
сялян-беларусаў”. Ад імя атамана Скамароха Чорт запат рабаваў, каб
па ліцыянты пераста лі біць і абражаць на допытах сялян-беларусаў,
а інакш пагражаў павесіць іх на тэлег рафным слупе. А ў ноч з 28 на
29 красавіка 1922 г. група партызанаў напа ла на пастарунак у Кляшчэлях, заст рэліўшы двух па ліцыянтаў.
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У выніку масавай аблавы, сумесна арганізаванай 6 мая 1923 г. паліцыяй і войскам, быў акружаны лагер партызанаў у Белавежскай
пушчы. Удалося арыштаваць, паводле дадзеных Тамаша Блашчака,
19 чалавек23 (Ежы Каліна прыводзіць лічбу 6 асоб, арыштаваных пасля кароткай збройнай сутычкі24). Паліцыя знайшла звесткі пра членаў
арганізацыі, мапы нямецкага генеральнага штаба, лісты і адозвы да
насельніцтва, а таксама ўльтыматум, адрасаваны Юзафу Пілсудскаму,
у якім атаман Скамарох дамагаўся для беларусаў у Польшчы права на
самавызначэнне, спынення рэпрэсій, разбурэння праваслаўных цэркваў і пераследу святароў, а таксама вываду з беларускіх зямель войска
і паліцыі. 24 мая 1922 г. на моцы пастановы палявога суда былі расстраляны 4 удзельнікаў нападу на Кляшчэлі. Частка партызанаў разам
з Германам Шыманюком здолела ўцячы, а потым перабрацца праз мяжу ў Літву. Пасля гэтых падзей партызаны спынілі дыверсійныя акцыі
ў раёне Белавежскай пушчы. Можна сцвярджаць, што арганізаваны
партызанскі рух там перастаў існаваць.
Затое абвастрылася сітуацыя ў Гродзенскім павеце, асабліва ж у паўночнай яго частцы, памежнай з Літвой і пакрытай лясамі. Напрыклад,
справаздача пастарунка паліцыі аб становішчы ў Берштаўскай гміне за
ІІ квартал 1922 г. выглядала вельмі трывожнай: „Ludność białoruska-litewska tut[ejszego] rejonu zaagitowana przez agentów litewskich wielką ilością stale rozrzucanych odezw w języku przeważnie białoruskim jest b[ardzo] wrogo
usposobiona. Według wiadomości konfidencjonalnych wymieniona ludność
przygotowuje się do zbrojnego powstania — co potwierdza się, iż młodzież
w znacznej części zbiega do m. Merecza, w którem to wstępują do formacji białoruskich, zaś niektórzy otrzymawszy broń i zapisawszy się do organizacji wojskowej powracają z bronią do domów. Wobec powyższego jest przypuszczenie,
że młodzi ludzie, którzy jeszcze pozostali się na miejscu — należą do organizacji
wojskowych i bezwzględnie wszyscy posiadają broń. Stwierdzone zostało, że
z Merecza często wysyłają Litwini uzbrojone świetnie bandy białoruskie celem
rozrzucania literatury agitacyjnej oraz dla dokonania zamachów”25.
У ліпені 1922 г. з’явілася нелегальнае прапагандысцкае выданне —
га зета „Беларускі партызан”, рэдакцыя якой нібы змяшча лася ў Белавежскай пушчы. Рэдактарам першага і чацвёртага нумароў быў пазначаны Герман Шыманюк-Скамарох, а дру гога-трэцяга — Г. Плюшча. Насамрэч гэтая га зета выдава лася ў Коўне, а яе рэдагаваннем,
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як лічыць Тамаш Блашчак, займаўся Рыгор Ка зячы26. Экземпляры
„Беларускага партызана” раскідва ліся па ўсёй тэрыторыі Гродзенскага павета. Пацвярджэнне гэтаму можна знайсці ў дзённіку ма ладога
беларускага актывіста Пят ра Сяў рука з мястэчка Скідзель, які ў часе
бежанства адву чыўся 5 гадоў у гімна зіі ў расійскім горадзе Ліпецку,
а пасля вяртання дадому ў 1921 г. пачаў выпісваць беларускія га зеты
і кнігі, для чаго завязаў кантакт з беларускімі выдавецтвамі ў Вільні.
Гэта адра зу вык ліка ла зацікаўленасць да яго асобы з боку мясцовай
па ліцыі. 9 каст рычніка 1923 г. Пётр Сяў рук напісаў у сваім дзённіку,
які вёў на расійскай мове: „Пришли шесть полициантов и сыщик, сдела ли ревизию. Из всего найденного подозрительным был «Беларускі
Партызан, жнівень № 1, 1922 год», прок ламация, разбросанная щедро
по всей нашей территории, так что её находил почти каждый. Мне
тоже случилось найти несколько экземпляров, из которых сохранил
ради любопытства найденные при обыске”27.
„Беларускі партызан” наўпрост заклікаў да ўзброенай барацьбы
з польскім урадам і змяшчаў інфармацыю (моцна перабольшаную) аб
дзейнасці партызан, у тым ліку пра іх дыверсійныя акцыі. Увогуле
антыпольская агітацыя на тэрыторыі Гродзенскага павета праводзілася вельмі актыўна і з выкарыстаннем розных падыходаў. Напрыклад, у каст рычніку 1922 г. у гміну Скідзель прыехаў вядомы на Гродзеншчыне беларускі дзеяч Сяргей Баранаў, які неўзабаве быў абраны
паслом у Сейм. Найбольш актыўныя прадстаўнікі мясцовай моладзі
ат рыма лі ад яго спецыяльныя запрашэнні на суст рэчу, напісаныя на
беларускай мове. Сярод удзельнікаў ака заўся таксама канфідэнт паліцыі, які сцвярджаў у сваёй справаздачы, нібыта Баранаў агітаваў
моладзь уступаць у беларускія вайсковыя фармаванні28.
Да барацьбы з партызанамі ў памежных гмінах Гродзенскага павета былі прыцягнуты рэгулярныя войскі. У Берштаўскай гміне размясцілі жаўнераў 76-га пяхотнага палка. У першым нумары „Беларускага партызана” паведамлялася, што партызаны забілі 19 ліпеня ў баі
ка ля вёскі Зубрава Берштаўскай гміны 18 жаўнераў гэтага палка29.
Дадзеная інфармацыя была сродкам прапагандысцкай барацьбы і не
адпавяда ла рэчаіснасці. Яна не знаходзіць пацвярджэння ў польскіх
крыніцах. Але пераст рэлкі паміж партызанамі, з аднаго боку, і войскам, па ліцыяй і лясной вартай, з дру гога, здара ліся ў гэтай мясцовасці сапраўды часта. У справаздачы мясцовай па ліцыі захаваўся
26
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факт, што ў маі 1921 г. па ліцыянт Берштаўскага пастарунка Эдвард
Лукашэвіч смяротна параніў „пры спробе ўцёкаў” жыхара вёскі Сухары Яна Ку рылу, які абвінавачваўся ў забойстве польскага жаўнера.
Пра гэта сведчыць копія ліста каменданта пастарунка да падпракурора гродзенскага акру говага суда: „Na zasadzie art. 253 U.P.K. przesyłam do rozporządzenia protokólar ne dochodzenie w sprawie postrzelenia
przez St[arszego] Post[erun kowego] Łukaszewicza Edwarda z tut[ejszego]
Post[erun ku] pod czas usiłowania ucieczki mieszkańca kol[onii] Suchary
Kuryły Jana oskarżonego o zabójstwo żołnierza WP i zbiegłego z więzienia grodzieńskiego w dn. 25.V.1921 r., któren to wskutek otrzymanej rany
zmarł”30. Але забойства Янам Ку рылам жаўнера адбылося, напэўна,
яшчэ ў 1921 г., і пра ака лічнасці гэтага здарэння нам нічога невядома.
Жаўнеры 76 палка пяхоты працяглы час былі размешчаны ў Берштаўскай гміне. Напэўна, што час ад часу іх выводзілі ў месцы ста лага
кватаравання, але потым зноў вярта лі ў збунтаваную мясцовасць. Напрыклад, акруговае ўпраўленне дзяржаўных лясоў у Вільні 30 кастрычніка 1922 г. звярнулася да каменданта па ліцыі Гродзенскага павета: „Nadleśnictwo Bersztowskie pismem z dnia 23.X r.b. [...] zawiadomiło
tut[ejszy] Zarząd, iż po usunięciu się wojska bandyci-par tyzanci z powrotem zaczęli grasować na terenach nadleśnictwa i że w przecią gu ostatnich
kilka dni zaszły trzy potyczki administracji leśnej z bandytami. Wobec
powyższego lasy i zwierzostan są w niebezpieczeństwie ponieważ defraudanci i kłusownicy pod pretekstem par tyzantów mogą poczynić wielkie
szkody, zaś straż leśna jest bezsilna w walce z par tyzantami-bandy tami”31.
Павятовы камендант па ліцыі загадаў 11 лістапада берштаўскаму пастарунку ўзмацніць начное пат руляванне мясцовасці і на ладзіць сціслую супрацу з лясной вартай.
Вайскоўцы зноў вярнуліся ў Бершты, пра што сведчыць рапарт каменданта пастарунка па ліцыі Аляксандра Сламчынскага ад 23 снежня 1922 г., што жаўнеры за лезлі праз акно ў рэстаў рацыю нейкага Яна
Пэлнага і скра лі 40 бутэлек гарэлкі і 50 пачак папяросаў: „Ponieważ
ludność świadoma faktów kradzieży, popełnionej już drugi raz przez żołnierzy, z niechęcią patrzą na znajdujący się tu oddział i władze policyjne,
co ujemnie może wpłynąć na pracę posterun ku, który winien dla intensywnej pracy zdobyć zaufanie u tutejszej ludności, wypadek taki wprost
oburza i zniechęca takowych do organów wykonawczych władz, jak również wypadki pijaństwa przez podoficerów i żołnierzy wprost do utraty
29
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przytomności i wyzy wania się publicznie słowami nieprzyzwoitymi, przez
co ludność nie ma poszanowania do władz”32.
Нягледзячы на падобныя інцыдэнты, можна меркаваць, што прысутнасць войскаў праду хіліла найбольш радыкальны варыянт развіцця падзей у памежных гмінах Гродзенскага павета і спыніла разліў
крыві. Асноўныя дыверсійныя акцыі партызаны з Мерачы правялі
летам 1922 г. Так, 23 чэрвеня 1922 г. аддзел партызанаў напаў на маёнтак Глыбокае Аляксандра Мікульскага суседняй з Берштамі Навадворскай гміны Лідскага павета. У нападзе, паводле сведак, удзельніча лі 20-30 партызанаў33. Былі спа лены дамы і гаспадарчыя пабудовы.
На шчасце, абышлося без людскіх ахвяр, а самога ўласніка ў тым часе не было дома. Партызаны пры гэтым не дазва лялі парабкам тушыць пажар, заявіўшы, што будуць нішчыць „усіх польскіх паноў
і ўсё, што польскае”. Па ліцыя знайшла на месцы спа ленага маёнтка
пустыя гільзы ад пат ронаў і неўзарваную гранату, а таксама „paczkę
broszur w języku białoruskim i polskim, wśród których było 74 egzemplarzy białoruskiej broszury p[od] t[tytułem] „Pańsko-polskie facecje”,
5 egzemplarzy broszury „Sielanskaja dola”, jedna książka p[od] t[tytułem]
„Wspomnienia polskiej okupacji Grodzieńszczyzny w latach 1919-1921”,
оraz 5 proklamacji białoruskich”34. Па ліцыя прыйшла да высновы, што
„wszystkie ar tykuły umieszczone w broszurach zawierają treść agitacyjną
i wrogą względem Polski, wzy wanie do powstania zbrojnego, którego ostatecznym celem ma być niepodległa republika białoruska, zaś proklamacje
podpisane przez Sztab par tyzantów białoruskich wzy wają białorusinów,
by palili i mordowali panów polskich i w ten sposób oczyścili Białoruś
od polaków”35. З пака занняў га лоўнага сведкі на пазнейшым працэсе супраць партызанаў Канстанціна Шыга ловіча выніка ла, што загад
аб нападзе на маёнтак Глыбокае аддаў асабіста Вячаслаў Ра зумовічХмара. У чэрвені 1922 г. адбыўся рабунковы напад на вёску Падбелае
Парэцкай гміны і забойства там інжынера Пруданскага36. Гэты напад
па ліцыя таксама звязва ла з дзейнасцю партызанаў і падазрава ла Яна
Русілку з Берштаў, а таксама партызанаў, якія паходзілі з Су хароў
і Скідзеля ў Гродзенскім павеце37.
У ліпені 1922 г. у вёску Бершты, якая лічылася цэнт рам партызанскага ру ху, былі скіраваны следчыя Шумскі і Жужа лоўскі з Гродна.
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У выніку іх працы па ліцыя арыштава ла мясцовых сялян Сцяпана
і Уладзіміра Язэпчыкаў, Міха ла Варонку, Антона Ханевіча, Бенядыкта Васілевіча, Ба ляслава Лебядзевіча, якіх падазрава лі ў сувязях
з партызанамі. Праку рор пры акру говым судзе ў Гродне пісаў 17 ліпеня 1922 г. праку рору пры апеляцыйным судзе ў Вільні: „wnioskować należy, że ruch par tyzantów białoruskich zorganizowany jest przez
eimsariuszy z Litwy Kowieńskiej, z Merecza, wspólnie z miejscową ludnością białoruską objął już kilka miejscowości w powiecie Grodzieńskim,
a w szczególności gminy Berszty, Porzecze, Jeziory i Kryn ki, oraz że ruch
ten szerzy się stale nie tylko w powiecie Grodzieńskim, lecz i w sąsiednich
powiatach. [...] Z dochodzenia policyjnego wynika, iż przed Wielkanocą
r.b. ze wspomnianej wsi Berszty zbiegło do Litwy Kowieńskiej kilkadziesiąt osób; osoby te podtrzymują stały kontakt z miejscową ludnością i, uzbrojeni w karabiny i granaty ręczne, przychodzą do Berszt, przynoszą ze
sobą odezwy (odpis takiej odezwy w języku białoruskim dołączony jest
do dochodzenia), podburzając ludność białoruską do walki z Polską drogą
organizacji zbrojnego powstania, i urządzając we wsi zebrania z udziałem
miejscowej ludności”38.
З арыштаваных жыхароў вёскі Бершты Сцяпан і Уладзімір Язэпчыкі нібы мелі сціслы кантакт з партызанамі, якім пастаўлялі харчаванне і раздава лі ў вёсцы партызанскія ўлёткі. Антон Ханевіч чытаў
і тлумачыў улёткі непісьменным аднавяскоўцам, а ў яго хаце, а таксама ў хатах Ба ляслава Лебядзевіча і Міхаіла Варонкі адбыва ліся сходы ўзброеных партызан. Бенядыкт Васілевіч пагражаў солтысу вёскі,
што яго сын партызан Рыгор Васілевіч, ка лі вернецца ў Бершты, заб’е
солтыса за тое, што апошні выдае партызанаў па ліцыі.
Усе арыштаваныя абвінавачванні адкідва лі. Сцяпан Язэпчык паведаміў па ліцыі, што ён стары ча лавек і па літыкай не цікавіцца, пра
партызанаў нічога не ведае, а чуў толькі, што апошнім часам з Берштаў збегла на Літву моладзь у веку 16-18 гадоў. На працягу двух месяцаў усяго ўцяк лі 21 ча лавек, групкамі па 2-4 асобы. Таксама адмаўляў усе абвінавачанні яго сын Уладзімір, хаця прызнаваў, што ў Літву
збег яго брат Мікіфар39.
Бенядыкт Васілевіч заявіў следчым, што ў вёсцы Бершты няма ніякіх партызанаў і ніхто там па літыкай не цікавіцца, хаця прызнаў, што
яго сын Рыгор збег у Літву. Ба ляслаў Лебядзевіч сцвярджаў, што ніколі ў яго партызаны не начава лі, ён сам па літыкай не займаецца, „jest
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polakiem i żadnej Białorusi nie chce”40. Аднак усіх падазраваных адправілі ў турму ў Гродне. Забягаючы наперад, варта адзначыць, што
ўсе яны былі пазней апраўданы судом, а Ба ляслаў Лебядзевіч і Міхал
Варонка пат рапілі ў лік падазроных зусім выпадкова.
На пачатку ліпеня 1922 г. пастарунак вайсковай жандармерыі ў Друскеніках арыштаваў жыхара мястэчка Крынкі Канстанціна Шыга ловіча, які прызнаўся ў прына лежнасці да беларуска-літоўскіх партызанаў. Гэты арышт меў ключавое значэнне для распрацоўкі партызанскага ру ху праз па літычную па ліцыю. Шыга ловіч даў падрабязныя
пака занні, назваўшы цэлы шэраг прозвішчаў камандзіраў і шараговых удзельнікаў. Магчыма, што ён і быў засланы па ліцыяй у Мерач,
на карысць чаго ўказвае і яго крымінальнае мінулае. Прынамсі пры
вяртанні меў з сабой ліст з запісанымі прозвішчамі партызанаў, які
прыгатаваў адмыслова для польскай па ліцыі. Шыга ловіча спачатку
перавезлі для допытаў у Вільню, а потым адпусцілі з-пад арышту,
пакінуўшы пад наглядам па ліцыі41 (неўзабаве Шыга ловіч трапіў пад
арышт ужо па зусім іншай крымінальнай справе).
Канстанцін Шыга ловіч пака заў, што ў лютым 1922 г. ён быў прызваны на вайсковую службу. У тым часе ў Крынках антыдзяржаўную
агітацыю праводзіў ураджэнец вёскі Кулікоўцы Аляксандр Станкевіч, „namawiając białoruską młodzież w wieku poborowym do uchylania
się od służby w wojsku polskim, a wstępowania do oddziałów par tyzanckich białoruskich, znajdujących się na Litwie Kowieńskiej, wychwalając tamtejsze stosun ki, oraz zapewniając słuchaczy, że Grodzieńszczyzna
wkrótce odpadnie od Polski i albo wejdzie w skład Litwy albo niepodległej
Białorusi”42. Шыга ловіч ра зам са Станкевічам і групай моладзі перайшоў польска-літоўскую мяжу (іх правёў узброены карабінам жыхар
памежнай вёскі, якога Шыга ловіч таксама выдаў па ліцыі) і апынуўся
ў Мерачы, дзе Станкевіч прывёў іх у штаб IV групы беларускіх партызанаў. Там „камендант” Ра зумовіч прапанаваў хлопцам уступіць
у шэрагі партызанаў. Толькі адзін Шыга ловіч з гэтай групы, з яго
ўласных слоў, нібыта не пагадзіўся, за што быў арыштаваны. Пад
прымусам ён усё ж уступіў у шэрагі партызанаў і пэўны час выконваў вартаўнічую службу пры штабе, што да зволіла яму пазнаць шмат
асоб, якія там быва лі.
Напрыклад, на пачатку чэрвеня 1922 г. Разумовіч-Хмара, паводле паказанняў Шыгаловіча, выслаў групу партызанаў у колькасці каля 15
40
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асоб з заданнем узарваць чыгуначны мост праз Нёман каля станцыі
Масты, але праз 5 дзён гэтая група вярнулася, не выканаўшы задання,
бо ім нібыта перашкодзіла нейкая кабета43. Праўда, пазней партызанам
усё ж удалося ўзарваць мост праз Нёман каля Друскенікаў.
У канцы чэрвеня 1922 г. Ра зумовіч-Хмара выслаў у Гродна Пят ра
Пера лайку і нейкага „Сароку” (абодва паходзілі з вёскі Верцялішкі)
з заданнем узарваць будынак штаба польскіх войскаў, для чаго яны
ат рыма лі піраксілін, 10 гранатаў і рэвальверы. План гэты таксама
не быў рэа лізаваны. Паводле пака занняў Шыга ловіча, неўзабаве Разумовіч выпрацаваў новы план нападу на Гродна, для чаго ў Мерач
былі вык ліканы Пётр Адаменя (той самы „Сарока”), Васіль Юрэчка
і Міка лай, Павел і Уладзіслаў Апонікі. У штабе Ра зумовіч вык лаў перад Адаменем і Юрэчкай план падрыву Д.О.К. ІІІ (Dowództwo Ok ręgu Kor pusu Nr III) і абрабавання Польскай касы па зычковай. Таксама
ўзнік ла, паводле пака занняў Шыга ловіча, ідэя ат руціць польскіх афіцэраў у афіцэрскім ка зіно, для чаго Ра зумовіч выдаў групе грошы,
ат руту і выбу хоўку. У Гродне да іх нібыта павінен быў да лу чыцца
брат Васіля Юрэчкі, Пётр. Арыштаваны пазней Пётр Адаменя прызнаў пры допыце толькі заданне ўзарваць тартак у мястэчку Азёрах.
Дарэчы, у дакуменце ўзгадваецца, што Адаменя і Канстанцін Шыгаловіч па знаёміліся яшчэ раней у турме. Тэрарыстычныя планы, ка лі
яны і існава лі, так, на шчасце, і не былі выкананы. Можна меркаваць,
што асобы, якім яны былі дару чаны, ра зумелі маштаб наступстваў ад
іх рэа лізацыі і не гарэлі жаданнем выконваць такія загады.
Паказанні Шыгаловіча выклікалі ланцуг арыштаў удзельнікаў беларускай канспірацыі. Найперш былі арыштаваны Пётр Адаменя, Пётр
і Васіль Юрэчкі, Мікалай, Павел і Уладзіслаў Апонікі. Пад час вобыску ў Васіля Юрэчкі былі знойдзены: „8 pocztówek z napisem w języku
białoruskim: „Niech żyje białoruska narodowa republika”, i z wizerunkami
białoruskich województw: Wileńskiego, Brzeskiego, Mińskiego, Trockiego,
Połockiego, Witebskiego, Mścisławskiego, Smoleńskiego i Nowogródzkiego, a nadto białoruski kalendarz na r. 1922, w którym podaje się, że część
terytorium państwowego Polski winna wejść w skład Białorusi”44. Тут варта адзначыць, што Васіль Юрэчка, жыхар Гродна, яшчэ да паўстання
беларуска-літоўскай партызанкі быў сябрам Беларускай Моладзевай
Грамады ў Гродне і з таго часу мог мець такія паштоўкі і мапы.
Ноччу з 22 на 23 ліпеня 1922 г. у маёнтку Лецішчы Скідзельскай
гміны быў пашкоджаны выбу хам гранаты лакаматыў вузкака лейкі
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для перавозкі лесу. Па ліцыя абвінаваціла ў гэтай дыверсіі Міха ла Хацяна і братоў Яна і Аляксандра Багатырэвічаў45. У ту рэмнай камеры
да Яна Багатырэвіча падсадзілі „стукача” Зыгмунта Масіеўскага, які
пасведчыў, што „siedząc w jednej celi z Janem Bogatyrewiczem, dowiedział się od niego, że ten ostatni ma zakopane w swym ogrodzie 2 granaty
i 2 rewolwery, nadto, że Bogatyrewicz jemu się przyznał, iż rzucał granaty
pod jakaś kolejko”46. Цікавым ёсць факт, што браты Багатырэвічы паходзілі з дробнай шляхты ваколіцы Сікорыца. Такім чынам, да беларускага партызанскага ру ху да лу ча ліся і асобы з гэтай сацыяльнай
групы.
Неўзабаве па ліцыя арыштава ла ка ля 70 асоб, падазраваных у прына лежнасці да партызанкі47. Многія з арыштаваных на першых допытах прызнава лі сваю віну, некаторыя паказва лі месцы, дзе хава лі
зброю, выбу хоўку і агітацыйную літарату ру. Але потым усе адмаўляліся ад сваіх пака занняў, вытлумачваючы іх катаваннямі з боку паліцыі. Большасць арыштаваных паходзіла з розных гмін Гродзенскага павета. Але сустрака ліся і асобы з суседніх паветаў. У Каняўскай
гміне Лідскага павета былі арыштаваны Ігнат Бернатовіч і Дамінік
Віджбель, якіх па ліцыя лічыла камандзірамі лакальных партызанскіх
груп48. 1 верасня 1922 г. быў злоўлены ў Навадворскай гміне Уладзімір Брыкач, збеглы з турмы ў Гродне, якога падазрава лі ў нападзе на
Глыбокае. Брыкач прызнаўся, што сапраўды быў у Мерачы і адбыў
2-тыднёвыя ву чэнні, але пазней адтуль уцёк і хаваўся ў лесе ка ля сваёй вёскі. Брыкач выдаў па ліцыі цэлую групу людзей, а перад сваім
арыштам падкінуў па ліцыянтам спіс партызанаў, прозвішчы якіх ведаў.
На падставе пака занняў Канстанціна Шыга ловіча быў арыштаваны жыхар вёскі Новы Вост раў Сакольскага павета Юзаф Мішчук, які
паведаміў па ліцыі, што быў завербаваны Аляксандрам Станкевічам.
Ра зумовіч-Хмара нібыта дару чыў Мішчуку ўзарваць штаб II дывізіі
польскіх войскаў і вайсковыя склады ў Беластоку49.
У каст рычніку 1922 г. у прына лежнасці да партызанкі быў абвінавачаны і арыштаваны жыхар вёскі Бершты Аляксандр Мілінкевіч.
Паводле паведамлення Аддзела II Генеральнага Штаба, „na mocy poufnych infor macji Milin kiewicz jest organizatorem oddziałów par tyzanc45
46
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kich białoruskich i wy wiadowcą, często jeździ do sztabu IV grupy par tyzantów w Mereczu na Litwie, gdzie cały czas spędza z naczelnikiem tego sztabu Razumowiczem [...] również często przeby wa w towarzystwie
agentów Razumowicza; par tyzanci w Mereczu nazy wają Milin kiewicza
„swoim człowiekiem”, który im dużo pomaga”. Мілінкевіч на допыце
прызнаў, што бываў у сваім прыватным інтарэсе ў Мерачы і ат рымліваў пропуск у штабе партызанаў, а Ра зумовіч-Хмара прапанаваў яму
працаваць на партызан і здабываць інфармацыю пра польскія войскі
ў Гродне, але ён адмовіўся50. Мілінкевіча неўзабаве выпусцілі з турмы, і ён адра зу ўцёк у Літву. З матэрыялаў пазнейшага суда над партызанамі ў Гродне выніка ла, што ён спрабаваў уцячы ўжо пад час арышту, але быў зат рыманы і пакусаны па ліцэйскім сабакам. Неўзабаве
Мілінкевіч вярнуўся ў сваю вёску, бо ў 1925 г. ён ужо працаваў памочнікам гміннага пісара ў Берштах, а пасля звальнення з прычыны
па літычнай нядобранадзейнасці перабраўся ў Гродна, дзе працаваў
у мясцовым аддзяленні апа зіцыйнага штотыднёвіка „Gazeta Chłopska”, на той час органа сялянскай партыі Stronnictwo Chłopskie. Перад
Першай сусветнай вайной Мілінкевіч жыў у Сант-Пецярбургу і працаваў на чыгунцы. Пасля выбу ху рэва люцыі прыехаў ра зам з жонкай
у родную вёску, дзе стаў уплывовай асобай у мясцовым грамадстве.
11 лістапада 1922 г. у гміне Марцінканцы быў зат рыманы ад’ютант
Ра зумовіча-Хмары, Уладзімір Бортнікаў51. У часе допыту пака заў на
многіх партызанаў, праўда, тых, якія ўжо былі зат рыманы. Бортнікаў
стаў адным з га лоўных абвінавачаных на пазнейшым судовым працэсу супраць партызанаў у Гродне.
Таксама быў арыштаваны жыхар гміны Марцінкаўцы яў рэй Арон
Кобраўскі, які разносіў партызанскія прак ламацыі52. Меў ён усяго
16 гадоў. Цікава, што ў доме яго бацькі месціўся гмінны па ліцэйскі
пастарунак. Дом Кобраўскіх лічыў 9 пакояў і асобную кухню, з якіх
4 пакоі былі прызначаны для па ліцыі53. Мясцовы камендант пісаў пра
Кобраўскага-старэйшага, як пра „osobnika b[ardzo] podejrzanego, któremu udowodniono, że ma kontakt z par tyzantami białoruskimi w Mereczu, a jego najstarszy syn pracował czas dłuższy w sztabie IV grupy partyzantów u Chmary”54.
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Самая брутальная акцыя партызанаў здарылася 25 лістапада
1922 г., ка лі яны застрэлілі ў вёсцы Шумы Аляксандра Сяргейчыка
і Вінцэнта Язэпчыка, якіх падазрава лі ў супрацоўніцтве з польскай
па ліцыяй55. У выкананні гэтага забойства быў абвінавачаны жыхар
той жа вёскі Леанард Ка зюкевіч. Камендант па ліцыі Гродзенскага павета прапанаваў пасля гэтага здарэння „natychmiast obsadzenie przez
Władze Wojskowe pasa neutralnego z Litwą, gdyż straż graniczna nie jest
w możności dopilnowania, by bandyci nie przek raczali pasa neutralnego
z powodu zbyt odległo stojącyсh jedna od drugiej placówek”56.
Найбольш адда леную ад Мерачы партызанскую групу на мяжы
Лідскага і Слонімскага павета арганізаваў Ігнат Шэршань з вёскі Руда Ліпічанская Лідскага павета, „rzekomy nauczyciel, były oficer ar mii
rosyjskiej będący w ok resie przedwyborczym w kontakcie z eserami białoruskimi w Wilnie i Kownie, następnie z posłem Owsiannikiem”57. Да
яго да лу чыўся Ян Місевіч з вёскі Га лынка Арлянскай гміны Лідскага
павета, які быў у 1922 г. схоплены і расст ра ляны ра зам з двума іншымі партызанамі ваенна-па лявым судом. Пра ака лічнасці гэтай справы
нам невядома. У маі 1923 г. слонімская па ліцыя затрыма ла Яна Суботніка, у якога знайшла рэвальвер „Маўзер”. Суботнік пад час допыту выдаў месца схованкі групы Шэршаня, якая ўжо ажыццявіла некалькі дыверсій. Па ліцыя на ча ле з камендантам Слонімскага павета
Марыянам Макавецкім акружыла гэтае месца, дзе хава ліся Шэршань
ра зам з яго таварышамі Юліянам Белашам і Ба зылём Крупіцай. У выніку ўзнік лай пераст рэлкі ўсе трох былі забіты58.
На пачатак 1923 г. праку рор акруговага суда ў Гродне пісаў у Вільню, што „ilość osób postawionych w stan oskarżenia obecnie przek racza
liczbę 200 i jeśli nadal sprawa ta tak się rosnąć będzie, to przejdzie ponad
300 i więcej. Osadzonych w więzieniu znajduje się około 60-ciu”59. Паліцыя прымяняла жорсткія метады допытаў арыштаваных. Пра гэта
выступіў з заявай беларускі пасол у Сейме Сымон Рак-Міхайлоўскі,
які гаварыў пра жыхара вёскі Бершты 25-гадовага Міка лая Сяргейчыка: „Ужо прайшло 20 месяцаў, як ён сядзіць у горадзенскай турме
і судовага разгляду яшчэ не было. Як паведаміла мне ў гмаху акруговага суду ў Горадні 19 студзеня 1924 г. яго цешча Ганна Ва лентукевічава ў прысутнасьці сьведкаў, пры арыштаваньні М. Сяргейчыка
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зьбілі да непрытомнасьці; разкрыжава лі яго на сьцяне, трыма лі яго за
рукі, а па ліцыя і вывядоўцы білі га лавой у грудзі; кла лі яго на лаву,
прывязва лі і білі нагайкамі; лежачаму зьвязва лі ногі, прасоўва лі кій
пад перавязкай, уздыма лі ўверх і білі жа лезнымі прутамі ў падэшвы;
нарэшце ставілі яго босага на гарачую бляху. Такія катаваньні стасуюць у Горадні ў па ліцыйным урадзе, які месьціцца пры вул. Кірхавай. На працягу 5 месяцаў пасьля арышту не дазва лялі яму бачыцца
з роднымі, пакуль не загаіліся яго раны і знакі біцьця і катаваньня”60.
Беларускі пасольcкі клуб яшчэ неаднара зова падаваў інтэрпэляцыі да
польскага ўрада і адпаведных мініст раў у справах катаванняў арыштаваных сялян.
На думку Тамаша Блашчака, апошнім эпізодам дзейнасці партызанаў быў „працэс 45”, названы першым беларускім па літычным працэсам у II Рэчы Паспа літай, які адбыўся ў Беластоку ў маі 1923 г. На
лаву падсудных трапілі многія арганізатары беларускай канспірацыі,
а таксама яе шараговыя ўдзельнікі. Сярод абвінавачаных было сем настаўнікаў, некалькі былых афіцэраў расійскай арміі, інжынер, фельчар, некалькі гандляроў і работнікаў, але найбольш сялян — 2261. Да
іх былі да лу чаны беларускія паслы ў польскім Сейме — Сяргей Баран і Сымон Якавюк (апошні, праўда, паспеў збегчы ў Літву), а таксама Вера Маслоўская-Матэйчук. У выніку дваццаць асоб ат рыма лі
розныя ту рэмныя тэрміны (Маслоўская і Баран ат рыма лі па 6 год зняволення), а дваццаць пяць (у тым і пасол Якавюк) былі апраўданы.
Тамаш Блашчак лічыць, што „працэс 45” адбываўся ўжо ў момант,
ка лі партызанская арганізацыя была зліквідавана літоўскім бокам,
але паслужыў добрай падставай для дыскрэдытацыі ўсяго беларускага ру ху ў вачах грамадства ІІ Рэчы Паспа літай, паколькі апошні паказаў сваю сілу і магчымасці ўплыву на насельніцтва на парламенцкіх
выбарах увосень 1922 г. У гэты ж час пача лі пашырацца кантакты беларускіх партызанскіх камандзіраў з савецкай выведкай у Коўне, а зацікаўленасць да беларускай канспірацыі з боку літоўскіх улад наадварот слабела. Пад час з’езду ў Коўне 26-27 лютага 1923 г. было абвешчана аб стварэнні Беларускага стра лецкага звязу, але яго дзейнасць
была заблакавана фактычна адра зу пасля ўтварэння62. У выніку змен
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міжнароднай сітуацыі Літва страціла зацікаўленасць у падт рымцы
беларускіх партызанаў. Як адзначыў Яў ген Мірановіч, польска-літоўская вайна ста ла нерэальнай, паколькі Савет Лігі Нацый прызнаў
у сакавіку 1923 г. усходнія межы Польшчы63.
Ліквідацыя дэмаркацыйнай лініі на дзяржаўнай мяжы вельмі моцна ўскладніла перамяшчэнні саміх партызанаў, перанос зброі і агітацыйнай літарату ры. У выніку такога збегу ака лічнасцей у красавіку
1923 г. пача лася фактычная ліквідацыя партызанскай арганізацыі.
У групе ІV у Мерачы на 10 красавіка 1923 г. служылі 7 афіцэраў-інструктараў, 2 ураднікаў і 167 партызанаў. З гэтага ліку 5 афіцэраў і 162
партызаны паходзілі з тэрыторыі, якая на лежа ла да польскай дзяржавы. Увесь штаб групы і 71 партызан лічылі сябе беларусамі. Амаль
усе яны згадзіліся на да лейшую службу ў літоўскай арміі. Але партызаны беларускай нацыянальнасці ўжо не былі патрэбны літоўскаму боку. Вячаслаў Ра зумовіч-Хмара прапаноўваў літоўскаму камандаванню, каб хаця б частку іх улу чыць у склад асобнага беларускага
бата льёна. Тамаш Блашчак выказвае меркаванне, што частка партызанаў пасля расфармавання іх аддзелаў літоўскім камандаваннем перайшла пад кант роль савецкай выведкі. Беларускі стра лецкі звяз спыніў сваю дзейнасць у ліпені 1923 г., хаця няма афіцыйных дакументаў
аб яго ліквідацыі64.
Ра зумовіч-Хмара дамовіўся з савецкім бокам аб пераходзе часткі
партызанаў на тэрыторыю СССР. Гэтая ідэя была рэа лізавана ў чэрвені 1923 г. Ра зумовіч-Хмара з задавальненнем пісаў у сваёй кнізе, што
ўратаваў ад рэпрэсій польскіх улад 89 партызанаў, якія здолелі перайсці савецкую мяжу65. Пра гэты эпізод з гісторыі беларуска-літоўскай
партызанкі сведчыў інцыдэнт, які адбыўся блізу польска-савецкай
мяжы 7 чэрвеня 1923 г. У той дзень 15-гадовы Антон Зуеўскі з вёскі
Сасёнкі Рубяжэвіцкай гміны заўважыў на ўскрайку лесу некалькі чалавек, узброеных у карабіны і ручныя гранаты. Адзін з іх падышоў да
хлопца і спытаў, як прайсці да мяжы, а таксама папрасіў хлеба і масла, даўшы таму 2 долары. Зуеўскі распавёў пра гэта сваім бацькам,
якія тут жа завядомілі каменданта памежнай аховы Пржыбыльскага. Той з 5 жаўнерамі спрабаваў затрымаць падазроных, але апошнія
зрабілі ў іх бок некалькі стрэлаў і кінулі гранату. Адзін падазроны
быў усё ж зат рыманы (ім ака заўся жыхар вёскі Бершты Гродзенскага
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павета Максім Шаставіцкі), дру гі, цяжка паранены ў сутычцы, хутка
памёр, а рэшта здолела ўцячы ў кірунку мяжы. Зат рыманы Максім
Шаставіцкі прызнаў, што на лежыць да беларуска-літоўскіх партызанаў і служыў у Мерачы пад нача лам Ра зумовіча-Хмары66. У Шаставіцкага знайшлі легітымацыю на літоўскай мове. Неўзабаве паблізу
мяжы затрыма лі яшчэ аднаго партызана — Юліяна Мініна, жыхара
Віцебска. З пака занняў Шаставіцкага і Мініна выніка ла, што Група IV у Мерачы, якая на лічва ла ка ля 150 ча лавек, ат рыма ла ў канцы
мая 1923 г. загад пераходу асобнымі аддзеламі па 15-20 ча лавек праз
Польшчу ў СССР. Кожнай такой групе выдава лася сума па 100 долараў67. Блізу мяжы яны павінны былі раздзяліцца на яшчэ меншыя
групкі па 4-5 ча лавек.
Максім Шаставіцкі прызнаў, што ў жніўні 1922 г., загітаваны праз
нейкага Васілевіча, ён пайшоў у Мерач, дзе ўступіў у шэрагі партызанаў і ат рымаў псеўданім „Рыбакоў”. Партызанаў у Мерачы, па яго
словах, было ка ля 200, падзеленых на 10 узводаў. На ча ле ўсёй групы
да сакавіка 1923 г. знаходзіўся Ра зумовіч-Хмара, а пасля яго пераводу
ў Коўна ў га лоўны штаб партызанаў начальнікам стаў нейкі літоўскі
афіцэр. Шэфам аперацыйнага аддзела ў Мерачы быў спачатку капітан
Дабравольскі, а ад снежня 1922 г. — літоўскі паручнік Здэмцэвіч. Мэтай групы, як паву чаў партызанаў Ра зумовіч-Хмара, было ў момант
выбу ху польска-літоўскай вайны паўстанне беларусаў і атакі на тылы
польскіх войскаў68.
У маі 1923 г. партызанка была зліквідана, частка шараговых байцоў
ук лючана ў склад літоўскіх памежнікаў, астатнія ў лічбе 150 ча лавек
з дапамогай Ра зумовіча-Хмары рушылі ў Савецкі Саюз. З Максімам
Шаставіцкім ад пачатку ішлі 16 партызанаў. Імі камандава лі 5 „раяновых”, якія мелі рэвальверы і ручныя гранаты, астатнія зброі не мелі
зусім. Праз 5 дзён група Шаставіцкага дайшла да савецкай мяжы, дзе
падзялілася на групкі па 3-5 ча лавек. У сутычцы з польскімі памежнікамі, ка лі Шаставіцкага і затрыма лі, быў смяротна паранены партызан па прозвішчу Матэйчук. У Шаставіцкага знайшлі фота здымкі, як яго самога, так і іншых партызанаў, а таксама пасведчанне на
імя Максіма Шаставіцкага, што ён служыў у партызанах ад чэрвеня
1922 г. па май 1923 г. і „służbę pełnił sumiennie i gorliwie”69. Варта падкрэсліць, што Максім Шаставіцкі не выдаў нікога са сваёй вёскі Бер66
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шты, хаця ў партызанах было некалькі дзясяткаў яго аднавяскоўцаў,
узгадаўшы толькі некага Васілевіча.
Адным з апошніх быў арыштаваны жыхар вёскі Бершты Міхал
Сяргейчык. 6 жніўня 1923 г. ён сам прыйшоў на пастарунак па ліцыі
ў Берштах. Сяргейчык прызнаўся, што ўступіў у шэрагі партызанаў,
але потым папрасіў перавесці яго ў беларускі бата льён, дзе і праслужыў пад псеўданімам Пят рэнка да расфармавання бата льёна. Меў на
руках пасведчанне на прозвішча Пят рэнка і службовы атэстат, выдадзены камандаваннем бата льёна, што службу ён выконваў на лежным
чынам70. Нікога з аднавяскоўцаў, якіх шмат было ў партызанах, Сяргейчык не выдаў.
Па ліцыя працягва ла праводзіць аблавы супраць партызанаў і ўвосень 1923 г., але ўжо без асаблівага імпэту. Напрыклад, 20 лістапада
павятовы камендант накіраваў 4 следчых з Гродна для правядзення
аблавы на партызанаў сумесна з па ліцыяй гмін Марцінканцы, Друскенікі і Бершты. Але тыя следчыя на места не выеха лі, бо... спазніліся на цягнік71.
Такім чынам, найбольшую падтрымку з боку вясковага насельніцтва беларуска-літоўскія партызаны ат рыма лі менавіта ў Берштаўскай гміне Гродзенскага павета. Несумненна, што адным з га лоўных
чыннікаў было памежнае становішча гэтай вялікай і пакрытай лесам
гміны. Наяўнасць дэмілітарызаванай зоны да зва ляла мясцовым жыхарам амаль свабодна перасякаць дзяржаўную мяжу, праносіць зброю
і агітацыйныя матэрыялы. Але га лоўным чыннікам былі тыя змены
ў свядомасці насельніцтва, якія адбыліся ў часе Першай сусветнай
вайны і расійскай рэва люцыі. Паводле даных польскай адмініст рацыі
ў 1915 г. ка ля 60% насельніцтва Берштаўскай воласці выеха ла ў бежанства на ўсход, а вяртанне ў родныя вёскі расцягнулася да пачатку
1920-х гадоў. Бежанцы, якія вярта ліся дадому з Расіі, прыязджа лі ўжо
ў новую польскую дзяржаву. Іх чака лі тут разбу раныя вайной гаспадаркі і надзвычай цяжкія ўмовы жыцця.
У снежні 1919 г. новая польская ўлада правяла перапіс насельніцтва, які ўлічваў яго нацыянальны і канфесійны склад. У Берштаўскай гміне тады на лічва лася 5905 жыхароў72. Сярод іх пераважа лі
беларусы — 67,4% насельніцтва, па лякі склада лі 22,3%, літоўцы —
8%, яў рэі — 2,3%. Паводле канфесійнай прына лежнасці насельніцтва
70
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размяркоўва лася наступным чынам: праваслаўныя — 66,7%, ката лікі
— 31,0%, іудзеі — 2,3%.
Паводле даных усеагульнага перапісу насельніцтва 1921 г. у гміне Бершты на лічва лася 6119 жыхароў, сярод іх 3002 мужчыны і 3117
жанчын. Паводле нацыянальнай прына лежнасці беларусаў было 4121
(67,3%), па лякаў — 1418 (23,2%), літоўцаў — 472 (7,7%), яў рэяў — 58,
расіян — 50 (расіянамі з невядомай прычыны запіса ліся жыхары невялікай праваслаўнай вёскі Бабіна). Паводле канфесійнай прына лежнасці склад насельніцтва выглядаў наступным чынам: праваслаўныя
— 4244 (69,4%), ката лікі — 1767 (28,9%), іудзеі — 108 (1,8%)73.
Падзеі вайны і рэва люцыі да лі моцны штуршок росту па літычнай
і нацыянальнай самасвядомасці беларускіх і літоўскіх сялян у гэтай
мясцовасці, як тых, хто апынуўся ў бежанстве, так і тых, хто заставаўся на радзіме. Сын мясцовага па лясоўшчыка Аляксандр Сініла
15-16 снежня 1918 г. прыняў удзел у з’ездзе сялян Гродзеншчыны.
Сініла быў у бежанстве ў расійскім горадзе Яраслаўлі, дзе працаваў
у земстве па справе сельскагаспадарчага перапісу, а пазней ву чыўся на курсах землямерных тэхнікаў пры зямельна-тэхнічнай частцы
яраслаўскага Савета дэпутатаў. Вярнуўся дахаты, дзе быў прызначаны нямецкай акупацыйнай адмініст рацыяй ляснічым у Берштаўскае
лясніцтва і адначасова уступіў, паводле ўласных слоў, у літоўска-беларускую арганізацыю. Пасля ўста лявання польскай улады Сініла
таксама ат рымаў прапанову стаць ляснічым, але адмовіўся, як сам
сцвярджаў, з ідэйных меркаванняў. У кароткім часе існавання ў Берштах савецкага рэўкама ўзначальваў зямельны аддзел і прасіў прызначыць яго ляснічым74.
У часе нямецкай акупацыі ў Берштах пача ла дзейнічаць беларуская школа, у якой настаўнічаў брат Аляксандра Сінілы, Уладзімір.
Яшчэ адзін настаўнік з Берштаў Пётр Васілевіч пісаў у красавіку
1919 г. у гродзенскую га зету „Беларусь”, што ў яго вёсцы частка жыхароў з энтузіязмам успрыняла школу з беларускай мовай вык ладання, а частка жадае наву чання па-расійску, як было перад вайной. Пасля ўста лявання ў 1919 г. польскай улады беларуская школа ў Берштах
была зачынена.
Уладзімір Сініла скончыў Свіслацкую настаўніцкую семінарыю
і яшчэ да вайны з 1912 г. працаваў настаўнікам Берштаўскага народ73
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нага вучылішча. У часе вайны быў на фронце і ат рымаў чын штабскапітана расійскай арміі. Прасіў бальшавіцкі рэўкам у жніўні 1920 г.
прызначыць яго настаўнікам, пісаў у прашэнні, што „был учителем
в этой же школе по преподаванию белорусского языка в 1919 г., где
школа была закрыта польскими властями, а все книги и школьное
имущество были реквизированы”75. Цікава, што ў той час 11 жыхароў Берштаўскай воласці выка за лі жаданне працаваць настаўнікамі
беларускіх школ.
15 лістапада 1924 г. камендант па ліцыі гміны Бершты Аляксандр
Сламчынскі склаў спіс асоб, якія на той час нелегальна знаходзіліся
за мяжой. Можна з упэўненасцю сцвердзіць, што большасць у гэтым
спісе з 47 ча лавек склада лі ўдзельнікі беларуска-літоўскай партызанкі. З іх ліку 26 ча лавек ужо перабра ліся ў СССР, а астатнія застава ліся
ў Літве76. Гэта былі ма ладыя хлопцы і мужчыны ва ўзросце ад 16 да
37 гадоў. Сярод іх бачым і трох настаўнікаў.
Клімент Русілка, паводле ўспамінаў доў гажыхароў вёскі Бершты,
на лежаў да мясцовых лідараў партызанскага ру ху. Ён ву чыўся ў беларускай настаўніцкай семінарыі ў Свіслачы, арганізаванай Ба ляславам
Пачопкам у 1916 г., меў пасведчанне Гродзенскай цэнт ральнай ву чыцельскай рады ад 26 верасня 1919 г., што скончыў 2 класы гэтай семінарыі, падпісанае Лукашам Дзекуцем-Ма леем77. У спісе па ліцэйскага
каменданта месцам пражывання Клімента Русілкі на 1924 г. па значаны горад Барысаў у БССР. Там ён скончыў педагагічны тэхнікум,
пасля працаваў загадчыкам аддзелаў народнай адукацыі ў некалькіх
раёнах Савецкай Беларусі. Быў рэпрэсаваны ў 1937 г. і расст ра ляны
ў студзені 1938 г.
Аднавясковец Русілкі Пётр Васілевіч меў пасведчанне на званне
народнага ву чыцеля, выдадзенае яму папячыцелем Пет раг радскай
навучальнай акру гі 15 ліпеня 1911 г. У 1919 г. Васілевіч быў слу хачом
кароткачасовых Беларускіх ву чыцельскіх курсаў у Вільні, на якіх
„слу хаў лекцыі Беларускае мовы, Беларускае літарату ры, гісторыі Беларусі, геог рафіі Беларусі, педагогікі і дыдактыкі, пяяньня, кооперацыі і тэат ру”. Ат рымаў пасведчанне з запісам: „Можа займаць урад
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вучыцеля ў беларускай школе”. Кіраўніком курсаў быў ксёндз Адам
Станкевіч, а лектарамі — Максім Гарэцкі, Вацлаў Ластоўскі, Клаўдзі
Дуж-Душэўскі78. У 1919 г. Пётр Васілевіч друкаваўся ў гродзенскай
беларускай га зеце „Беларусь”. У 1924 г. яму было ўжо 33 гады, і, па
звестках польскай па ліцыі, ён знаходзіўся ў Маскве.
Яшчэ адным настаўнікам быў Міхал Розмысл з вёскі Сухары, які
да вайны выт рымаў экзамен на курс павятовага ву чылішча, скончыў
гідратэхнічныя курсы і працаваў настаўнікам у прыватнай сялянскай
школе ў вёсцы Сухары і настаўнікам падрыхтоў чага аддзяленя ў берштаўскім народным ву чылішчы79. У кароткім перыядзе бальшавіцкай улады ўзначальваў аддзел народнай адукацыі ў Берштаўскім валасным рэўкаме.
З вялікай доляй упэўненасці можна сцвярджаць, што лёс большасці партызанаў, якія перайшлі ў Савецкі Саюз, быў трагічным. Ва ўмовах „вялікага тэрору” ў 1937-1938 гг. яны ста лі ідэальнымі кандыдатамі на польскіх і літоўскіх шпіёнаў. І звесткі пра рэпрэсіі даходзілі да іх
сваякоў у Берштах, што занатоўва лі ў сваіх справаздачах і мясцовыя
каменданты па ліцыі.
Беларуска-літоўская партызанка не мела ніякіх шансаў на поспех.
Прычына яе паражэння была даволі трапна вызначана ана літыкам
польскага генштаба: „Мясцовы аседлы селянін мае ўжо досыць усялякай няпэўнасці, таму перспектыва новай магчымай вайны ці нейкіх
завірух на яго зямлі пагражае яму канчатковым зруйнаваннем усяго,
што ў яго яшчэ пасля апошніх войнаў заста лося, і таго, што ён паспеў
адбудаваць(...) Тутэйшыя сяляне падтрымаць планы [паўстанцаў —
С. Т.] насуперак сваім жыццёвым інтарэсам не маглі, этнаграфічная
ж беларускасць іх ака за лася чыннікам роўным нулю з пункту погляду здольнасці іх да задуманай акцыі насуперак іх жыццёвым інтарэсам”80.
У красавіку-траўні 1925 г. у Гродне адбыўся судовы працэс, на якім
72 асобы былі абвінавачаны ў прына лежнасці да партызанскага ру ху.
Амаль усе абвінавачаныя з’яўляліся сялянамі Гродзенскага павета.
Сярод іх, паводле нацыянальнасці, на лічва лася 40 беларусаў, 20 літоўцаў, 4 па лякі і 1 яў рэй81. Яшчэ да суду пяцёра абвінавачаных —
Антон Венцусь, Адольф Грык, Клеманс Ва лянкевіч, Эдвард Гайдзіс,
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Мікола Рудзяк памерлі ў аст розе, а яшчэ адзін — Аляксандр Басько, звар’яцеў. У лютым 1924 г. Эдвард Гайдзіс, Ігнат Бернатовіч, Ян
Ва лангевіч і Дамінік Віджбель напіса лі ў беларускі пасольскі клуб
скаргу на катаванне82. Цікава, што сведкам на працэсе ў Гродне быў
таксама га лоўны сведка на беластоцкім працэсе супраць партызанаў
Эдвард Лянкевіч, на той час ужо следчы ў гродзенскай па ліцыі. Лянкевіч сцвярджаў, што ў партызанскім штабе ў Мерачы працава лі, апроч літоўскіх, і нямецкія афіцэры.
Да розных тэрмінаў зняволення судом былі прыгавораны 30 асоб.
Самы су ровы прысуд — 12 гадоў катаргі, ат рымаў Леанард Ка зюкевіч, абвінавачаны ў падвойным забойстве ў вёсцы Шумы. Да 6 гадоў катаргі быў прыгавораны памочнік Ра зумовіча-Хмары, Уладзімір
Бортнікаў. Па 4 гады катаргі ат рыма лі асобы, якіх прызнана камандзірамі мясцовых партызанскіх аддзелаў — Пётр Адаменя, Ба зыль
Юрэчка, Ігнат Бернатовіч, Фларыян Ту роніс, Дамінік Віджбель, Ян
Суботнік. Астатнія ат рыма лі ад 3 да 1,5 года папраў чага дому83.
Мясцовыя ўлады і шавіністычныя польскія асяродкі імкнуліся выкарыстаць судовы працэс у Гродне, так жа як раней працэс у Беластоку, для дыскрэдытацыі ўсяго беларускага ру ху. Асабліва непрыемным для мясцовых шавіністаў з’яўлялася параўнанне беларускай
партызанкі з польскім збройным рухам супраць расійскай улады.
Таму ўдзельнікаў партызанкі публіцысты гэтага кірунку паказва лі
як безыдэйных, амаральных тыпаў. Прыкладам можа паслужыць рэпартаж з за лы суда ў гродзенскай га зеце „Nadniemeński Kurjer Polski”,
аўтар якога так ахарактарызаваў абвінавачаных: „«To» zaś co siedzi
na ławie oskarżonych, po odrzuceniu balastu, który w ogóle nie wie za co
pokutuje, jest zbiorowiskiem, któremu doprawdy z trudnością przyszło by
skon k retyzować hasła, w imię którego zajmuje ławę oskarżonych”84. Аўтар сцвярджаў, што можна дашукацца шмат прычын, якія прывялі
абвінавачаных да ўступлення ў партызанскую арганізацыю, ад звычайнай глупоты да вельмі брыдкіх рэчаў, а „więc wszystkiego prócz
ideowości, która byłaby w tym wy padku istotnym niebezpieczeństwem
i jednocześnie wzbudzałaby szacunek”. Аўтар таксама выказваў захапленне працай па ліцыі, якая выратава ла „spokojną ludność kresową” ад
тэрору гэтай „банды”.
І тут паўстае пытанне: наколькі важную ролю ў развіцці партызанскага ру ху адыг рыва ла менавіта беларуская нацыянальная самасвя82
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домасць? З ана літычнай запіскі афіцэра польскага генштаба вынікае,
што антыў радавыя агітатары найперш падкрэсліва лі сацыяльныя аспекты сялянскіх праблем: „Ведаючы псіха логію селяніна — беларускія агітатары ўмеюць прамовіць да зацвярдзелага сэрца люду — катаванага пад час звароту да праваслаўя ў 1839 г. і ў часе нацыянальных паўстанняў (меліся на ўва зе паўстанні 1831 г. і 1863 г. — С. Т.).
Агітуючы, „добра зычліўцы” народу б’юць у слабую струнку селяніна: нядолі сялянскай, вінаватыя ў гэтым „паны”, а паколькі з бальшавіцкага раю вярнулася шмат зга лада лых, бяздомных і абрабаваных
сялян, агітацыя знайшла ў гэтай сферы адпаведную глебу”85. Аднак
тая ж ана літычная запіска афіцэра генштаба сведчыла і пра дастатковую пашыранасць менавіта беларускай нацыянальнай агітацыі:
„Народная школа, ду хавенства, легальны і нелегальны друк, вусная
агітацыя — усё гэта ліхаманкава працава ла над укшталтаваннем, навучаннем і прыгатаваннем шырокіх сялянскіх мас да масавай антыпольскай збройнай акцыі. (...) Таксама ў часе выбараў (люты б.г.) моцна пашыра ліся звесткі аб збройным аднаўленні Беларусі праз беларускія ат рады. Брашу ры, адозвы, а таксама антыпольская прэса (амаль
яўна) пашыра ліся да лёка за межы плебісцытавай Віленшчыны, і паўсюдна падмацоўва лі незадаволенасць кіраваннем „польскіх паноў”,
а таксама агітава лі за да лучэнне Беларусі да Літвы”86. Праўда, у дадзенай запісцы падкрэсліва лася, што праграма прылучэння Беларусі
да Літвы знайшла ма ла прызнання сярод беларускіх мас і нават амаль
не паруша лася ў непасрэднай агітацыі: „Цвярозы сэнс беспамылкова
гаварыў тым масам, што гэтая праграма магла ажыццявіцца толькі
шляхам новай, канчаткова руйнуючай край збройнай завіру хі — а таму была для іх непрымальнай”87.
З прычыны недахопу крыніц цяжка дакладна рэканструяваць палітычную і нацыянальную свядомасць удзельнікаў антыпольскай партызанкі. У партызанскім друку пісалася найперш пра здзекі польскай улады над беларускімі сялянамі, а нацыянальна-дзяржаўная ідэя была слаба акрэсленай. Тамаш Блашчак лічыць, што ідэнтычнасць партызанаў
надалей была заходнебеларускай, якая стаяла ў апазіцыі да польскасці
і польскай дзяржаўнасці88. Яўген Мірановіч адзначаў, што „людзі нават
не надта цікавіліся тым, пад якімі лозунгамі прапануецца ім змагацца
з польскай дзяржавай, а найважнейшым ім было само змаганне”89.
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І ўсё ж, як нам уяўляецца, не варта перабольшваць абмежаванасць
кругагляду тагачасных сялян, якія шмат чаго пабачылі ў жыцці і дакладна не былі ідыётамі. Як сведчаць крыніцы, вяскоўцы абмяркоўва лі паміж сабой партызанскую агітацыю і тую сітуацыю, у якой
апынуліся. Многія, асабліва людзі старэйшага ўзросту, былі супраць
узброенай барацьбы. Доў гажыхары вёскі Бершты апавяда лі гісторыі,
як бацькі тапілі ў возеры карабіны сваіх сыноў. Але многія партызаны, як нам уяўляецца, усведамлялі, што змагаюцца менавіта за Беларусь, якая ўяўлялася ім ідылічнай сялянскай краінай без па ліцыі, абшарнікаў і падаткаў. У агітацыйных дакументах шмат гаварылася пра
неза лежную беларускую дзяржаву. Напрыклад, на судовым працэсе
ў Горадні была зачытана партызанская ўлётка на беларускай мове,
у якой гаварылася: „трэ не дапускаць асаднікаў, што зямля беларускага насялення, што трэ выгнаць войска, і ка лі будзе свая Беларуская
Народная Рэспубліка, дык і ўсё будзе для беларусаў”90. Партызанскі
рух падт рыма лі і некаторыя настаўнікі, якія склада лі інтэлектуальную эліту сялянскага грамадства. Частка ж настаўнікаў аддава ла перавагу легальнай дзейнасці. Адносна вышэйзгаданых братоў Аляксандра і Васіля Сінілаў, напрыклад, па ліцыя не знайшла дока заў датычнасці да партызанкі.
Несумненна таксама, што беларуска-літоўская партызанка мела
рысы сялянскіх войнаў, якія ўспыхва лі ў тыя гады ў многіх мясцінах
былой Расійскай імперыі, як на поўдні Украіны (Махноўшчына), ці на
Тамбоўшчыне. Для гэтага існаваў шэраг аб’ектыўных умоў, з якіх неабходна вылу чыць надзвычай цяжкае эканамічнае становішча вёскі,
вык ліканае таксама бязлітаснай яе эксплуатацыяй з боку дзяржаўнай
улады, і дэмаг рафічную сітуацыю з высокім працэнтам моладзі ва
ўзросце ад 15 да 30 гадоў. А га лоўная прычына выніка ла з істотных
змен у ментальнасці сялян, а найперш той жа моладзі, якія адбыліся на працягу гадоў вайны і рэва люцыі. Перажытае ў бежанстве і на
фронце зрабіла вясковых хлопцаў дзёрзкімі і аг рэсіўнымі, хаця гэтыя рысы праяўляліся і ў даваеннай вёсцы ў выніку працэсаў распаду традыцыйных нормаў паводзін. У асяроддзі сялянскай моладзі
фармуецца культ героя-канспіратара, культ зброі і змагання. Погляды моладзі аднак не падзяляла большасць старэйшых жыхароў, якія
захоўва лі вернасць традыцыйнай сялянскай ментальнасці і стратэгіі
выжывання. Паводле гэтай ментальнасці, любы ціск знешняй сілы,
тыя ж высокія падаткі, нак ладаныя польскай дзяржавай, трэба проста
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перат рываць, перажыць, бо супраціў толькі пагоршыць становішча,
прывядзе да яшчэ большай бяды. Лепш пісаць скаргі, ці выкарыстоўваць ціхі супраціў — да апошняга не плаціць падаткі, спрабаваць
падмануць чыноўнікаў і г.д.
З пункту гледжання часткі беларускіх актывістаў альтэрнатывай
узброенай партызанцы з’яўлялася легальная па літычная і грамадская
дзейнасць. Нягледзячы на безліч прык ладаў самаўпраўства мясцовых улад, магчымасці для такой дзейнасці існава лі. Выдатны шанц
легальнай нацыянальнай агітацыі надава лі парламенцкія выбары восенню 1922 г., якія ста лі першымі ў гісторыі ўсеагульнымі выбарамі для сялян Заходняй Беларусі. Лідары беларускіх арганізацый пастанавілі да лучыцца да выбарчага Блока нацыянальных меншасцей.
Дастаткова хутка ў сельскай мясцовасці аформіліся структу ры, якія
пача лі праводзіць агітацыю на карысць кандыдатаў гэтага блока. Напрыклад, у верасні 1922 г. у Гродне быў утвораны Беларускі выбарчы
камітэт91, а неўзабаве паўста лі лакальныя выбарчыя камітэты амаль
ва ўсіх гмінах павета92. Гэта сведчыла пра дастатковую моц, разга лінаванасць і здольнасць да дзеяння структур беларускага па літычнага
ру ху.
У Гродзенскай выбарчай акрузе беларускімі кандыдатамі па спіску № 16 (Блок нацыянальных меншасцей) ста лі Сяргей Баран і ўжо
вышэйзгаданы Аляксандр Сініла з Берштаў. У барацьбе за сялянскае
насельніцтва беларускія дзеячы канку рава лі з камуністамі і польскімі партыямі левай арыентацыі. Выбарчую кампанію яны пастанавілі праводзіць пад наступнымі лозунгамі: „Хочаш, каб уся тутэйшая
зямля даста лася тутэйшаму працоўнаму сялянству? Хочаш школы
ў роднай мове? Хочаш, каб уся адмініст рацыя была свая, тутэйшая,
каб урадоўцамі былі нашы людзі? Хочаш служыць у войску ў сваім
родным краю? Хочаш быць гаспадаром на сваёй зямлі, хочаш аўтаноміі нашага краю з сваім Соймам у Вільні?”93 Прыведзеныя лозунгі
выразна сведчылі пра імкненне беларускіх актывістаў выкарыстаць
характэрную для сялянскіх лакальных супольнасцей свядомасць
тутэйшасці, давер да сваіх, нашых, замілаванне ма лой айчынай ці
роднай старонкай. У той жа час многія ката ліцкія беларускамоўныя
вёскі, дзе былі ў наяўнасці ўсе сацыяльныя праблемы мясцовага ся-
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лянства, га ласава лі, аднак, за польскія выбарчыя спісы, паколькі там
беларуская нацыянальная свядомасць адсутніча ла, нягледзячы на
„простую” мову іх жыхароў.
У выніку выбараў, якія адбыліся 5 (сейм) і 22 (сенат) лістапада
1922 г., у польскі парламент прайшлі 11 беларускіх паслоў. У Гродзенскай акрузе на спісак № 16 прага ласава лі пад час выбараў у сейм
26 732 выбаршчыкі, а пад час сенацкіх выбараў — 10 541 (сенатараў
выбіра ла меншае кола выбаршчыкаў). Вынікі астатніх партый і блокаў на выбарах у Сейм па гэтым павеце выгляда лі наступным чынам:
спісак № 1 (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”) — 21 507, № 2 (Polska
Par tia Socjalistyczna) — 2892, № 3 (PSL „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”) — 12 566, № 4 (Ogólnożydowski Związek Robotniczy) — 500,
№ 5 (Związek Proletariatu Wsi i Miast) — 4425, № 7 (Narodowa Par tia
Robotnicza) — 1125, № 8 (Chrześcijański Związek Jedności Narodowej)
— 27 698, № 10 (Unia Narodowo-Państwowa) — 680, № 12 (Polskie Centrum) — 3425, № 20 (Żydowski Demok ratyczny Blok Ludowy) — 111,
№ 23 (Narodowa Par tia Pracy — 155, № 18 (Związek Inwalidów Wojskowych) — 27194.
У партызанскай Берштаўскай гміне таксама дзейніча ла аддзяленне
Беларускага выбарчага камітэта95. У гміне былі створаны тры выбарчыя ўчасткі, прычым у склад усіх участковых камісій увайшлі мясцовыя адукаваныя беларусы, што гарантава ла справядлівасць падліку
га ласоў. Вынікі выбараў па гміне былі наступныя: № 1 (Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”) — 204 га ласы, № 2 (Polska Par tia Socjalistyczna)
— 2, № 3 („Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa”) — 119, № 5 (Związek Proletariatu Wsi i Miast) — 35, № 7 (Unia Narodowo-Państwowa) — 3, № 8
(Chrześcijański Związek Jedności Narodowej) — 48, № 10 (Unia Narodowo-Państwowa) — 2, № 12 (Polskie Centrum) — 38, № 16 (Blok Mniejszości Narodowych) — 106496.
Такім чынам, за Блок нацыянальных меншасцей у Берштаўскай гміне аддалі свае галасы 70,2% тых, хто прыйшоў на выбарчыя ўчасткі.
На другім месцы аказалася PSL „Piast” — 13,5%, на трэцім PSL „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” — 7,9%. За польскія палітычныя групоўкі
левага кірунку PSL „Piast” і PSL „Wyzwolenie” i „Lewica Ludowa” галасавалі пераважна жыхары каталіцкіх беларускамоўных вёсак Новая
Руда і Глушнева. Пераможца выбараў па ўсёй краіне і па Гродзенскай
94
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выбарчай акрузе Chrześcijański Związek Jedności Narodowej атрымаў
у Берштаўскай гміне толькі 3,2% галасоў. Камуністычны Związek Proletariatu Wsi i Miast здабыў яшчэ менш — 2,3%. За камуністаў прагаласавала частка выбаршчыкаў вёскі Сухары.
Ка лі ў маі 1923 г. беларускі пасол у Сейме Сяргей Баран на беластоцкім працэсе быў асуджаны на 6 гадоў турмы, на яго месца ў Сейме збіраўся заступіць Аляксандр Сініла, які быў у выбарчым спісе
Блока нацыянальных меншасцей па Гродзенскай выбарчай акрузе
ў 1922 г. Аднак улады абвінавацілі яго ў антыдзяржаўнай дзейнасці.
Га зета „Сын Беларуса” 9 ліпеня 1924 г. напіса ла: „30 чэрвеня ў Горадні на станцыі быў заарыштаваны праз па ліцыю А. Сініла, кандыдат на дэпутата ў Сэйм, які павінен увайсьці ў склад Бел[арускага]
Пас[ольскага] Клюбу на месца Сяргея Барана. Прычына арышту невядома. У хаце Сінілы быў праведзены вобшук, але нічога не знайшлі.
Праз 5 дзён выпусьцілі пад за лог у 200 злотых (...) факт арышту такого спакойнага, здава лася-б ча лавека, як Сініла, дае нам шмат да разважаньняў і домыслаў”97. Аляксандр Сініла пазбегнуў суда, паколькі
па ліцыя не змагла знайсці дока заў яго антыдзяржаўнай дзейнасці, аднак дэпутатам Сейма ён таксама стаць не змог.
Пасля арышту Аляксандра Сінілы быў пазбаўлены пасады настаўніка беларускай школы ў вёсцы Матылі Берштаўскай гміны яго
родны брат Уладзімір. Га зета „Сялянская праўда” піса ла ў лістападзе 1924 г., што жыхары вёскі Матылі ў 1921 г. пада лі ўладам просьбу на адкрыццё беларускай школы. Прычым яны рашу ча адмовіліся
ад польскай дзяржаўнай школы. У канцы лютага 1922 г. Аляксандр
і Уладзімір Сінілы прапанава лі матыльскім сялянам стварыць прыватную беларускую школу на ўласныя сродкі. Мясцовы актывіст Клімук Грымута прывёз канём з Вільні падручнікі на беларускай мове.
Школа дзейніча ла да лета 1924 г. і была зачынена пасля адхілення ад
пасады настаўніка Уладзіміра Сінілы. Гэта была апошняя прыватная
беларуская школка ў Гродзенскім павеце. Паводле інфармацыі па ліцыянта Канстанціна Хохі, Уладзімір Сініла 28 красавіка 1926 г. нелегальна перайшоў у Літву98.
Мясцовыя ўлады працягва лі лічыць партызанскую паг розу рэальнай і ў 1924 г. 24 чэрвеня 1924 г. павятовы стараста пісаў каменданту
па ліцыі Гродзенскага павета: „Ruch separatystyczny białoruski, kierowany bezpośrednie z Wilna przez Grodno od połowy kwietnia r.b., to jest
od dnia zjazdu działaczy białoruskich w Wilnie, — wzmógł się również
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i dziś już nabiera wyraźnego charakteru akcji anty państwowej łącznie z akcją komunistyczną. Głównym zadaniem przy wódców ruchu białoruskiego
jest opanowanie wsi. (...) Wrogi nastrój ludności białoruskiej w stosun ku do
państwowości i władz polskich aż nadto stwierdza b[ardzo] ujemny wpływ
na nią jednostek — emisariuszy białoruskich”99. Пры гэтым стараста наракаў на бяздзейнасць па ліцыі, якая нібыта звяртае недастаткова ўвагі на беларускіх актывістаў.
Лідскі павятовы стараста Здановіч таксама пісаў каменданту паліцыі
ў Гродне 9 жніўня 1924 г.: „Ekspozytura policji politycznej doniosła, iż w lasach gm. Bersztańskiej pow. Grodzieńskiego, jak również na terenie gminy
Koniawskiej pow. Lidzkiego ukazały się bandy partyzantów litewskich, od
których można się spodziewać powtórzenia napadów, jakie miały miejsce
w 1921 r.”100 Інфарматар паліцыі з гміны Скідзель паведамляў у чэрвені
1924 г.: „Z rozmów z ludźmi daje się zauważyć pewne rozczarowanie z powodu niewystąpienia Litwy, z którego oczekiwano większej awantury wojennej.
Zapytywano przy tej okazji, czy się nie liczą ze zniszczeniem materialnym
jakie powoduje wojna, odpowiadano, że zniszczenie i tak jest nieuniknione
z powodu nadmiernych podatków i w ogóle z powodu panowania polaków”101.
З рапарту павятовай па ліцыі ад 29 жніўня 1923 г. выніка ла, нібыта 17 жніўня на тэрыторыі Літвы быў дакананы агляд партызанскіх
фармаванняў з удзелам прадстаўніка Беларускага камітэта, які „z szeregów par tyzanckich wydzielił wszystkich białorusinów, by dać możność
wstą pienia w szeregi tworzącej się ar mii białoruskiej w Bolszewii. Wymieniony przedstawiciel Białorusi zwracał szczególną uwagę na tych par tyzantów-białorusinów, którzy znają teren Wileńszczyzny i Białorusi w ogóle i władają poprawnie językiem polskim. Delegat ów nadmieniał też, że
obecna chwila kry tyczna dla Polski (strajki i bezład w Polsce), należy wykorzystać i odebrać okupację Litwy i Białorusi”102.
Улетку 1924 г. паліцыя пастанавіла выявіць настроі беларускага і літоўскага насельніцтва ў прымежных з Літвой мясцовасцях. Кіраўнік
экспазітуры палітычнай паліцыі Гродзенскага павета пісаў у сваім рапарце аб сітуацыі на памежжы 29 жніўня 1924 г.: „Donoszę, że Litwa
Kowieńska nadal prowadzi w przyspieszonym tempie jednak bardziej konspiracyjnie wyrafinowaną robotę w kierunku organizacji oddziałów partyzantów”103. 26 ліпеня некалькі пераапранутых агентаў паліцыі прайш99
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ліся па лясных вёсках Берштаўскай гміны, выдаючы сябе за беларуска-літоўскіх дыверсантаў. Зробленае імі апісанне паводзін мясцовых
жыхароў падае надзвычай цікавы зрэз нацыянальнай і палітычнай свядомасці насельніцтва. Напрыклад, нейкі парабак гаспадара Ушкевіча
абяцаў агентам намаўляць аднавяскоўцаў да ўступлення ў шэрагі партызанаў: „Ma takich kolegów, którzy mają do tego dążenie, uważając Rząd
Polski za niesprawiedliwy w stosunku do Białorusinów”. Па дарозе з вёскі
Гародзішча да вёскі Бенькі агенты спаткалі гаспадара Саковіча, які „narzekał na całą Polskę i rządy i obiecywał okazać pomoc w organizacji; prosił
by zajść do niego, gdzie będziemy spokojni i nikt nie wyda policji”. Каля
вёскі Дудкі агенты спаткалі ў лесе Адама Аўтухевічa, „który dąży do
tego, by stworzyć Białoruś”: „Nadmienia, że skoro tylko w Polsce będzie jaki przewrót, to powstanie oddział partyzantów który pomoże w przewrocie;
zna już kilkanaście osób, którzy zdolni do tego”. Па дарозе да вёскі Шумы
сустрэлі лесніка, які „powiedział, że u niego było już dużo takich ludzi, i on
zawsze przychylnie ich przyjmował, gdyż Polskę gotów zniszczyć”104. Праз
два тыдні, 9 жніўня псеўдапартызаны зноў паўтарылі свой паход. Ужо
знаёмы нам парабак гаспадара Ушкевіча „obiecywał namawiać chłopów
ze wsi Berszty do wstąpienia do partyzantki i gdy przyjdę po raz drugi, to
już będzie wiadomo ile jest zgodnych ludzi”. Гаспадар Саковіч з Бенькаў
паведаміў, „że będzie mógł ukryć partyzantów i nie wyda policji”. Жыхары
вёскі Матылі атрымалі такую характарыстыку: „Ludność wrogo usposobiona. Gospodarz Grymuta zajmuje się agitacją na rzecz Białorusi, otrzymuje rozmaite książki i gazety białoruskie”105. Кіраўнік экспазітуры палітычнай паліцыі ў Гродне так падсумаваў вынікі гэтай акцыі: „Z przeprowadzonego w ten sposób wywiadu dało się ustalić, że ogólny nastrój ludności
białoruskiej i litwinów jest względem Państwa Polskiego wrogi, a ludność
tych wiosek łatwo poddaje się agitacji wywrotowej dążąc do samodzielności. Główną przyczyną tego, jak się dało zauważyć są duże podatki nakładane
na ludność tamtejszą, a okolice biedne. Wysłani na wywiad udając białorusinów i litwinów, wszędzie przyjmowani byli gościnnie, dawano nocleg
i jedzenie, a nawet uprzedzano i ukrywano przed policją, która znajdowała
się w pobliżu”106. Варта аднак падкрэсліць, што мясцовыя ўлады і паліцыя самі былі зацікаўлены ў падтрыманні міфа партызанскай пагрозы,
бо тым самым павялічвалі свае ўласнае значэнне ў вачах цэнтральнага
ўрада. Таму гэтыя інфармацыі пра партызанскую пагрозу трэба ацэньваць асцярожна і дапускаць яе пэўнае перабольшванне з боку функцыянераў паліцыі.
104
105

Тамсама, арк. 611.
Тамсама, арк. 613.

91

Камендант III кампаніі памежнай па ліцыі Слу чаноўскі падрыхтаваў 9 ліпеня 1925 г. справаздачу адносна па літычна падазроных асоб
у Берштаўскай і Марцінканскай гмінах. Ён асабіста аб’ехаў многія вёскі і асады гэтых гмін пад час аблавы, якая праводзілася з 4 па 8 ліпеня, і занатаваў у сваёй справаздачы: „Podczas obławy (...) dowiedziałem
się od osób zasługujących na zaufanie, że w niektórych wioskach są ludzie
politycznie poszlаkowani, którzy podtrzymują bardzo ścisły kontakt z organizacjami Białoruskimi w Sowdepji, ewent[ualnie] z Litwą Kowieńską
i prowadzą wśród ludności tutejszej agitację anty państwową, starają się ją
przekonać, że już prędko skończą się rządy Polski i nastą pią lepsze czasy, kiedy będą mogli rządzić sami sobą. Agitują, by dzieci do szkół nie
posyłać, a kary nakładane administracyjnie oni pok ryją. Specjalnie jest
już rozagitowana młodzież wśród tamtejszej ludności białoruskiej, co daje
się już zauważyć na zewnątrz”107. Мясцовых беларускіх актывістаў камендант ахарактарызаваў так: „Wszyscy wyżej wymienieni utrzymują
między sobą najściślejszy kontakt i są na tamtejszych terenach wybitnymi działaczami białoruskimi, a wśród ludności mają bardzo wielkie wpływy. Wszystko koncentruje się u Siniłło, zamieszkałego w Zasadach, dokąd
wszyscy bardzo często zjeżdżają się na polityczne pogawędki (...). Aleksander Milin kiewicz, sek retarz gminy, z uwagi na zajmowane stanowisko
jest najbardziej niepożądanym elementem”.
У тых мясцовасцях, дзе актыўна дзейніча ла беларуска-літоўская
партызанка, у 1926 г. актыўна развіваецца i грамадоўскі рух. У кастрычніку-лістападзе 1926 г. ва ўсіх праваслаўных вёсках у Берштаўскай гміне былі заснаваны гурткі Беларускай сялянска-работніцкай
гарамады, а агульная колькасць іх сяброў дасягнула 309 ча лавек108.
26 снежня 1926 г. кіраўнікі ўсіх гурткоў гміны сабра ліся ў Берштах
у хаце настаўніка Міка лая Касцевіча і абра лі гмінны камітэт БСРГ.
Яго старшынёй стаў былы партызан Максім Шаставіцкі, а сакратаром — Міка лай Касцевіч.
Максіму Шаставіцкаму было на той час 26 гадоў. На судовым працэсе супраць беларуска-літоўскіх партызанаў у Гродне ў красавіку
1925 г. ён ат рымаў 2 гады турмы, а ў чэрвені 1926 г. быў вызва лены і вярнуўся ў родную вёску. Як ака за лася, турма не змяніла яго
па літычных перакананняў, а хутчэй, наадварот. Паводле справаздачы каменданта па ліцыі гміны Бершты Аляксандра Сламчынскага ад
29 чэрвеня 1926 г.: „Jak stwierdzono wymieniony w kilka dni po swo106
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im przybyciu otrzymał białoruską gazetę „Narodnaja sprawa”, później zaś
zaprenumerował jeszcze czasopismo humorystyczne „Małanka”. Wspomniane czasopisma Szestowicki daje miejscowej ludności do czy tania, zachęcając do prenumerowania i to jedynie pism białoruskich. Z zachowania
się wymienionego widać, iż chce, czyli zależy mu na zjednaniu miejscowej
ludności, by w przyszłości mieć lepsze pole do działania. W swoim czasie w miejscowej szkole były urządzone przez kierownika przedstawienia
amatorskie o imprezach polskich więc jak się dowiedziałem wymieniony został niezadowolony, iż młodzież białoruska bierze udział w polskich
sztuczkach i zaagitował tąż o niebranie udziału w tych że, natomiast zachęcał jedynie do brania udziału w białoruskich”109. У справаздачы ад
1 лістапада 1926 г. камендант паведамляў: „Szestowicki Maksim prowadzi w pier wszym rzędzie agitację za jak najliczniejszym i silniejszym
zorganizowaniem tegoż (гуртка БСРГ — С. Т.) namawiając miejscową
ludność białoruską do zapisy wania się na członków tegoż. Prócz tego agituje za szkolnictwem białoruskim i w ogóle stara się [...] zapewniając, iż
niepodległość Białorusi będzie uzyskana”110. У гэтай жа справаздачы камендант ахарактарызаваў яшчэ аднаго былога партызана — Епіфана
Ушкевіча з вёскі Су хары, які выйшаў з турмы адначасова з Шаставіцкім: „Pozostaje człon kiem miejscowej hur tki, agituje miejscową ludność
białoruską za szkołami białoruskimi zniechęcając do Państwa Polskiego
i Władz. Usposobiony jest bardziej złowrogo niż kiedykolwiek (...) ufając
jakoby w lepszą przyszłość, tj. uzyskanie Białorusi”111.
Максіма Шаставіцкага неўзабаве пасля роспуску Грамады прызва лі ў польскую армію, але ён уцёк са сваёй вайсковай часткі. Быў
зат рыманы па ліцыяй, а 23 лістапада 1928 г. ізноў уцёк з пастарунка
па ліцыі ў Гродне і здолеў перабрацца праз мяжу ў БССР112. Да лейшы
ягоны лёс нам невядомы.
Падзеі партызанкі 1922-1923 гг. увесь час уплыва лі на дзейнасць
мясцовых улад і па ліцыі ў той жа Берштаўскай гміне. Напрыклад,
у справаздачы ад 19 снежня 1927 г. камендант па ліцыі Эміль Лінднэр напісаў: „Od roku 1922 (...) od czasu organizowania się band dy wersyjnych litewsko-białoruskich na terenie tut[ejszego] posterun ku, chociaż
wywrotowe działania ich zostały (...) zlikwidowane, jednak duch anty państwowy i wrogi pozostał do czasu obecnego i co raz więcej rozszerza się
wśród młodzieży — do czasu zlikwidowania band dy wersyjnych białoru109
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sko-litewskich, tj. od 1922 roku do czasu obecnego do Rosji i Litwy zbiegło
67 osób mężczyzn w wieku od lat 20 do 35, którzy w swoim czasie uprawiali tu robotę anty państwową — obecnie prawie wszyscy z nich zajmują
poważniejsze stanowiska w Rosji, jako komuniści i z rodziną pozostałą na
terenie posterun ku prowadzą często konspiracje — która treścią swoją usposabia ludność wrogo względem państwa”113.
Своеасаблівым завяршэннем гісторыі беларуска-літоўскай партызанкі на тэрыторыі Берштаўскай гміны ста ла справа выкрыцця
тут шпіёнскай арганізацыі. На пачатку студзеня 1930 г. былі арыштаваны па ліцыяй жыхары гміны беларусы Міка лай Касцевіч (войт),
Аляксандр і Юры Сінілы, Ян Траян, Лукаш Лебядзевіч (падазраваўся
ў 1922-1923 гг. у прына лежнасці да беларуска-літоўскай партызанкі),
Міхал Гардзей, Андрэй Наско, а таксама мясцовыя літоўскія актывісты Антон Траяновіч, Войцех Павайба і Антаніна Пашкоўская. Усіх
іх абвінавацілі ў шпіянажы на карысць літоўскай дзяржавы. Падставай для арышту паслужыла тое, што ў канцы снежня 1929 г. па ліцыя
затрыма ла ў Гродне Юрыя Сінілу, ма лодшага брата Аляксандра і Васіля Сінілаў. У яго была знойдзена шыфраваная запіска, якая, паводле па ліцыі, ут рымліва ла інфармацыю для літоўскіх спецслужбаў пра
тое, колькі моладзі ў Берштаўскай гміне ўступіла ў шэрагі польскага
Стра лецкага звязу. Па ліцыя сцвярджа ла, што ў Берштаўскай гміне
дзейніча ла шпіёнская арганізацыя на ча ле з Аляксандрам Сінілам,
які падтрымліваў сувязь са сваім братам Уладзімірам, былым настаўнікам, які ў 1926 г. нібыта нелегальна перайшоў у СССР, а адтуль быў
накіраваны ў Літву, дзе працаваў для літоўскай выведкі ў Мерачы114.
Уладзімір Сініла сапраўды жыў у Мерачы, дзе працаваў у Беларускім
культурна-асветным таварыстве, пра што пісаў у сваёй аўтабіяг рафіі
ў 1940 г., ка лі звярнуўся да новай савецкай улады ў Коўне прызначыць яго на працу настаўнікам у беларускую школу115. Уладзімір Сініла не знайшоў пара зумення са старшынёй беларускага таварыства
Сымонам Якавюком, адышоў ад грамадскай дзейнасці і жыў у Коўне.
Пра ўдзел у якой-кольвек вывядоўчай працы ў сваёй аўтабіяг рафіі ён
не ўзгадваў.
На пачатку чэрвеня 1930 г. абвінавачаным у шпіянажы быў вынесены прысуд. Па 6 гадоў турмы ат рыма лі Аляксандр Сініла і Міка лай
Касцевіч, Лукаш Лебядзевіч — 5 гадоў. Аляксандру Сінілу, апрача
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таго, забаранілі вяртацца ў Бершты, і ён пасля вызва лення пасяліўся дзесьсці пад Беластокам. Ма лодшы з братоў Сінілаў, Юры, памёр
падчас следства, як сцвярджаў яго брат Васіль — ад ат рыманых падчас допытаў пабояў.
Як можна ацаніць вынікі беларуска-літоўскай партызанкі для мясцовага грамадства з перспектывы развіцця беларускага нацыянальнага ру ху? На нашу думку, з па літычнага і вайсковага пункту гледжання ўзброеная барацьба беларусаў супраць польскай дзяржавы на той
момант з’яўлялася безнадзейнай аванту рай. Яшчэ добра, што абышлося адносна невялікай колькасцю ахвяр. Існава лі альтэрнатыўныя
мірныя магчымасці змагання за па літычныя і нацыянальныя правы
беларускага насельніцтва, а найперш — удзел у выбарах цэнт ральных і мясцовых улад, стварэнне легальных па літычных і грамадскіх
арганізацый. Дыверсійныя акцыі дава лі мясцовым уладам выдатныя
магчымасці для дыскрэдытацыі ўсяго беларускага ру ху і падставы
для больш жорсткага стаўлення да існуючых легальных арганізацый.
Беларускія па літыкі ў дадзенай сітуацыі былі выкарыстаны літоўскім
урадам у яго мэтах. Тая частка мясцовай беларускай інтэлігенцыі,
якая падт рыма ла партызанку, у выніку яе ліквідацыі ў большасці сваёй вымушана была пакінуць свой край і эміг раваць у Літву і СССР.
За ложнікамі вялікай па літычнай гульні ста лі простыя сялянскія
хлопцы, якія ўступілі ў шэрагі партызанаў і ўзялі ў рукі зброю. На
падзеях партызанкі не было створана прадуктыўнага для беларускага
нацыянальнага ру ху гераічнага міфа. Нават у лакальнай памяці вясковых супольнасцей яна не пакінула глыбокага следу. І ўсё ж трэба
адзначыць, што партызанскі рух засведчыў вялізны крок у развіцці
нацыянальнай самасвядомасці беларускага сялянскага насельніцтва,
які адбыўся ў неверагодна кароткі адрэзак часу. Да Першай сусветнай
вайны гэтае насельніцтва практычна не было закранута беларускай
агітацыяй і амаль нічога не веда ла пра беларускую нацыянальную
ідэю. А ўсяго праз некалькі гадоў сялянская моладзь гатова было
ўзяцца за зброю пад лозунгамі стварэння неза лежнай Беларусі.
Summary
Belarusian-Lithuanianpart isanship
inGrodnoCount yofBiał ystokVoivodeshipin1922-1923
In 1922 structu res of anti-Polish par tisan movement, suppor ted by the Lithuanian gover n ment from abroad, were for med in Polish counties neighbou ring with Lithuania. The
aim of the movement was to establish an independent Belarusian state. The Belarusian-Lithuanian par tisans achieved the most support in Grod no County of Białystok Voivodeship.
The majority of the par tisans were young peasants, joined by part of the village intelligentsia. The par tisans car ried out several diversionary actions, forcing the Polish autho-
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rities to direct a regular ar my against them. In the sum mer of 1922 the police uncovered
a secret par tisan net work in Grod no County, ar resting about 70 people. In 1923 Lithuania
lost interest in suppor ting the Belarusian par tisan movement. A great number of par tisans
im mig rated to the USSR. From a political point of view, the actions under taken by the partisans were a mere fracas that had no chance to succeed and cont ributed to discrediting the
Belarusian national movement in the eyes of the liberal Polish com mu nity.
Key words: Belarusians, Lithuanians, par tisans, Grod no County
Streszczenie
Part yzantkabiałorusko-litewskawpow ieciegrodzieńskim
województ wabiałostock iegowlatach1922-1923
W 1922 r. w graniczących z Lit wą powiatach państwa polskiego powstały struktu ry anty polskiego ruchu par tyzanckiego, wspieranego zza granicy przez rząd litewski. Celem ruchu obwieszczono ut worzenie niepodległego państwa białoruskiego. Białorusko-litewska
par tyzantka największym poparciem cieszyła się w powiecie grodzieńskim wojewódz t wa
białostockiego. Większość par tyzantów stanowiła młodzież chłopska, do której przyłączyła się część wiejskiej inteligencji. Par tyzanci dokonali kil ku akcji dy wersyjnych, czym
zmusili polskie władze do skierowania przeciwko nim regular nego wojska. Latem 1922 r.
policja wyk ryła konspiracyjną siatkę par tyzancką w powiecie grodzieńskim. Aresz towano
około 70 osób. W 1923 r. Lit wa przestała wspierać białoruski ruch par tyzancki. Znaczna
część par tyzantów wyemig rowała do ZSRR. Z politycz nego pun k tu widzenia par tyzantka była awantu rą, która nie miała szans na powodzenie i przyczy niła się do dysk redy tacji
białoruskiego ruchu narodowego w oczach liberalnej społeczności polskiej.
Słowakluczowe: Białorusini, Litwini, partyzanci, Grodzieńszczyzna
SiarhiejTokć — dok tor habilitowany, profesor Białoruskiego Insty tutu Prawoznawstwa
(Filia w Grod nie), pracow nik Studiów Białoruskich na Uniwersy tecie Warszawskim.
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Дапраблемывыбаруэвалюцыйнайпарадыгмы
сацыяльныхзменБеларускайХрысціянскайДэ
макратыяйміжваеннагаперыяду.

артыкулы

АляксандрПагарэлы
(Варшава)

Заместбрудуіатрутымыхутчэйвырашылі
напоўніцьнашыявуллівоскамімёдам,
такімчынамдорачычалавецтву
дзвенайш ляхетнейшыярэчы,
якіміз’яўляюццаслодычісвятло.
ДжонатанСвіфт,„Бітвакніг”,прадмова,1704г.

Самымважныммомантам
гэтайтрансфармацыі
[укантэксцемадэрнізацыі]
з’яўляеццатое,што
яновядзетолькіўаднымкірунку:
жукаўчалавека,
аленіколічалавекаўжука...
ЭрнестГелнер,„Думкаізмена”,1964г.

Уводзіны
Перыядыбурлівыхпалітычных,сацыяльныхікультурныхзменад
розніваюццадэзарыентацыяй,бопапярэдніякатэгорыі,якіядазвалялі
буспрымацьрэчаіснасцьісувязьпаміжяеэлементаміякупарадкава
ную,перастаюцьдзейнічаць.Сітуацыі,якіяназываюць„пераходным
перыядам”,цяжкаўкладваюццаўзвыклыятлумачальныясхемыіроз
ныя сацыяльныя і палітычныя акцёры, што маюць інтарэс і шанцы
прайграцьабовыйграць(зіхперспектывы),могуцьпалярнаальбоней
тральнаацэньвацьтакіясітуацыіімецьсваепоглядынаканцовывы
ніктакіхперыядаў.ТакічасовыадрэзакможнаўследзаАрнальдамван
Генепамназваць„часамцудаў”,калімогуцьздараццарэчы,якіясупя
рэчацьпапярэднімправіламітрадыцыям.Гэталімінальныясітуацыі1.


1

А.ванГеннеп,Обрядыперехода,Москва2002;V.Turner,Dramas,Fieldsand
Metaphors.SymbolicActioninHumanSociet y,IthacaandLondon1974,p.231271.
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Ваеннарэвалюцыйнуювіхуру,штопранесласяпабеларускіхзем
ляху19141921гадах,можабыцьаднесенаякраздатакіх„пераход
ныхперыядаў”,якіяадкрываюцьмагчымасцііперспектывызпункту
гледжання адных акцёраў ці, наадварот, закрываюць, з пункту гле
джанняіншых.Длявызначэннятакогастановішча,каліўсёграмад
ства ці пэўная ягочасткапапярэднене гатовае прыняць новыя для
сяберолііідэнтычнасці,вымушанагэтарабіцьпадціскамзнешніх
акалічнасцей, перуанскі гісторык Нельсан Манрыке назваў „паска
рэннемгістарычнагачасу”2.
Перад грамадствам могуць стаяць альтэрнатывы і раздарожжы,
якіяпрыпэўныхумовахмогуцьстацьшанцамідляпашырэнняяго
магчымасцей,павелічэннярэсурсаў,узмацненняпазіцый.Алетымне
меншсітуацыяпераходудановагастановішчаможапакінуцьследне
меншы,чымувесьпапярэднівопытдадзенагаграмадства.
Менавітазтакімівыклікамісутыкнуласяпалітычнаяарганізацыя,
якаябылааднымзсамыхзначныхпалітычныхакцёраў,аўпэўныя
перыядырэпрэзентавалаінтарэсыбеларускагаграмадстваўПольш
чы ў цэлым. Гаворка ідзе аб Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі
(з1926г.,апазней,з1936г.–БеларускаеНароднаеАб’яднанне)3.Гэта
ўвасобіласяўдыскурсевыданняўгэтайпартыі,якаяпачаларазгля
даць вектар развіцця заходнебеларускага грамадства (калі не ўсяго
беларускагаграмадстваўцэлым)якэвалюцыйны,скіраваныўбуду
чыню,звязанызпраг рэсам.Часатрымаўмаральнаевымярэнне4ібыў
падпарадкаваныканцэпцыіэвалюцыі,наякуюглядзеліякнашлях
да сацыяльнай трансфармацыі. Але было б няправільна разглядаць
прыняцце канцэпцыі эвалюцыі як сам сабой зразумелы факт. Існа
ваўшэрагдылем,якіястаяліперадхрысціянскімідэмакратамі,якія
нельгазвесцідаканфесійнайпрыналежнасці(рымакаталіцтва)зас
навальнікаўічасткіпрыхільнікаўгэтагаруху.
Канцэпцыя сацыяльнай эвалюцыі паводле БХД адлюстравана не
толькі ў яе палітычных праг рамах. Праграмныя дакументы нельга
цалкам ігнараваць, але яны ўяўл яць толькі частку масіву матэрыя
лунеабходнагадляразуменняпраблематыкі.Патрэбнапаглядзецьяк
такаяканцэпцыяўвасабл яласяўдыскурседрукухрысціянскіхдэма
кратаў. Паводле ж Фларэнсіі Малон, дыскурс з’яўляецца адкрытым
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працэсамурамкахкультурнага,палітычнагаіідэа лагічнагаўзаема
дзеяння5.
Неабходнапаглядзецьнагэтуюпраблемуўяебольшшырокімін
тэлектуа льным кантэксце. Тым больш, што працы папярэдніх дас
ледчыкаў рэлігійнапалітычнай, культурнай і асветніцкай дзейнас
цібеларускагакаталіцкагадухавенстваагуламіБХДупрыватнасці
падрыхтавалідлягэтагаглебу6.Аднакнамспатрэбіццазасяродзіцца
навыкліках,якіястаяліперадбеларускіміінтэлектуа ламіўцэлымяк
прадстаўнікамі групы, якая знаходзілася на ніжніх прыступках са
цыяльнайлесвіцыўміжваеннайПольшчыіякаямаглашукацьтакіх
альтэрнатыў,якіянебылідаступныязыходзячызіхстановішчаіпа
пярэдняга досведу грамадства. Таму інтэлектуа льнае запазычанне
маглобыцьзразумелымвыбарамутакойсітуацыі7.Намспатрэбіцца
прасачыцьнекаторыязгэтыхзапазычанняў.
Каліўпапярэдніядзесяцігоддзітэзаабтым,штокаталіцтваадкры
вала для беларускага нацыянальнага руху заходнія інтэлектуальныя
ўплывы8 ўжо сігналізавала важны аспект развіцця беларускага гра
мадстваўпалітычнайікультурнайсферах,тосённянаўрадцігэтага
дастаткова.Пачацьпошуківызначыць,штогэтабылізаідэііўплывы
ўжо магчыма. Уводзячы беларускую праблематыку ў больш шырокі
кантэкстУсходнеЦэнтральнайЕўропы,глабальныхдыскурсаў,куль
турнайантрапалогіііінтэлектуальнайгісторыіможнаістотнадапоў
ніцьперспектывыпарадыгмыпамежжаігісторыіпалітычнайдумкі9.
Праблематычнаясамавідавочнасцьвыбару
накарысцьідыёмыпрагрэсуіэвалюцыі
ЯшчэпрыканцыПершайсусветнайвайныўрэдакцыйнымматэ
рыяле„Крыніцы”ўстудзені1918г.зазначался:„Новаягісторыя[ча
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лавецтва]пачынаеццаў15векуістановіцьдзелясваёйеднотытону
абодухачасувялікуючасьцьланцугагісторыі...Часцьгэтаяяшчэне
закончана;дзеіякбудзеяеканецтрудназгадаць.Глаўнытонгэтае
гісторыі, яе дух часу, каторым мы ўсе дыхаем, гэта ідэя эвалюцыі,
праг рэсу,поступу”[захаваныправапісарыгіналу–А.П.]10.
Уматэрыяледавалісядваразуменніэвалюцыі,якіяадлюстроўвалі
поглядыіпрыярытэтыінтэлектуальныхіпалітычныхлідараўхрысці
янскіхдэмакратаў.Першаепадкрэслівалададаванненавацыйпрыза
хаванністарога.Другоежпадкрэсліваластварэнневыключнановых
формпрызнікненніўсягостарога11.Прагрэсіэвалюцыяжнемогуць
неабапіраццананешта.Длябеларусаўбылоспакуслівапрыняцьмена
вітадругіпогляднаэвалюцыю,абрацьрэвалюцыюяк„духчасу”.Ві
давочна,першаеразуменнеэвалюцыібылоблізкаеаўтарамрэдакцый
нага матэрыялу. Беларусы па змаўчанні павінны былі стаць часткай
сусветнагапрацэсуэвалюцыііпрагрэсу.Янымусілідачакаццасваёй
чаргіінарэшцеатрымацьстатуснезалежнайнацыянальнайдзяржавы.
Важнытаксамамомантдэтэрмінізмуінаканаванасцітакогашляху12.
Праз трынаццаць год пасл я праграмнага артыкула ў „Крыніцы”
ўжоўіншыхабставінахііншыаўтар,якімбыўАдольфКлімовіч,за
яўляў:






Ideolog yUnderSocialism.Identit yandCulturalPoliticsinCeauşescuRomania,
Berkeley — Los Angeles — Oxford 1991; Conversion to Modernities. The Glo
balizationofChristianit y,ed.P.vanderVeer,NewYork—London1996;C.E.
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„Не трудна з гэтага зрабіць выснавак, што адраджэнскі рух на
родаў[вылучанаўтэксце–А.П.],маючыхсваюмінуўшчыну,зьвя
заныяінтарэсамісучаснасьцііімнкучыхсядасупольнай,яснаазна
чанай мэты ў будучыні, ня ёсьць нейкім іхным капрысам, а толькі
лёгічнымзавяршэннемгістарычнаэволюцыйнагапрацэсу,ёсць
нямінучайканечнасцяйсусьветнайроўнавагі,сусьветнагаміру.
Гэтыявывады,абаснаваныянаоб’ектыўныхнавуковыхдосьледах,
даюць паруку, што і Беларусы, маючы ўсе пералічаныя прыкметы
ўмінуўшчынеісучаснасьці,памімаўсіхжудасцяўізаломаўмогуць
ззначнабольшайпэўнасцяйспазірацьнаперад...Трэбатолькіўнар
маваць,уаднастайніцьсупольнуюмэтунабудучыню”13.
Якможнапераканацца,эвалюцыябачыласяякшляхубудучыню.
Алетрэбаасцярожнападыходзіцьдатаго,штопадрыхтаваладагэ
тагаглебу.
Наступствываенныхірэвалюцыйныхпадзей19141921гг.ізвяза
ныхзгэтымматэрыяльныхстратдлягарадоўівёсакнабеларускіх
земляхбылівельміістотнымі.Перамяшчэннінасельніцтва,звязаныя
зэвакуацыяйібежанствам,разбурэннетранспартнайінфраструкту
ры,экалагічныяпраблемы,голад,эпідэміізначнападарвалісацыяль
наэканамічныпатэнцыялібезтагоўзначнайступеніперыферыйнай
тэрыторыі. Можна лічыць справядлівай ацэнку пераходу мясцовых
пераважна натуральных вясковых гаспадарак да ўзроўню развіцця
васямнаццатагастагоддзя14.
Асабліва пацярпелі вёскі і мястэчкі, якія знаходзіліся непасрэдна
ў зоне баявых дзеянняў у прыфрантавой паласе. Паводле артыкула
польскамоўнай газеты „Наш Край” („Nasz Kraj”) з пачатку верас
ня1919г.мястэчкіКрэваіСмаргоньпрактычнаперасталііснаваць,
мястэчка ж Вішнева згарэла напалову. Насельніцтва гэтых тэрыто
рыйгаладаланапрацягунекалькіхгадоў,жылоўакопахужахлівых
умовах.Палібыліразбітыакопамі,цяжкабылопрыбірацьбетонныя
нямецкіяўмацаванні.Эпідэміібезперашкодпашыралісянатэрыто
рыіВіленшчыны.Цэлыявёскібылізаражанысіфілісам,штоЧэслаў
Янкоўскі,аўтарматэрыялу,лічыўспецыфічнарасійскайспадчынай15.
Напачатку1921г.карэспандэнт„Крыніцы”пісаўправёскуШутавічы
Ашмянскагапавета:„Сумнавыгл ядаюцьіШутавічыіваколіцы.Мне
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здарыласяіхпазнацьпраездам.Усюдыравы,усюдыямы,зніштажэн
ні пасля вайны”16. Аўтартэкстудля календара „Наша Хата” 1920 г.
адзначаў,што„ўсюды,кудынікінешвокам,могілкі,крыжыдыако
пы–гэтыяжывыясведкінядаўняйкрываваймінуўшчыны”17.
У1923г.60працэнтаўусіхдзяцейуВіленскімваяводствехварэла
насухоты.ПамерлыялюдзіляжалінавуліцахБерасцяіПінска.Да
памогабежанцам,штовярталісязСССР,аказваланадтавялікіціск
наітаквельміабмежаваныярэсурсы18.Ваўспамінахсучаснікаўад
значаецца,штостанздароўявяскоўцаўбыўпадарванывыпрабаван
нямівайны,людзівельмічастапаміралі,асістэмааховыздароўябы
лавельмідрэннаразвіта19.Можнапагадзіцца,штотакоестановішча
маглосапраўдыспрыяцькрайнімнастроямвяскоўцаўнапацярпелых
адвайнытэрыторыях20.
Алетакіядраматычныя,эмацыйныя,алеадгэтаганеменшпраў
дзівыяпрыўсіхперабольшванняхапісанні,непавіннызмушацьнас
да высновы, што беларускі нацыянальны рух у цэлым і беларускія
хрысціянскіядэмакратыўпрыватнасціпрынялінапачатку1920хгг.
пасля завяршэння польскабальшавіцкай вайны і заключэння Рыж
скага міру парадыгмы эвалюцыі і праг рэсу. Зрэшты, для адбудовы
інфраструктуры,кармленнягалодных,лячэнняхворыхумінулымне
патрэбнабылаканцэпцыясацыяльнайэвалюцыі,праг рэсуіпарадыг
масацыяльныхзмен.
Самавідавочнасцьудадзенайсітуацыіз’яўляеццапамылковай(як
і ў іншых даследаваннях у гуманітарных і сацыяльных дысцыплі
нах)21,атамупатрэбнатлумачэннепрычын.Таксамапат рэбныкан
тэкст, азнаямленне з якім дапаможа нам лепш зразумець як стала
магчымымтое,штоБеларускаяХрысціянскаяДэмакратыяпрыняла
іраспаўсюджвалапразсвойдрукнеідэірэвалюцыйныхзмен,гвал
тоўныяметадыіхуткінадыходзямногатысячагадовагаваладрства
сацыяльнайсправядлівасці22.Таксамаянынезак лікалівярнуццада
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стану, які існаваў перад вайной. Гэта было немагчыма ажыццявіць,
хоцьтакоеімкненнеітакіянастроінавёсцыіснавалі23.Заместгэтага
БХДіяедрукабапіралісяназусіміншыпогляднаразвіццёбеларусаў
якграмадства.
Аднакбачыць толькіўцёмныхколерах наступствывайны наўрад
ціможна.„Паскарэннегістарычнагачасу”азначалатаксама,штовай
на,звязаныязёюразбурэнніінечуваныядагэтульібеспрэцэдэнтныя
перамяшчэннінасельніцтва(агэтаўключаланетолькібежанства,але
ідосведпалону24)стварылі,якгэтанепадалосябдзіўна,спрыяльную
глебудляпранікненняновыхідэйіпрактыкнавёску.Яшчэперадвай
ной вяскоўцы з’язджалі працаваць у расійскія гарады. Нельга забы
ваць,штобеларускаявясковаямоладзьуміжваенныперыядуключа
ласяўдзейнасцьпольскіхсельскагаспадарчыхшколігурткоў,ездзіла
ўазнаямляльныяпаездкіўіншыярэгіёныПольшчы,штозмушалаяе
прадстаўнікоўдарэфлексііабмагчымасціперайманняновагавопыту
набеларускайглебе25.Службамаладыхсялянупольскімвойску,на
вучаннеспецыяльнасцямнакурсахдляунтэрафіцэраўіпаралельны
ўдзелупольскіхвясковыхарганізацыяхдлямоладзінеазначаліадмо
выадбеларускайідэнтычнасці,удзелуўбеларускіхтэатральныхпа
станоўкахцібеларускайкультурнайдзейнасціўвогуле26.
Вяскоўцыж,якіяальбозасталісяпадакупацыяй,трапіліўнямецкі
ці аўстравенгерскі палон, былі ў бежанстве сутыкаліся з зусім ін
шымікультурнымірэа ліямі,параўноўвалікультурныя,гаспадарчыя
нормы, заўважалі розніцы ва ўзроўні асветы і дабрабыту. Прабле
матычна сказаць, на колькі ў беларускім кантэксце вяскоўцы ўгле
дзелі сувязь паміж матэрыяльным дабрабытам і ўзроўнем агульнай
культуры, земл яробчай культуры ў прыватнасці і ўменнямі чытаць
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103

іпісаць,патрэбаміатрымлівацьновуюікарыснуюінфармацыюпраз
газеты, часопісы і кнігі27, але як дазваляюць меркаваць некаторыя
карэспандэнцыі28,навёсцыз’явіласяпэўнаяколькасцьлюдзей,якія
такіясувязізаўважылі.Тамуможнасцвердзіць,штовыснова,якую
ўплывовыпольскігісторыксял янскагарухуЯнМалендазрабіўдля
польскіх зямель пасл я Першай сусветнай вайны аб тым, што вайна
зламалаізал яцыювёскі,аўтымлікуіінфармацыйнуюізаляцыю29,
можабыцьпрынамсічастковасправядлівайідлязаходнебеларускай
вёскі. Аднак перашкоды для распаўсюджання новых ідэй праг рэсу,
эвалюцыііпатрэбызменмаглібыцьнетолькісяродвяскоўцаў.Пэў
ныяабмежаваннііснаваліўсветаўспрыманніцісітуацыіпрадстаўні
коўпалітычныхіінтэлектуа льныхэлітаў.
АсаблівасцірэцэпцыісацыяльнайэвалюцыідзеячаміБХД
Перш,чыммыпачнемразгл ядацьпытаннеэвалюцыіякпраблемы
для інтэлектуа лаў і палітыкаў БХД і іх друку, нам патрэбна разаб
раццаўтым,якібыўкантэкстузнікненняяеўрамкахБХД,атаксама
чыннікі і асаблівасці, якія суправаджалі гэты працэс. Таксама трэ
бападкрэсліцьіснаваннепэўнайлогікіўразвіцціідэа логійпраг рэсу
і эвалюцыі, якая праходзіць чырвонай лініяй праз іх. Не толькі эн
цыклікаRerumNovarum1891г.вызначалаінтэлектуа льнызместдэба
таўібылорухавікомдыскусійунутрыБХД30.Самыярозныячыннікі
якмясцовагалакальнага,такіглабальнагакантэкстуўплывалінаіх.
Алеспачаткупракантэкст.
Папершае,каталіцкаеасяроддзе,зякогаінарадзіласяХрысціян
скадэмакратычнаязлучнасць,якаяпазнейператварыласяўБХД,ме
лападставыдляаптымізмуўсувязізрэвалюцыямі1917г.уРасійскай
імперыі,якіязмянілістановішчаРымакаталіцкайцарквыдалепша
га(прынамсі,першапачаткова).Падругое,дакт рынаRerumNovarum
1891г.адкрылановыяперспектывы,утымлікуўсэнсеадноснайад





27

J.Molenda,Chłopi,naród,niepodległość:kształtowaniesiępostawnarodow ych
iobywatelskichchłopówwGalicjiiKrólestwiePolskimwprzededniuodrodzenia
Polski,Warszawa1999,s.65,68.
28 J.Pit uška,Padymajmakultur unawiosc y!(ZBrasłaŭščyny),„Biełar uskajaKryn i
ca”,1936,nr20,s.4;Sumny,Zadańninašajmoładzi,„Krynica”,1925,nr20,s.4.
29 J.Molend a,Chłopi,naród,niepodległość,s.302,356357;С.М.Токць,Белару
ская вёска ў эпох у зьменаў. Другая палова ХІХ — першая траціна ХХ ст.,
Менск2007,с.145,279.
30 Э.Мазько,Ідэа лагічныяпадставыдзейнасціБеларускайХрысціянскайДэма
кратыі(19171939гг.).
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крытасцідановыхінтэлектуа льныхплыняў.Еўрапейскіярэвалюцыі
XVIIIXIX стст. вымусілі папства да большай адкрытасці ў гэтых
адносінах.Калі,паводлеслоўКарлаГінзбурга,яшчэўXVIIст.Ка
таліцкаяцарквабылагатоваядаадкрыццятаямніцпрыроды,алене
таямніцулады31,топраздвастагоддзісітуацыязмяніласяіпрыйшла
чаргаізатаямніцаміўлады.
Патрэцяе, публікацыя і пераклады на еўрапейскія мовы прац
брытанскага сацыёлага Герберта Спенсера і аўстрыйскага сацыёла
га польскаяўрэйскага паходжання Людвіка Гумплёвіча (18381909),
прыродазнаўцы,біёлагаЧарльзаДарвінапрывялідабольшагазама
цаванняідэйлінеарнагапрагрэсіўнагаразвіццяіэвалюцыінетоль
кі прыроды, але і грамадства ў публічнай сферы сярод адукаваных
класаў. Гісторыя і біялогія былі тымі дысцыплінамі, якія, як пада
валася, пацвярджалі такія чаканні. Паляпшэнне стала ўспрымацца
ўеўрапейскайдумцыяшчэзXVIIIст.якнешта,шточакаюць,што
патрабуецца па змаўчанні. На гэта сталі глядзець як на выражэнне
відавочнайпраўды32.Ідэіпатрэбыіндустрыяльнагаразвіцця,спабор
ніцтванацыйнапрамысловайглебе,эканамічнагапраг рэсу,алетак
самаізвязанагазгэтымсацыялдарвінізмуўапошняйтрацінеХІХ—
пачаткуХХстст.сталіўспрымаццаяксамавідавочныя,неаспрэчныя,
якzeitgeist(„духчасу”)33.
Пачацвёртае(ігэтазвязаназпершымпунктам),шырокаераспаў
сюджаннемарксізмуякуРасійскайімперыіўцэлым,такіназемлях
былогаВялікагаКнястваЛітоўскагаіРэчыПаспалітай.
Папятае,развіццёнацыянальныхрухаўуЕўропеўХІХст.перад
Першайсусветнайвайнойіўзнікненненовыхдзяржаўнаруінахкан
тынентальных імперый пасл я яе. Гэта ўзмацняла веру ў непазбеж
насцьінаватнаканаванасцьпадобнагасцэнарыяідлябеларусаў.
Менавітатакікантэкстабумовіўпрыняццеідэйпраг рэсуіэвалю
цыіінтэлектуа ламііпалітыкамізколаБХД.Дапрычынжа,якіятлу
мачацьпрыняццеБХДэвалюцыйнайпарадыгмы,можнааднесці,бе
зумоўна,самрэлігійныканфесійнычыннік,якінельгапраігнараваць.
НавукаКаталіцкайцарквынастойваланапаляпшэнніпаводзінвер
ніка,насповедзі,ачышчэнніадграхуіпераменуасабістыхпоглядах
іпаводзінахпаводлехрысціянскаймаральнайшкалы.Гэтабылозвя




31

O.Chadwick,ThePopesandEuropeanRevolution,Oxford[1981]2003;К.Гинз
бург,Верхиниз.ТемазапретногознаниявXVIXVIIвеках,[у:]тойжа,Мифы
—эмблемы—приметы:морфологияиистория,Москва2004,с.143145.
32 E.Gell ner,ThoughtandChange,p.34,13.
33 B.A.Porter,TheSocialNat ionanditsFutures,p.14831484.
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занасазрываннемзграхоўныммінулым.Тымчасамгэтаможнабыло
суаднесцісасвецкіміідыёмаміпал япшэння,праг рэсуіэвалюцыі.Са
можыццёмаглоўяўл яццаякабмежаванырэсурс,штопадкрэслівала
ўтымлікупратэстанцкаятэа логія34.Гэта,заднагобокурабіламаг
чымым надаць адназначнае маральнае вымярэнне „добрай”, „свят
лейшай”будучыні,атаксамазаснавацьсупольнасцьнападставеруху
дагэтайлепшайбудучыні,выратаванняасобныхбеларусаўпрыўмо
ведалучэннядагэтайсупольнасці,якаябмелаяксвецкае,такірэлі
гійнаевымярэнне.Прыгэтымсаміпратэстанцкіярухіўміжваеннай
заходнебеларускайвёсцыасуджалісяяк„сектанцкія”.Беларусымаглі
быцьальбоправаслаўнымі,альбокаталікаміўразуменніхрысціян
скіхдэмакратаў.Пратэстантаміяныбыцьнемаглі35.
Важны чыннік гэта сам факт утварэння Хрысціянскадэмакра
тычнай злучнасці як звянчанне поспехам арганізацыйных высілкаў
і памкненняў духоўных і свецкіх беларускіх каталіцкіх актывістаў
зчасоўяшчэперадПершайсусветнайвайной.Гэтабыўзначныкрок
наперадуразвіццііідэа лагічнайдыферэнцыяцыібеларускаганацы
янальнагаруху.
Таксамасюдыможнааднесцітаківажнычыннікякузростіпрына
лежнасцьдановагапакаленнялідараўбеларускіххрысціянскіхдэма
кратаў.Намомантстварэнняпартыіўтраўні1917г.уПетраградзе(як
Хрысціянскадэмакратычнайзлучнасцібеларусаў)большасціяезас
навальнікаўбыло2535гадоў.АйцуФабіянуАбрантовічу(18841946)
на тады было 33 гады, ксяндзу Вінцэнту Гадлеўскаму (18881942)
29гадоў,АдамуСтанкевічу(18911949)25гадоў,ЛюцыянуХвецьку
(18891944)27гадоўіг.д.Гэтатойузрост,якіможнабылобпараўнаць
зкласіфікацыяйгісторыіант раполагамКлодамЛевіСтросамнадва
тыпы:кумул ятыўныістацыянарны.Урамкахпершагажыццёпрахо
дзіцьпадзнакамназапашваннявопытуіўражанняў36.
Неўапошнюючаргуважнытутічынніктаго,штоідэіпраг рэсу
і эвалюцыі былі характэрныя для сярэдняга класа заходнееўрапей
скіх краін. А пераканаўчымі яны былі таму, што добра карэлявалі
ся з кар’ерай, якую пры жыцці рабілі прадстаўнікі сярэдніх класаў





34

J.Frykman,O.Löfgren,Narodzinyczłowiekakulturalnego.Kształtowaniesiękla
syśredniejwSzwecjiXIXiXXwieku,Kęt y2007,s.3839.
35 Słuchoŭski,Metadyskaja„sprawiadliwaść”,„Biełar uskajaKryn ica”,1927,nr38,
s.4;MetodyzmuZachodniajBiełarusiiprychilnaśćdajahoŬłasawa,Łuck iewiča
iJank iStank iewiča,„Biełar uskajaKrynica”,1929,nr18,s.2;Mst,Sektanstwa
—hrobnarodu,„Biełar uskajaKrynica”,1932,nr37,s.4;A.Pinčuk,Relihijnaja
sprawaŭbiełaruskichmasach,„Biełar uskajaKrynica”,1936,nr13,s.2.
36 К.ЛевиСтросс,Путьмасок,Москва2000,с.323356.
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абобуржуа зіі37.Дарэчы,апошняеніякнеапраўдваештампусавецкай
камуністычнай прапаганды пра „буржуа зны” характар БХД38. Вар
тахацябсказацьабпаходжаннісамогаМарксаітое,штомарксізм
і камунізм таксама ўзніклі сярод прадстаўнікоў буржуа зіі, сярэдніх
класаў39.ЗаснавальнікіідзеячыБХДпаходзіліпераважназсялянскіх
сямей,алебылісяродіхімяшчане,яктойжаФабіянАбрантовіч40,
інаіхжыццёікар’ерусвятароўбеларускіявяскоўцымагліглядзець
цалкам прыхільна, бо гэта быў станоўчы прык лад сацыяльнай ма
більнасці41.Не пазбаўленайаднакпадстаў думкай здаецца тое, што
мэтайхрысціянскіхдэмакратаўякразбылостварэннесярэднягакла
сасяродбеларусаў.
Даасаблівасцейпрацэсупрыняццяірэцэпцыіідэйэвалюцыііпра
грэсу беларускімі хрысціянскімі дэмакратамі трэба аднесці таксама
тое, што, нягледзячы на катастрафічныя вынікі Першай сусветнай
вайны, ідэі гістарычнага песімізму не вызначылі погляды хрысці
янскіхдэмакратаўнабеларускаеграмадства.Асобныябеларусы,як
іўцэлымбеларускаеграмадствабылоздольнымзмяніццадалепшага
паводлеіхмеркавання.Яшчэразтрэбавярнуццадаідэйнайспадчы
ны ХІХ ст., якая адыгрывала значную ролю. Гэтае стагоддзе нара
дзіла палітычныя ідэа логіі, навуковыя і філасофскія канцэпцыі, ад
нойзякіхбыўпраг рэсці,інакш,поступ.ЯшчэдаПершайсусветнай
вайныўгазеце„Беларус”падкрэсліваласяважнасць„ісцізпоступам
навукі”42.Прыгэтымнельганедаацэньвацьіважнасцьспадчыныпе
рыяду пазітывізму 18701880х гг. у Варшаве і гістарычнай Літве43.










37

E.Gellner,ThoughtandChange,p.13;J.Frykman,O.Löfgren,Narodzinyczło
wiekakulturalnego,s.3940,48.
38 J. Tomaszewski, Białor uska Chrześcijańska Demokracja. Uwag i o kryteriach
ocen,[w:]Studiapolskolitewskobiałor uskie,red.J.Tomaszewski,E.Smułkowa,
H.Majewski,Warszawa1988,s.158.
39 M.Berman,AllThatIsSolidmeltsintoAir.TheExperienceofModernit y,New
York1988.
40 БеларускіярэлігійныядзеячыXXст.:Жыцц ярысы,мартыралогія,успаміны,
рэд.Ю.Гарбінскі,Менск—Мюнхен1999,с.3;Białoruskiruchchrześcijański
wXXwieku.Słownikbiograficznobibliograficzny,red.J.Garbiński,J.Turonek,
Warszawa 2003. З лік у 46 актыўных на культ урнай, сацыя льнай і палітыч
найглебебеларускіхрымакаталіцкіхсвятароў,біяграфііякіхбыліапісаны
ўгэтыхдаведнікахісяродякіхбыліізанавальнікіБХД,40чалавекпаходзілі
зсял ян.
41 С.М.Токць,Гарадзеншчынаякабшарпольскабеларускагаэтнаканфесійна
гапамежжа,„Białor uskieZeszyt yHistor yczne”,2003,nr19,s.152.
42 Ha,Naszajenarek ańnie,„Biełar us”,1913,nr8,s.12.
43 B.A.Porter,TheSocialNat ionanditsFutures,p.14851486.
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Зрэшты, постаці адной з дзяячак эпохі пазітывізму, Элізе Ажэшцы,
таксаманадаваласяўвага44.Пазітывістыадмаўлялігвалтоўнышлях
барацьбы за нацыянальную незалежнасць, выбіралі шлях „арганіч
найпрацы”(якуюпаводленазвынагадвала„пазітыўнаябеларуская
праца”урыторыцыхрысціянскіхдэмакратаў)45,актыўнаперакладалі
працыбрытанскіхііншыхнавукоўцаў,якіяпадкрэсліваліважнасць
праг рэсу ў навуцы і мадэрнізацыі ў эканамічнай сферы з націскам
наразвіццёпрамысловасці.Прыгэтымпазітывістывельмівыбарач
наперакладалітворчасцьтакогабрытанскагасацыёлага,якГерберт
Спенсер(18201903),бонекаторыяягопрацыіідэі,аасаблівапра„ма
ленькія нацыі” і іх „шкоднасць” не падыходзілі польскаму грамад
ству,бояномаглоразгл ядаццаўтакойякасці,азначыцьіпрайг раць
барацьбу за незалежнасць. Аднак ідэі эвалюцыі, „індустрыяльнай
вайны”(рынкавайканкурэнцыіпаміжпрамысловымінацыямі)і„вы
жываннямацнейшых”уёйпадыходзілаім.УдыскурседрукуБХД
таксамавыбарачнападыходзілідатакіхідэй,алеіхважнасцьпрызна
валася.СтаніслаўГрынкевічусваёйбрашуры„Народ”прысвечанай
утымлікуітэарэтычнымаспектампраблематыкінацыйінацыябу
давання, адзначыў: „Калі йзноў гаворым – змаганьне дык адначас
наўяўляцьнамтрэба,штозмагаццамыбудземунашыхабставінах
[вылучана намі – А. П.], гэта знача, што трэба да гэтага азброіцца.
Перамагаенетойтолькі,хтомаешматжаўнераў,стрэльбаўіваенных
параходаў.Цяпербольшважнаябарацьбаўгалінежыцьцяэканаміч
нага,прамысловага”46.У19201930хгг.сацыялдарвінісцкіяматывы
прысутнічаліўвыданняхБХДБНА,алебылапэўнаямяжаўіхвыка
рыстанні47.Тутзноўжагаворкаможаісціпрапэўную,аленепоўную,
несумяшчальнасцьтакіхматываўзмэтаміхрысціянскіхдэмакратаў.






44

W.W.,ElizaOžeško(18421910)(Wolnyjaštrychi),„Biełar uskajaKrynica”,1929,
nr31,s.12.
45 Archiw umAktNow ych,sygn.962,k.13;Я.Ш.,Белaрускаяпазітыўнаяпрацa
(З нагоды адведзінаў гурткоў Беларускага Інстытуту Г. і К., „Biełar uskaja
Krynica”,1934,nr13,s.1;Беларускаярэлігійнаяпраца,„Biełar uskajaKrynica”,
1935,nr11,s.1;Дуброўскі,Беларускаякультурнаяпрацаіпольскае„кулка”,
„Biełar uskajaKrynica”,1936,nr1,s.4;Н.Жальба,Культурнаяпрацасьведамай
беларускаймоладзінавёсцы,„ШляхМоладзі”,1939,№15,c.3.Параўн.такса
мавыразксяндзаАдамаСтанкевічаўдзённікузамай1937г.:„нагрунцеагуль
набеларускайпазітыўнайкультурнайпрацы”.Гл.:А.Станкевіч,Каляндарныя
нататкі,[у:],тойжа,ЗБогамдаБеларусі.Збортвораў,Вільня2008,с.837.
46 Dr. Stan isłaŭ Hrynk iewič, Narod, Wiln ia 1927, s. 31. Яшчэ раней гэт ы нарыс
з’явіўсяўтрохчасткахугазеце„БеларускаяКрыніца”:St.Hrynkiewič,Narod,
„Biełar uskajaKrynica”,1927,nr38,s.23;nr39,s.23;nr41,s.23.
47 j.,Prykładwialikanaŭ,„Biełar uskajaKrynica”,1928,nr5,s.1;A.K.,Nianożam,
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Прызнаваласявыключнаярол яспадчыныХІХст.уразвіццідумкі
і літаратуры. Гэты час называўся „сталеццем адраджэння народаў”.
Утакімкантэксцебеларусыразгл ядалісяякчастка„славянскайсям’і”
ўжо адроджаных і нацыянальна свядомых народаў. Пры гэтым для
адраджэнняпатрэбнабылаперамога„духанадматэрыяй”.Беларусаў
чакала„шчасліваезавяршэнне”,г.зн.імбылонаканаванастацьтакімі
жнацыянальнасамастойныміякнародыУсходнеЦэнт ральнайЕўро
пы:сербы,чэхіііншыя48.
Канечне,працывядучыхмысл яроўХІХст.такіх,якЭмільДзюрк
гаймабоГербертСпенсер,тадынабеларускуюмовунеперакладалі
ся,незгадвалісянаўпрост,алеўплыўіхідэйнастварэннедыскурсу
выданняў хрысціянскіх дэмакратаў хоць і праз запазычанне іх ідэй
утымлікуіпразпольскіхпазітывістаўмеўмесца.ІдэіЭміляДзюрк
гаймапраэтапнасцьразвіццяграмадства49адпавядалахрысціянскім
дэмакратам,хоцьінеапісвалатакдак ладнапераходададнойфазы
дадругойііхунутраныяасаблівасці,якгэтарабіўмарксізмсасваімі
сацыяльнаэканамічнымі фармацыямі. У гэтым быў элемент прыз
наннянеўсёахопнасцісацыяльныхзмен,якіянезакранаюцьусіхас
пектаўжыццяграмадства50.
Марксізм разам з тым увасабл яў моцнага канкурэнта ідэа логіі
БХД.Бальшавіцкаякамуністычнаяверсіямарксізмураспаўсюджва
ласяўЗаходняйБеларусінетолькіўвыглядзеперак ладаўпрацМар
ксаіЭнгельса51,алеяшчэчасцей большпрымітыўнай агітацыйнай
літаратурыўсталінскімдуху,якаяаперыравалабольшайколькасцю
штампаўімелапрыкметырэлігійнайартадоксіі,неталерантнасціда
альтэрнатыўных поглядаў і маніхейства ў светапоглядзе чорнабе
лайкарціныграмадства,праштобудзесказанакрыхуніжэй.Алетое,
штохрысціянскіядэмакратыўвесьчасвяліпалемікузпрэсайКПЗБ
іБСРГмелаўплыўнаіхрыторыкуідыскурсіхдрукутаксама.Нават






dykčaranami,„Biełar uskajaKrynica”,1928,nr43,s.1;НапарозеНовагагоду,
„Biełar uskaja Krynica”, 1930, nr 1, s. 1; Nacyjanalizm, jaho hranicy i značeńnie,
„Biełar uskajaKrynica”,1933,nr9,s.1;Kryzysinašawioska,„Biełar uskajaKryni
ca”,1933,nr13,s.1;ar,Wynaradaŭleńniesłabiejšychnarodaŭ,„Biełar uskajaKry
nica”,1934,nr30,s.2;Daloki,Nawarotdadzikaści,„Biełar uskajaKrynica”,1935,
nr32,s.2;Nacyjanalizmikatalicyzm,„ChryścijanskajaDumka”,1933,nr4,s.12.
48 Saładuch,UčymsławaiznačeńnieXIXstalećcia?,„Kryn ica”,1920,nr10,s.2;
nr11,s.23.
49 R.E.Nisbet,ÉmileDurkheim,EnglewoodCliffs,NJ1965,p.9192.
50 E.Gell ner,ThoughtandChange,p.120121.
51 Ф. Энгельс, Разьвіцьцё соцыя лізму ад ўтопіі да нав укі, Вільн я 1929; І. С.,
Марксызмінацыянальнаепытаньне,Вільн я1929.
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празадмаўленнеўцягваючысяўдыскусіізкамуністаміірадыкаламі
друкхрысціянскіхдэмакратаўвымушаныбыўпрызнавацьіхіснаван
неілічыццазіхідэямі52.
Пры вывучэнні праблем сацыяльнай трансфармацыі ў грамадствах
УсходнеЦэнтральнайЕўропы(якувогуленезаходніхграмадстваў)трэ
баўлічвацьспецыфікуіхсветапогляду,пунктугледжаннянахарактар
сацыяльныхсувязей,пэўнаяступеньманіхействаітаго,штоантраполаг
іпалітолагКенетДжоўітакрэсліўяккарпаратызм.Апошніразглядаеін
стытуты,з’явызжыццяграмадства,упалітыцы,культурыякадназнач
нанегатыўныяціпазітыўныя,цэласныяідакладнаізаляваныяадіншых
сацыяльных феноменаў. Рэчаіснасць апісваецца ў чорнабелых катэго
рыях. Яна ўяўляецца разарванай53. Менавіта такое светаўспрыманне
можавесцідапатрэбынестолькірадыкальнайпалітычнайрэвалюцыі
ці лозунгаў, але дакарэннай маральнай і светапогляднай перабудовы
грамадстваіасобыцівяртанняданейкагаідэалізаванагамінулагаіяго
каштоўнасцей.Тамуэвалюцыяможатаксамамецьівымярэннесвайго
родудухоўнайбарацьбы,маральнагаадраджэння54.
ЭвалюцыябезДарвіна
Вышэй ужо абмяркоўвалася стаўленне Рымакаталіцкага касцёла
датаямніцпрыродыітаямніцулады.Неўсёбылоадназначнаіўад
носінахдатаямніцпрыроды.Напрык лад,цікаваярозніцаназіралася
паміжхрысціянскімідэмакратаміікамуністычныміілеварадыкаль
нымівыданняміўтым,якяныглядзелінаэвалюцыйнуюканцэпцыю
Дарвіна.Ухрысціянскадэмакратычнымдрукупрактычнанезгадва
еццаягопостацьінезгадваюццаасноўныяпрацыДарвіна.Прыгэ
тым прызнаецца эвалюцыя грамадства. Ідэі Дарвіна, яго разуменне
„таямніцпрыроды”былоўсваёйадкрытайдакт рыненесумяшчаль
назвучэннемКаталіцкайцарквы.Пэўнуюролюўгэтымадыгрыва
лаіпрысягасупрацьмадэрнізму,якуюпавінныбылідавацьсвятары





52

Era,Dwakir unk i,„NarodnyZwon”,1926,nr3,s.1;Jakištopišaabnas„Naša
sprawa”, „Biełar uskaja Krynica”, 1926, nr 45, s. 34; Skarha, Hramadaŭski
„Zwon”,„Biełar uskajaKrynica”,1927,nr2,s.4;nr3,s.4;Al.S.,Manapolnapra
coŭnaść,„Biełar uskajaKrynica”,1928,nr29,s.1.
53 K.Jowitt,TheSocioculturalBasesofNat ionalDependenc yinPeasantCount ries,
[у:]SocialChangeinRomania,18601940.ADebateonDevelopmentinaEurope
anNation,ed.K.Jowitt,Berkeley,California1978,p.1819.
54 P.Siewr uk,Oodrodzeniemoralneludubiałor uskiego,„PrzeglądWileński”,1926,
nr11,s.67;F.Stern,ThePoliticsofCulturalDespair.AStudyintheRiseofthe
GermanicIdeolog y,GardenCit y,NY1965,p.78.
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прывысвячэннііпаўтарацькожныгодпачынаючыз1910г.(яеаба
вязковасцьбыласкасаванаў1967г.,аледобраахвотнапрымаюцьяе
іцяпер)55.Аднакянанестолькіабмяжоўваладзеячаўхрысціянскай
дэмакратыі,колькісадзейнічалабольшайінтэлектуа льнайгнуткасці,
вынаходлівасціікрэатыўнасці.
Заместтаго,кабужывацькатэгорыіэвалюцыйнагадарвінізму,на
старонкахдрукуБХДвыкарыстоўвалібіялагічныя,раслінныя,пры
родныяметафарыіпараўнанні.Катэгорыіпрыроднагасветудапама
галінаблізіцьчытачамідэі,якіяраспаўсюджваўдрукБХД.Пачаткі
гэтагамыможамшукацьяшчэўперыяддаПершайсусветнайвайны
ўгазеце„Беларус”56.Гэтатаксаманеўапошнюючаргупавіннабыло
наблізіць сэнс матэрыялаў, якія публікаваліся на старонках белару
скіххрысціянскадэмакратычныхвыданняўдляшырокагаколачыта
чоў.Зрэшты,самоперакананне,штосялянебыліяшчэблізкіядасве
тупрыроды,толькіспрыялавыкарыстаннютакіхметафар.Гэтабыло
ўяўленне,якоекараніласяўрамантычныхідэяхХІХстагоддзя57.





55

M.Löscher,EugenicsandCatholicismininterwarAustria,[у:]BloodandHome
land.Eugenicsand RacialNationalism in Central andSoutheastEurope, 1900
1940,eds.M.TurdaandP.J.Weindling,Budapest—NewYork2007,p.302.
56 B.P.,Adczahopaczynać?,„Biełar us”,1913,nr21,s.12.Аўтарарт ык улапараў
наўнарод,выкарыстаўшыбіблейскіматыўзсадам,уякімдзікіяікульт ур
ныядрэвырастуцьразам.Праектмадэрнасціўвог улепараўноўвалізуходам
за садам, на што звярн уў уваг у філосаф Зыгм унт Баўман. Гл.: Landscaping
theHumanGarden.TwentiethCentur yPopulationManagementinaComparative
Framework,ed.A.Weiner,Stanford2003.Аўтарпадпсеўданімам„Тойсамы”
адзначыў, што тое, што беларусы кансалід уюцца ў адзін ую этнічн ую гру
пупадціскампалітыкіпольскагаўрадаз’яўл яецца„найп расцейшымправам
прыроды,каторыянезнаюцьадхіленн я”:Tojsamy,PaDzisienščynie,s.3;Ski,
Kulturaipalit yka,„Krynica”,1925,nr16,s.1.КсёндзВ.Гадлеўскіпараўноўваў
культ урузкаменем,апалітык у–зтравой;Uadzinaccat yjaŭhodk iabwieščań
niaNiezaležnaściBiełar usi,„Biełar uskajaKrynica”,1929,nr12,s.1.Удадзеным
выпадк у аўтар матэрыя л у параўнаў беларускую справу з ракой; Pramowa
Ks.Dr.I.Rešecia,UdzieńświatkawańniaAbwieščańniaNiezaležnaściBiełar usi,
„ChryścijanskajaDumka”,1930,nr78,s.3.КсёндзЯзэпРэшацьпадк рэсліваў,
што„народгэтанат уральнывынікжыцц ялюдскага,ённезгінепак ульчала
векжывеіразвіваецца.Народмаесваюўнутран уюбія лагічн уюсіл у(...)мае
сваюўласн уюдуш уўаналагічнымпарадк удакожнагаарганізм уфізічнага”.
57 Аўтартэкстудакалендара1920г.выказваеццапрабеларусаўуадзіночнымлі
кутрэцяйасобыякпрачалавека„зсялянскайпсіхікай,сваімнепадгатаваным
простым,натуральнымрозумам”.Гл.:А.Нка,Сучасныядумкі,[у:]Беларускі
календар на 1920 год. Наша Хата, с. 55. Больш на тэму ідэа лізацыі вобраза
сялян як блізкіх да прыроды і „натуральнасці” гл. у: C. A. Frierson, Peasant
Icons:RepresentationsofRuralPeopleinLateNineteenthCentur yRussia,Oxford
andNewYork1993;J.Carey,TheIntellectualsandtheMasses.PrideandPrejudice
amongtheLiterar yIntelligentsia,18801939,NewYork1993,p.3638.
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Штождатычыцькамуністаўілевыхрадыкалаў,тодляіхнебыло
праблемайпрыняццеідэйэвалюцыівідаўДарвіна,аднаксацыяльная
эвалюцыяіміякразадкідалася.Гэтамацнейпраяўляласяпаслязгор
тванняўБССРНЭПу,зпачаткамкалектывізацыі,індустрыялізацыі
і з тым, што даследчыца Франсін Хёрш назвала „паскарэннем эва
люцыі”асобныхсавецкіхнацыйіўсягосавецкагаграмадства58,што
суправаджаласябеспрэцэдэнтнымужываннемгвалтоўныхінаватэк
стэрмінацыйныхметадаў.Прыгэтымкамуністыадкідаліідэібараць
бы відаў і натуральны адбор і не лічылі іх самымі лепшымі ідэямі
Дарвінанеадмаўл яючысяпрыгэтымадкласавайбарацьбы.Яныспа
лучалігэтасаспадчынайМаркса.Прыгэтыміхрысціянскіядэмакра
тыікамуністы,левыяілеварадыкальныягрупыаднолькавабачылі
ўдарвінізмеэлементшкоднагадляіхмэтбудаванняпалітычныхсу
польнасцей,палітычныхпраектаўмадэрнасці„эгаістычнагаіндыві
дуа лізму”.Гэта,зрэшты,таксамабыласпадчынарэцэпцыідарвінісц
кіхідэйрасійскайінтэлігенцыяйХІХст.59.Гэтысамыіндывідуа лізм
меў,паводлеперакананняпакалектывісцкунастроеныхінтэлігентаў
тагочасу,брытанскае,англійскаепаходжаннеінесумяшчаўсязуяў
леныміімісацыяльнымірэа ліямірасійскай(ібеларускай)вёскізяе
грамадойкалектываміпрынцыпаміўзаемадапамогіўнутрыяе60.
Ідэікапіталістычнайпратэстанцкайэтыкітаксамапранікаліўды
скурсБХДБНАнягледзячынаадмаўленнекапіталізмуўтэксцепраг
рамных дакументаў партыі61. Тут пэўная роля можа быць адведзе
наякуплывупазітывізму,такіраспаўсюджаннюўпозняйРасійскай
імперыі перак ладаў з англійскай мовы літаратуры „дапамогі самім
сабе”(зрэшты,адзінзчасопісаўБХДтакіназываўся„Самапомач”),
праспосабыдасягненняпоспехуўбізнесеіжыцціагулам62.Ідэіаш
чаднасці,эканоміі,рацыянальнагавыкарыстаннярэсурсаў,цвяроза
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F.Hirsch,EmpireofNations,p.69.
ЭЭМФРУДІТ, Чарльз Дарвін і Карл Маркс, „Вольная Думка”, 1929, № 2,
с.310;A.Vucinich,DarwininRussianthought,Berkeley1988;M.Berman,All
ThatIsSolidmeltsintoAir.TheExperienceofModernit y,NewYork1988,p.124
125.
60 С.М.Токць,Беларускаявёскаўэпох узьменаў,с.9798;D.P.Todes,Darwin
without Malthus. The Struggle for Existence in Russian Evolutionar y Thought,
NewYork—Oxford1989,p.3637.
61 А. Вашкевіч, Эвалюцыя Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі ў святле яе
палітычныхпраграм,„Спадчына”,2006,№1,с.30,32,34.
62 S.Smiles,SelfHelp,London[1859]1897.УРасійскайімперыікнігабыларас
паўсюд жанаўперак ладзе:С.Смайлс,Самодеятельность,СанктПетербург
1866.
59
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га і рэа лістычнага вызначэння мэт63 знаходзілі сваё адлюстраванне
ўдыскурседрукуБХД.
Пэўныўплыўмелаітрансатлантычнаяідэалогіяпрагрэсівізму1910
1930хгг.,значэннеякойтолькіўзраслоўперыядглабальнагаэканаміч
нагакрызісу64.Янатаксамападкрэсліваламірнышляхрэформ,зда
памогай якіх можна было вырашыць існуючыя сацыяльнаэканаміч
ныяпраблемы.Прыхільныпогляднагэтуюідэалогіюмогузмацняцца
фактамдзейнайдапамогі,якуюаказаліамерыканскіяарганізацыіпад
часголадуіэпідэмійуЗаходняйБеларусііўПольшчыў19191922гг.,
аасабліваАРА(Амерыканскаяадміністрацыядапамогі)65.
Сугучнымідлягэтайідэа логіімадэлямібыліскандынаўскіядзяр
жавы, якія асабліва ў 1930я гг. сваім прык ладам дэманстравалі
ўстойлівасцьдэмакратычнаймірнаймадэліразвіццяўЕўропе,дзе,як
падаваласятадысучаснікамі,могперамагчыабофашызмабокаму
нізм66. У беларускім хрысціянскадэмакратычным друку прыклады
скандынаўскіхкраінтаксаматрапл ялісяякмадэлідляразвіццясель
скай гаспадаркі, так і ў палітычным сэнсе. Прык лад скандынаўскіх
краін(упрыватнасціДаніі)фігураваўперадПершайсусветнайвай
нойугазеце„Беларус”.Адля„Крыніцы”былаважнайпераемнасць
згэтымвыданнем,штопадкрэслівалася67.
Ідэііарыентацыянасацыяльныпраг рэсіэвалюцыю,паступовыя
змены і пал япшэнне ў гаспадарцы і інфраструктуры ў міжваеннай
ЗаходняйБеларусіпадзял ялісядалёканетолькілідарамііпрыхіль
нікаміБеларускайХрысціянскайДэмакратыі.Прадстаўнікіпольскіх
вясковыхімоладзевыхарганізацый,іхактывісты,беларускіявыданні
арыентаваныянапольскіўрадтаксамападт рымліваліпадобныяпо
гляды68.ПрыгэтымяныфундаментальнаадрознівалісяадБХДад
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носінамі да суб’екта такіх змен і поглядам на будучыню беларусаў
урамкахПольшчы,бонеўсепрадбачылідляіхстатуснезалежнай
нацыі.
Разамзхрысціянскімгістарычнымпесімізмам69часткованепры
маліся БХД і ідэі цыклічнасці (прынамсі ў гісторыкафіласофскім
сэнсе). Папул ярныя ў міжваенны перыяд ідэі Освальда Шпенглера
знайшлітолькічастковаеўвасабленнеўканцэптуа лізацыі„крызісу”
(неабавязковаўяговузкімэканамічнымвымярэнні).ІдэіШпенглера
неўключаліхрысціянства.Таксамапаводлеімяадкідаласяіфіласо
фіяФрыдрыхаНіцшэ(„вечнагавяртаннятагожсамага”),алепасут
насціблізкаядаягодумакідэяадмовыадгнятучайспадчыныміну
лагапастул яваласяўдыскурседрукуБХД70.
Ідэя эвалюцыі ў беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў фактычна
распаўсюджваласянетолькінасучаснасць,алеінамінулае.Тут,па
першае,нельгазабываць,штопадставайрэгістрацыіпадзеймінулага
з’яўляеццатойпрынцып,яківыступаеўякасціпадставыдляіхрэ
гістрацыіўсучаснасці.Эвалюцыядазвалялааб’яднацьінадацьсэнс
(асабліватады,калігаворкаішлапраяемарксісцкуюверсію)падзе
ям,якіяінакшніякпаміжсабойнебылізвязаныянетолькіўсучас
насці,алеіўмінулым71.
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Канстатацыяадсталасціідыстанцыяўчасе
Адпраўнойкропкайдляразвагабнеабходнасцісацыяльныхзмен
сапраўдыбылінезгадкіпраразбурэнніпрынесеныяваенныміірэ
валюцыйнымі падзеямі, але прызнанне факту розніцы ва ўзроўні
развіцця беларускага грамадства з іншымі еўрапейскімі народамі
ідзяржавамі.ЯшчэўХІХст.былазаўважанарозніцаўэканамічным
ісацыяльнымразвіццібеларускіхзямельзЕўропай.Індыкатарамвы
ступаліпалітычныяпадзеіеўрапейскіхрэвалюцый,аасабліва„вясна
народаў”18481849гг.,штопаэтуУладыславу Сыракомлідало пад
ставу пазней мал яўніча апісаць стан беларускіх зямель праз крыху
больш,чымдзесяцігоддзеяквясну,якуюяшчэтрэбадачакацца.Бе
ларускае грамадства жыло паводле зусім іншага рытму, чым еўра
пейскія72. Для вяскоўцаў, якія існавалі ў свеце прыродных цыклаў,
супраціў эканамічнай рацыяналізацыі буйных землеўласнікаў праз
карнавальную практыку падаўжэння рэлігійных святаў шляхам су
мяшчэннярымакаталіцкагаіправаслаўнагакалендаракоштамчасу
працыбыўзвычайнайпрактыкай73.
Аднаккантэкстпадзейпачатку1920хгг.,калінабеларускіхзем
ляхнеўдалосядамагчысястварэнняпоўнасцюнезалежнайдзяржа
вы, якая б уключала большасць этнічных тэрыторый, таксама быў
важны.Супастаўленневялосяпаводлешкалы,дзепералічалісядзяр
жавыінароды,якіяўзніклінаруінахкантынентальныхімперый.Такі
пераліккраінзмяшчаўсяўартыкуле„Нашчарод”утраўні1920г.Гэ
табыліЧэхаславакія,Югаславія,Літва,Латвія,Эстонія,Фінляндыя
ііншыя74.Аднакважнымбыловызначыцьтаксамакрыніцыпоспеху
суседніх і прыпадобненых у дыскурсе прэсы БХД да беларусаў ін
шых,большдалёкіхнародаўЕўропы,якіястварылісуверэнныядзяр
жавы.
Уадрозненнеаднародаў,штоздабылінезалежнасць,лёсыбелару
саўсклалісязусімінакш.Тое,штобеларусамнеўдалосявыкарыстаць
шанцістварыцьнезалежнуюдзяржаву,прыпісваласятады„слабас
цісваёйкультурыісваёйбеднатыэканамічнай”75.Таксамабеларусы,
Беларусьсупастаўл ялісязеўрапейскімкантэкстамуцэлым.Заходняя
Еўропа,ці,якянамаглафігуравацьяшчэ(часаміразамзПаўночнай
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Амерыкай), Захад уяўл яўся як „больш цывілізаваны за нас, калі не
[больш]культурны”.Такпісаўусваёйсерыінарысаўу„Беларускай
Крыніцы”пазнейапублікаваныхасобнайбрашурайпадназвай„На
род”у1927г.псіхіятр,палітык,тэатразнаўцаіпісьменнікдрСтаніс
лаўГрынкевіч76.
Утакімпогл ядзенаіншыякраінызбокубеларускіхінтэлектуа лаў
іпалітыкаў звязаныхзБХДтаксамаможнаўгледзець след спадчы
нырасійскагамарксізмуXIXст.,зякімнаўпростціўскоснапразад
маўленнерадыкальнарэвалюцыйныхідэйдыскутавалілідарыіпры
хільнікіхрысціянскіхдэмакратаў.Справабылаўтым,шторасійскія
марксістысцвярджалі,штодляменшразвітайкраіныбольшразвітая
ўяўляесабойвобразяебудучыні77.
Наўзроўніагульнагапараўнаннябеларусымаглібыцьпрыпадоб
неныядасваіхсуседзяўлітоўцаў,латышоўціўкраінцаў,алекаліга
воркаішлапраагульныяхарактарыстыкісацыяльныхікультурных
параметраў,тогаворкаішлапраадсталасць,якаявыражаласяпаняц
цем„цемната”78.Прычыныадсталасцішукалііўспадчынепаншчы
ны, псіхалагічных эфектах прыгонніцтва. Прычынамі такімі маглі
выступаць і недахопы школьнай адукацыі (асабліва ўлічваючы яе
іншамоўны, небеларускі характар)79. Пры гэтым само слова „адста
ласць”80неўжывалася.Саможпачуццёперыферыйнасціімаргіналь
насцібеларусаўупараўнаннізлёсамііншыхнародаўмаглопрымаць
і паэтычную вершаваную форму. Праўда, несправядлівасць прад
стаўленатутнеякнештазвязанаезвінойсаміхбеларусаў,аякхарак
тэрнаярысаэпохі81.
Рэцэптбачыўсяўпсіхалагічнайперабудове,пераацэнцынаваколь
нагасветуўновыхкатэгорыях.Друкпрывучаўдатаго,штонаваколь
нысветжывепаводлепрынцыпузмен.Задачайбылонетолькіпры
выкнуцьізмірыццазгэтымізменамі,алезмяняццасамімбеларускім
вяскоўцам.Длягэтагапатрэбнабылоінтэрналізавацьадсталасць,зас
воіцьяе.Янастанавіласянестолькітаўром,якоеапісвалабеларусаў,
колькіўласнайусвядомленайтраўмайіміжвольнымграхом.Стыгма
тызацыясябетутпавіннабылаадыгрывацьролюматывудадзеян
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няў,дазменупаводзінахіпрыярытэтах.Тое,штобеларусыўвыніку
падзей19141921гг.,хоцьякправіланепаўласнайволі,пазнаёміліся
зіншымінародаміікраінамі,уякіхзнаходзілісяякваеннапалонныя,
бежанцыальбоякрабочыяцісалдаты,павіннабыло,паводле„Кры
ніцы”,стымул явацьіхдапераасэнсаваннясвайгожыццядзякуючы
атрыманамуновамудосведу82.
Менавітаўеўрапейскім,заходнімкантэксцебачыўшляхразвіцця
беларускагаграмадствамаладыаўтарчасопіса„СтудэнцкаяДумка”,
які хоць і не быў звязаны з БХД непасрэдна, але такое меркаванне
можналічыцьблізкімдапоглядаўгэтагаруху.Еўропатутразумелася
якасяродакнавуковагапраг рэсуісветуідэй.Аднакаўтарартыкула
зрабіў адну агаворку: „Нашаму нацыянальнаму развіцьцю няма ін
шае задачы, як збліжэньне з Эўропаю, пераняцьце і ўсабечаньне ад
яе, як спосабаў навукі, так і пануючых ідэяў у эўрапейскім грама
дзяньстве,выкліканыхягорухам.Гэтанепустаяімітацыя”83.Трэба
ўспомніць,штоімітацыяймаглобыцьтое,штонастаронкаххрысці
янскадэмакратычныхвыданняўвысмейваліаўтарыкарэспандэнцый
як неадпаведныя паводзіны аднавяскоўцаў, якія выбіралі польскую
ідэнтычнасць,паводзілісябенеадпаведнасваёй„сапраўднай”сялян
скайпрыналежнасціяк„шляхцічы”ці„палякі”.Гэтабыловядомаяк
„малпаванне паноў”84. У аўтара гучала ў тэксце пат рэба прыстаса
ваць атрыманы вопыт да мясцовых умоў. Ён не разважае далей як
гэтазрабіць,штопавіннабыцьперанятаіякпрыстасавана,алеважна
самосцвярджэннедыстанцыіўразвіццііагульнырэцэпт.
КсёндзВінцэнтГадлеўскітаксамалічыў,штобеларусамтрэбавыз
начыццаўвектарыразвіцця.Гадлеўскіглядзеўнасітуацыюбелару
саў праз прызму менавіта міжнароднага кантэксту, супастаўляючы
зеўрапейскіміінееўрапейскіміафрыканскімііазіяцкімікраінамі.Ён
вылучаўпрацэсынацыянальнагаісацыяльнагавызвалення.Першы
павінен быў адбывацца ў маштабах усяго народа. Толькі на другім
этапепавіннаадбываццакласаваецісацыяльнаевызваленне.Гадлеў
скісвоеасабліва„арыенталізаваў”беларусаў,памяшчаючыіхяшчэна
этапе„усходняй”,цінацыянальнайрэвалюцыі.УЕўропеж,на„За




82

Sumny,Zadańninašajmoładzi.
АлексаПолацак, Нацыянальная сьведамасьць, „Студэнцкая Думка”, 1925,
№1,с.5.
84 R.E.ParkandE.W.Burgess,Int roduct iontotheScienceofSociolog y,Chicago
—London[1921]1972,p.423424;Teliechanawiec,Jakkurnosypaliašukpanam
staŭ, „Biełar uskaja Krynica”, 1926, nr 31, s. 34; Zbiantežany, „Zachwareła na
paniu”, „Biełar uskaja Krynica”, 1927, nr 44, s. 5; W. Pawluczuk, Światopogląd
jednostk iwwar unkachrozpaduspołecznościtradycyjnej,s.144.
83

117

хадзе”, нацыянальныя рэвалюцыі ўжо адбыліся. Тут ён толькі хар
ватаўразгл ядаўуякасціяшчэ„ўсходняга”народа.Дарэчы,угэтым
артыкулеГадлеўскісяродіншагаагучыўдумкуабтым,штоэвалю
цыянеабавязковамаепазітыўнаезначэннеіможанепрымацькірунак
іхарактарпрымальныдлябеларусаў85.
Часаміназывалісянаваттэрміны,якіянаўпростціўскоснавызна
чалідыстанцыюўразвіцці,якуютрэбабылопераадолецьбеларусам.
Такой дыстанцыяй у часе было 50 год. Гэты тэрмін быў падхопле
ны як негатыўная ў адносінах да беларусаў тэза пра наканаванасць
іх знікненне праз 50 год86. Але калі беларускі досвед параўноўваў
ся з чэшскім з розніцай у 50 год, то кантэкст цалкам змяняўся. Тое
жможнабылосказацьіправыпадакфінаўііхмовы,якаяўХІХст.
у параўнанніўпачаткам1920хгг. лічыласяне маючайперспектыў
і будучыні (ці так прынамсі ўяўл ялі сабе аўтары заходнебеларускіх
выданняў). Такі тэрмін меў дваякае значэнне: ён вызначаў часавую
„глыбіню” адсталасці і час пат рэбны на яе пераадоленне. Гарызонт
часуўасобныхвыпадкахмогінебыцьтакіпрацяглы.Называўсятак
саматэрміну3040гадоў,якбылоўсітуацыіпараўнаннясаславака
мі87.
Яшчэаднуакалічнасцьнельганеўлічвацьпрыразглядзепрабле
матыкіэвалюцыіякдылемыдляБХДіяеперыядычныхвыданняў.
Хрысціянскадэмакратычныя выданні пераважна не ставілі задачу
бачыцьбеларусаўубудучыніпрамысловыміпрацоўныміцізанятымі
ўсферыпаслугцітолькіўвольныхпрафесіях.Такоемаглоўяўляцца
наватякпаг роза88.Хаця,канечне,гаворкаішланетолькіпрасялян
стваіпал япшэннекультурыземл яробства,што,зрэшты,падкрэслі
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S. Ki, Na Uschodzie my ci na Zachadzie?, „Biełar uskaja Krynica”, 1925, nr 7,
s.13.Параўн.таксама:Спосабыасыміл яцыі,„БеларускіФронт”,1937,№8,
с.4.
86 Žuk,Kudyiściizakim?,„NarodnyZwon”,1926,nr1,s.34;Крых успозьненае
прызнаньне, „Грамадзкі Голас”, 1924, № 17, с. 1; Al. S., Ślady niawolnict wa;
М.Танк,Лісткікалендара,[у:]тойжа,Збортвораўучытырохтамах,т.4:
Вершы,дзённікі,пераклады,Мінск1967,с.364365.З’яўленнегэтагатэрмін у
хутчэйзаўсёзвязаназфразай,якуюсучаснікі,аўтымлік удэп утатСейма
ВасільРаг ул я,прыпісваліпрэм’ермініструПольшчыЛеапольд уСкульска
му.Падчасвыступленн янаЗаканадаўчымСеймеёнсказаў,штонапрац яг у
„50годніякіхбеларусаўуПольш чынебудзе”.Гл.:С.М.Токць,Беларуская
вёскаўэпох узьменаў,с.148.Аднакпазнейгэтытэрмінстаўжыцьуласным
жыццёмупублічнымдыскурсеібеларускіхвыданн ях.
87 S.Ł.,KsiondzAndrejHlink a,„Biełar uskajaKryn ica”,1929,nr23,s.1.
88 Якінаштохацелібпаныўпрамысловіць„Крэсы”?,„Samapomač”,1938,nr7,
s.77.
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валіпраг рамыБХДрозныхгадоў,гаворачыпра„працоўныямасы”,
„сялянства,работнікаўіінтэлігенцыю”89.Алепераважнасялянскімі
ўялялісянаваттыякраіныцінароды,якіххрысціянскадэмакратыч
ныявыданніпрыпадабнялідабеларусаў90.Можнааднесцігэтатакса
мадапэўнагаўпадабаннябеларускіміхрысціянскадэмакратычнымі
інтэлектуа ламі„перавагадсталасці”91.
Заканчэнне
Выбар беларускімі хрысціянскімі дэмакратамі эвалюцыйнай па
радыгмыякстратэгііразвіццябеларускагаграмадстванебыўсама
відавочным. Складанасці і супярэчнасці гэтага выбару вынікалі не
толькізтаго,штосамапасабетакаяпарадыгмаўзніклаіразвівалася
ў заходнееўрапейскіхі паўночнаамерыканскіхкраінах, дзесярэднія
класы альбо дамінавалі, альбо аказвалі істотны ўплыў на эканомі
ку, культуру і палітыку і дрэнна сумяшчалася з тымі прынцыпамі,
паводле якіх жылі сял янскія грамадствы УсходнеЦэнт ральнай Еў
ропы. Яны вынікалі якраз з патрэбы прыстасаваць гэтую парадыг
мудабеларускіхумоўзаднагобоку,азіншага–засаблівасцейрэ
цэпцыі эвалюцыйных ідэй асяроддзем, у якім нарадзіўся беларускі
хрысціянскадэмакратычны рух. Гэта вызначыла тое, як эвалюцыя
абмяркоўвалася на старонках выданняў БХД у міжваенны перыяд.
Даследаванне ж гэтай праблематыкі пат рабуе міждысцыплінарнага
падыходу, які дазвал яе больш усебакова абмеркаваць пытанні, якія
звязанызпалітычныміідэа логіяміісацыякультурныміасаблівасця
міграмадстваў,дзетакіяідэа логііўзнікаюцьціраспаўсюджваюцца.
Summary
Thequest ionoftheBelarusianChrist ianDemocracychoosing
theevolut ionar yparadigmofsocialchangeintheinterwarperiod
ThearticlediscussestheproblemofchoosingaparadigmforsocialchangebytheBela
rusianChristianDemocracyintheinterwarper iod.Belar usianChristiandemocrats,who
act uallyrepresentedtheinterestsoftheBelar usianpopulationininterwarPoland,openly
rejectedradicalsocialrevolution;however,someaspectsofevolutionalsoevokedambi
guousreactionsontheirpart.Thearticlealsotouchesupondifferentdilemmasfacedby
Belar usianintellect ualsandChristiandemocraticpoliticians.Forinstance,althoughBela
rusianChristiandemocratsdidnotseeanyprobleminevolutionar ysocialtransformation
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А. Вашкевіч, Эвалюцыя Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі ў святле яе
палітычныхпраграм,„Спадчына”,2006,№1,с.29,31.
90 Андора—сял янскаядзяржава,„Biełar uskajaKryn ica”,1936,nr42,s.4.
91 B.Jr.Moore,TheSocialOrig insofDictatorshipandDemocrac y.LordandPea
santintheMak ingoftheModernWorld,Harmondsworth[1966]1991,p.414.
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asfarasBelar usianswereconcerned,theyimplicitlyrejectedDarwinianideas.Theyalso
supportedtheevolutionar yviewonhistor yandpastevents.Incont rast,communistsand
leftwingradicalsrejectedsocialevolutionandunequivocallysupportedDarwinianideas.
Thearticleaimstoprovethatinordertobetterunderstandintellect ualproblemsandpoli
ticaldilemmasfacedbysocietiesundergoingsocialchangeoneshouldadoptaninterdis
ciplinar yapproach.Itisnotsufficienttorelyonpoliticalhistor yandthehistor yofpolitical
thought:oneshouldturntotheachievementsofcult uralanth ropolog y,intellect ualhistor y
andstudiesofglobaldiscou rsesinordertogainamorecomprehensiveunderstandingof
suchproblemsandtheircontexts.
Key words:Belar usianChristianDemocracy,part yprogram,Polishgovern ments

Streszczenie
Kwest iawyboruewolucyjnegoparadygmatuzmianspołecznychprzez
BiałoruskąChrześcijańskąDemokracjęwokresiemiędzywojennym
Art yk ułtrakt ujeoproblemiewybor uparadygmat uzmianspołecznychprzezBiałor u
skąChrześcijańskąDemokracjęwokresiemięd zywojennym.Chadecjabiałor uska,która
fakt ycznie reprezentowała interesy ludności białor uskiej w Polsce międ zywojennej, ot
warcieodrzucałaradykalnąrewolucjęspołeczną,aleniektóreaspekt yewolucjiteżbud ził y
niejednoznaczną reakcję z jej strony. Art yk uł por usza również poszczególne dylemat y,
zktór ymizetk nęlisiębiałor uscyintelekt ualiściipolit ycychadeccy.Naprzykład,chociaż
chadecybiałor uscyniewid zieliżadnegoproblemuwewolucyjnejtransformacjispołecz
nejwodniesieniudoBiałor usinów,todomyślnieodrzucaliideedarwinowskie.Popierali
teżewolucyjnespojrzenienahistor ięiwydarzeniaprzeszłości.Natomiastkomuniściira
dykalna lewica odrzucali społeczną ewolucję i jednoznacznie popierali idee darwinow
skie.Art yk ułdowod zi,żedolepszegozroz umieniaproblemówintelekt ualnychipolit ycz
nychdylematów,zktór ymispot ykająsięspołeczeństwawfaziezmianspołecznych,trzeba
wykorzystaćpodejścieinterdyscyplinarne.Histor iipolit ycznejihistor iimyślipolit ycznej
nie wystarczy do badania takiej problemat yki i trzeba sięgnąć po dorobek ant ropologii
kult urowej,histor iiintelekt ualnejibadańdyskursówglobalnych,żebybard ziejwszech
stronniezroz umiećtakieproblemyiichkontekst y.
Słowakluczowe:BiałoruskaChrześcijańskaDemokracja,programpartyjny,polskie
rządy
AlaksandrPahareł y–absolwentPaństwowegoUniwersytetuBiałoruskiego,doktorant
w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze: wymiar
społecznokulturowymodernizacjiiprocesównarodotwórczychnaBiałorusiiwEuropie
ŚrodkowoWschodniejwkońcuXIX—pierwszejpołowieXXw.
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Студенты-белорусыУниверситетаСтефанаБаториявВильновсветестатистическихиперсональныхданных:состав,социальноепроисхождение,национальнаяидентичность
Открытие Университета Стефана Батория (УСБ) в Вильно в октяб
ре 1919 г. происходило в ситуации политической неопределённости,
на фоне военного противосияния Польши и большевистской России
за восточные границы1. Несмот ря на это Виленскому университету
уда лось стать даже в это непростое время местом притяжения сту
денческой молодежи из разных уголков «восточных кресов». В чис
ле первых студентов вновь открывшегося университета были так же
и белорусы, так, одним из первых зачисленных в университет уже 22
октября 1919 г. стал Бронислав Ту ронок2, чей студенческий билет был
№ 6, а зачётка носила № 000123. Этот момент можно считать нача лом
двадцатилетней истории белорусского студенческого сообщества
в УСБ. И уже в скором времени, а именно в 1921 г., в стенах универ
ситета собра лось достаточное количество белорусской студенческой
1

2

3

Статус самого Вильно не был ещё оп ределён и воп рос в чьих ру ках город
останется, был да леко не ясен; летом 1920 г. город заня ли советские войска;
в связи с военными перипети ями новый 1920/21 учебный год начался лишь
в январе 1921 г. Теперь только в 1922/23 учебном году, когда закон чи лись бо
евые действия университет смог начать полноценную работу.
Бронислав Ту ронок — один из «отцовоснователей» Белорусского студен
ческого союза. Кроме деятельности в уп раве БСС, Б. Ту ронок был ответ
ственным редакторам студен ческого печатного органа — месячника «Наш
шлях». Еще во время университетского обу чения и членства в БСС он ак
тивно включается в общественнополити ческую деятельность. С ноября
1923 г. сек ретарь Белорусского товарищества помощи потерпевшим от вой
ны. В 19231925 гг. редактор га зе ты «Криница». Один с создателей и деяте
лей Белорусского институ та хозяйства и культу ры (БГІК). Являлся одним из
активных деятелей белорусского дви жения 20х гг., принад лежал к сторон
никам Христианской демок ратии и Белорусского крестьянского союза. В на
ча ле 30х отошел от активной общественной деятельности, однако ока зывал
денеж ную под держ ку белорусскому дви жению, в том числе студенческому
союзу. Ю. Ту ронак, МадэрнаягісторыяБеларусі, Вільня 2006, с. 81110.
Цент ральный государственный архив Литвы (да лее: ЦГАЛ), ф. 175, оп. 3
(IXD), ед. хр. 10 (120).
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молодёжи для того, чтобы организовать свое национальное объеди
нение — Белорусский студенческий союз (БСС). Именно эта орга
низация сплачива ла вокруг себя белорусские студенческие силы на
протяжении всего межвоенного периода.
Роль университета для развития социальнокультурной жизни
в межвоенном Вильно была ог ромной. Само существование высшей
школы придава ло столичное значение городу. В то же время приме
чательным является и значение университета для белорусского на
ционального движения и развития самого белорусского сообщества
в Западной Беларуси в целом в этот период. Ведь одной из наиболее
желанных целей белорусского движения было создание националь
ной высшей школы, цент ра национального просвещения и обра зова
ния. Однако крах попытки создания белорусской государственности
в 1918 г. превратил ее в несбыточную мечту. А Виленский универ
ситет, несмот ря на свой польский характер, создавал возможности
полу чения обра зования и приобщения к научной деятельности для
белорусской молодежи. В известной степени университет удовлетво
рял ост рую нуж ду белорусского движения в обра зованных деятелях.
Демократичный характер организации высшего обра зования (уни
верситеты в межвоенной Польше облада ли правом академической
автономии) позволял развивать в рамках университета активности
студенческой молодёжи в культурном, национальном и даже обще
ственном плане. Так, представители Белорусского студенческого со
юза — самой массовой и долговременной организации — не только
уже с момента создания союза активно включаются в деятельность
различных белорусских культурных организаций, но и на протяже
нии всего межвоенного периода без их участия не проходит ни одно
серьезное общественнополитическое событие4. Выпускниками УСБ
были такие известные белорусские деятели как Витовт Тумаш, Ни
колай Шкелёнок, Николай Щорс, Станислав Станкевич, Борис Кит,
Язеп Ма летский, Вячеслав Найдюк, Ян Шутович, Адам Дасюкевич
и многие др.
Уникальностью ситуации именно белорусских студентов в отли
чие от остальных представителей нацменьшинств в УСБ являлось
то, что они были плотно связанны с белорусским национальным дви
жением, цент ром которого являлось на тот момент Вильно. Поэтому

4
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Под робнее см: А. Мастыка, БеларускістудэнцкісаюзваўніверсітэцеСтэ
фана Баторыя ў Вільне (19211939), «Biuletyn Historii Pog ranicza», Białystok
2009, nr 10, s. 521.

с открытием университета в городе белорусское студенчество пре
вратилось в особую достаточно представительную группу внут ри
белорусского сообщества. Причем студенчество представляло срез
той части национально ориентированной белорусской общественно
сти, которая наиболее активно и динамично была приобщена к соци
альным и политическим процессам. Изу чение этой общественности,
по нашему мнению, способно дать интересные результаты, которые
можно экст раполировать на социальную ситуацию в Западной Бела
руси в целом.
Поэтому исследование такой социальной группы, как студенче
ство, может дополнить наше представление о состоянии тогдашнего
белорусского общества, имеющихся проблемах и вызовах, которые
стояли перед ним. Так же это позволит нам узнать больше про соци
альнокультурный контекст, в котором формирова лась на тот момент
наиболее обра зованная часть белорусской элиты. Особенно же важ
ным, как нам кажется, является исследование идентичности белорус
ского студенчества и тех факторов, которые влияли на самосознание
студентов. В первую очередь, это изу чение национальной идентично
сти и особенностей ее формулирования и сохранения в условиях кон
ку ренции разных национальных проектов, а так же существовавшего
притеснения и угнетения идентичностей меньшинств со стороны до
минирующей национальной группы.
Для того чтобы определить количественный состав данной студен
ческой группы мы обратимся к статистическим материа лам и архив
ным данным УСБ. На основе полученных из университетской стати
стики данных о национальной структу ре студенческого состава уни
верситета нами была пост роена таблица № 1.
Таб. 1. Состав УСБ согласно национальности5
Учебный
год

Общее
колво

Национальность
поляки

евреи

ли тов
цы

белору
сы

немцы

рус
ские

ук ра
ин цы

1919/1920

547

472

53

6

5

2

6



1920/1921

788

647

103

4

19

3

7



1921/1922

1735

1349

297

7

49

7

17



1922/1923

2202

1777

317

16

48

4

24



1923/1924

2209

1778

350

12

36

3

21

1

1924/1925

2238

1802

356

14

30

3

27

1

1925/1926

2506

1995

417

15

26

3

47



1926/1927

2806

2121

556

22

21

2

69

9

123

Родной язык

1927/1928

3046

поль
ский

еврей
ский

ли тов
ский

бело
рус
ский

немец
кий

рус
ский

ук ра
инский

2143

728

32

35

3

81

16

1928/1929

3177

2106

864

42

57

4

60

23

1929/1930

3416

2232

899

50

61

9

116

41

1930/1931

3618

2286

989

70

56

7

156

49

1931/1932

3881

2337

1118

97

85

7

172

54

1932/1933

3923

2283

1184

97

79

8

209

56

1933/1934

3872

2307

1067

101

94

13

238

52

1934/1935

3562

2297

789

110

79

11

152

41

1935/1936

3365

2176

608

105

92

71

170

39

1936/1937

3415

2295

636

105

99

12

224

36

1937/1938

3110

2258

417

85

94

13

212

28

К сообществу студентовбелорусов мы будем относить только наци
ональносознательных студентов, которые открыто заявляли свою
принадлежность к белорусской нации, критерием чего является дек
ларация своей идентичности в официальной документации. В данном
случае, если говорить о статистике, которая составлялась на основе
библиог рафических анкет заполняемых студентами, то эти данные
вполне от ражают число тех, кто действительно сознательно выражал
свое белорусское происхождение. Несмот ря на то, что с 1927 г. на
циональная принадлежность определялась по родному языку, в си
5
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Источники: Prog ram wyk ładów i skład uniwersy tetu w pół roczu zimowym roku
akademickiego 1919/20, Wilno 1919, s. 29; III spis wyk ładów i skład uniwersy tetu
w roku akademickim 1920/21, Wilno [без даты], s. 4243; IV spis wyk ładów i skład
uniwersy tetu w roku akademickim 1921/22, Wilno [без даты], s. 6061; VI spis
wyk ładów na III try mestr i skład uniwersy tetu w roku akademickim 1922/23, Wil
no [без даты], s. 5859; Skład uniwersy tetu w roku akademickim 1923/24, Wilno
[без даты], s. 4243; Skład uniwersy tetu w latach akademickich 1924/25, 1925/26
i 1926/27, Wilno [без даты], s. 4651; Skład uniwersy tetu w latach akademickich
1927/28 i 1928/29, Wilno [без даты], вкладыши; Skład uniwersy tetu w roku aka
demickim 1933/34 oraz zmiany zaszłe w latach 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33,
Wilno [без даты], вкладыши; Skład uniwersy tetu w roku akademickim 1934/35,
Wilno [без даты], вкладыши; Skład uniwersy tetu w roku akademickim 1935/36,
Wilno [без даты], вкладыши; Skład uniwersy tetu w roku akademickim 1936/37,
Wilno [без даты], вкладыши; Rocznik Uniwersy tetu Stefana Batorego w Wilnie
19371938, Wilno [без даты], вкладыши; Rocznik Uniwersy tetu Stefana Batorego
w Wilnie 19381939. Na 20lecie wskrzeszenia wszech nicy, Wilno,1938, вкладыш
после с. 237.

туации с белорусской этнической группой, как нацменьшинством,
данный критерий, на наш взгляд, остаётся релятивным. Так как
в данном слу чае белорусский язык был подавляемый идентифика
тор национальной принадлежности, который в первую очередь свя
зывал с национальным самосознанием. Тут нужно отметить отличие
от русского или польского языка, которые являлись высокими язы
ками, и могли выражать не столько связь с конкретной этнической
группой, сколько социальный и культурный статус, закреплённый за
этой доминирующей нацией, а так же государственную, религиозную
принадлежность. В слу чае белорусского языка, выбравшие таковой
в качестве родного, в первую очередь скорее выража ли националь
ную самоидентификацию, которая была приоритетной в их иерархии
идентичностей и, к тому же, признава ли те социальные и культурные
предопределённости и стереотипы (в белорусском случае они не бы
ли чересчур привлекательными), закрепившиеся за этой националь
ной группой.
Группа белорусов по национальности и родному языку, таким об
ра зом, как мы видим из таблицы № 1, не превыша ли 3% от общего
числа студентов УСБ за всю его историю. При этом сама этническая
группа белорусов, повидимому, могла быть больше, так как правос
лавные выходцы из белорусских земель, чьё число среди учащихся
университета за межвоенный период выросло более чем в 10 раз, за
частую подпада ли под польскую ассимиляцию. Так же проблемной
является группа студентов признававших своим родным языком рус
ский, к которой так же относилось значительное число студентов —
в 30е гг. она была 3й по численности. По нашему мнению, в данную
«лингвистическую» группу попада ли как действительно этнические
русские, так и белорусы, а так же частично русскоговорящие евреи.
Однако, даже несмот ря на пог решности, связанные с определени
ем национальности по языку, на личие тенденций к ассимиляции или
сокрытию своей этнической принадлежности студентами из конъюн
ктурных соображений, в данном слу чае пока зания университетской
статистики близки к реальному отображению количества белорус
ской национально ориентированной молодёжи. Для подтверждения
этого мы имеем возможность ознакомиться с документами студен
ческих организаций, в частности основной из них — Белорусского
студенческого союза, где присутствуют списки его членов и соответ
ственно их количество6, так же информация о количестве членов этой

6

ЦГАЛ, ф. 175, оп. 15, ед. хр. 58.
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организации публикова лось в студенческих изданиях. А так как союз
был общим национальным объединением, сплачивающим своих чле
нов иск лючительно по национальному признаку с целью взаимопо
мощи соотечественникам, то в его ряды должна была входить основ
ная часть белорусских студентов.
Анализируя списки членов союза, мы также видим определённое не
соответствие между данными университетской статистики и сведения
ми о составе белорусской организации. В 20е годы количество членов
БСС было порядка 4050 человек, например, по данным на начало 1925 г.
в состав организации входило ровно 50 членов7, к 1930 г. их количество
выросло до 80 человек8. Однако, если мы посмотрим на количество сту
дентовбелорусов в УСБ согласно статистике (таб. 1.), то увидим, что
заявивших официально себя белорусами было примерно на 20 человек
меньше в обоих случаях. В то же время в 30е годы ситуация стано
вится противоположной, так на 1 февраля 1934 г. в списке членов БСС
зарегистрировано 48 человек9, тогда как родным языком белорусский
задекларировало 94 студента УСБ, подобным же образом на 64 члена
БСС к январю 1938 г.10 в университете было тоже 94 белорусскоязычных
студента. Погрешность вероятнее всего снова полегает на смене метода
опроса о национальной принадлежности: от непосредственно вопроса
о национальности, к вопросу о родном языке. Видимо последний под
ход был более демократичным и менее стеснял представителей нацмень
шинств в их стремлении к манифестации своей этнической самобытно
сти. Хотя не нужно отбрасывать и другие объективные причины такого
несоответствия, как внутреннего и внешнего характера.
Определённый спад среди числа белорусов в 1925/26 и 1926/27
учебных годах, например, вполне объясним напряжённой полити
ческой ситуацией в крае и в частности процессами, проходящими
в белорусской общественнополитической жизни. В 192627 гг. в За
падной Беларуси была развернута активная деятельность Белоруской
рабочекрестьянской громады, ликвидация которой сопровожда лась
репрессиями со стороны польских властей в отношении белорусских
политических и общественных деятелей, а так же давлением на на
циональное движение в целом. Поэтому вполне вероятно, что умень
шение общей численности студентовбелорусов в статистике УСБ
7
8
9
10
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в этот период было связано именно с опасениями перед политиче
скими преследовани ями. Характерно, что одновременно с этим воз
растает количество русских студентов, которые до этого своим чис
лом уступа ли белорусам. Подобным обра зом спад количества членов
студенческого союза в 1931 г. до количества в 45 человек (в то время
как 1930 г. их было 80) связан с внут риполитическим кризисом, ох
ватившим организацию, её расколом и выходом из числа её членов
студентов, организовавших собственную корпорацию «Скорыния».
Тем не менее если мы сопоставим численность БСС с тем коли
чеством студентовбелорусов, что даёт нам статистика УСБ, то по
лу чим, что основу наиболее активной части составляли от 40 до 60
человек, в зависимости от периода. Само же число признающих тем
или иным обра зом свою принадлежность к белорусской нации к кон
цу 30х приближа лось к сотне, это число сопоставимо с заявления
ми о числе «наших» студентов11 тогдашней белорусской прессы12,
которой не было резона занижать эту численность, а скорее наоборот.
Таким в общей сложности нам предстаёт количественный состав бе
лорусского студенчества в УСБ в межвоенный период.
Чтобы определить «качество» рассмат риваемого нами белорусско
го студенческого сообщества необходимо обратиться к персональ
ным данным студентов. Однако сам доступ к персональным делам
учащихся в архиве УСБ является не простой задачей. На каждом фа
культете порядок ведения документации, касающийся личных дан
ных студентов, был свой13. Поэтому сама информация сохранилась
для каждого факультета в своей отличной форме и манере. Только на
факультете права и общественных наук за каждым студентом было
закреплено персональное дело, которое сохранялось в зависимости от
того, закончил ли студент полный курс обу чения и получи он дип
лом или нет14. На медицинском факультете сохранились личные дела
только студентов защитивших диплом и получивших ква лификацию
11

12
13

14

Говорится приблизительно так же о сотне белорусов в УСБ, при этом га зе ты
зачастую сету ют и на большое количество несознательных зем ляков, кото
рые не примыкают к белорусским студенческим организаци ям.
«Шлях моладзi: месячная часопiсь беларускай моладзi», рэд. Я. Най дзюк,
1934, № 5 (65), с. 8.
Университет состоял из 8 факультетов: Права и общественных наук, Меди
цинский, Фармацевтический (не полноп равный отдельный факультет, а от
деление — «studium» при медицинском факультете), Гу манитарный, Мате
мати ческий и естественных наук, Аг рарный («studium» при математи ческом
факультете), Теологический и факультет Искусств.
ЦГАЛ, ф. 175, оп. 2 (VICa).
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доктора15. Информация об оставшихся учащихся разбросана по дру
гим архивным делам, на зываемым студенческими актами, где дан
ные не отсортированы по строгим именным ука зателям. На остав
шихся факультетах персональные данные в виде отдельных личных
дел не сохранялись. Данные о студентах на этих факультетах можно
получить из различных актов относящихся к студенческим делам
— актам экзаменационных комиссий16, результатов выпускных эк
заменационных комиссий17, карточек абиту риентов и студенческих
анкетах18 и т.д. Благо в большом объёме сохранились картыанкеты,
заполняемые во время анкетирования, которые проводились каждый
триместр во всём университете, где заполнялись основные статисти
ческие и биог рафические данные. Эти анкеты можно найти в ката ло
гах каждого факультета, но не везде одинаковая возможность доступа
к ним (могут быть не отсортированы надлежащим обра зом, что зат
рудняет поиск) и качество сохранности.
В ходе нашего исследования была сделана выборка из 72 студен
тов, учившихся в УСБ начиная с 1919 по 1938 гг. Критерием отбора
была белорусская национальность, которая осознанно ука зыва лась
студентом в официальных документах и биог рафических анкет, тре
бующих заполнения данного пункта. В отличие от опубликованных
материа лов статистики, которые после 1927 г. дают этническую оцен
ку лишь по родному языку, в персональных данных студента графа
национальность присутствова ла весь межвоенный период, при этом
даже анкеты, заполняемые студентами для нужд статистики содер
жа ли это поле и после 1927 г., данная информация, повидимому, про
сто не печата лась в открытых источниках. Отправной точкой отбора
подходящих лиц для нашей выборки были следующие документы:
списки членов белорусских студенческих организаций19 (заполнятся
ста ли только с 1933 г.), перечни фамилий студентов избранных в ру
ководство этих организаций (протоколы выборов и назначения на
посты фиксирова лись и подава лись в виде отчётов админист рации
ежегодно), а так же имена студентов присутствующие в разнообраз
ной отчётной документации о деятельности этих студенческих това
риществ. Так же бра лись во внимание фигу ры членов студенческого
актива, фигу рирующие на страницах тогдашних студенческих и мо
лодёжных периодических изданий.
15
16
17
18
19
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Вышеука занная неоднородность в систематизации сохраняемых
данных касающихся персональной информации об учащихся, повли
яла на поиск и отбор студентов для нашей выборки. Большее число
студентов было отобрано из факультета права и общественных на
ук, где необходимая информация лучшим обра зом была сохранена
и представлена. Отсюда было отобрано 32 человека. При этом надо
отметить, что это был самый большой факультет по набору студен
тов, опережавший по числу учащихся остальные факультеты в 2 и бо
лее ра за20. Следующим по численности был медицинский и гумани
тарный факультет. Меньшая выборка получилась из математического
и аг рарного факультетов, по причине наиболее запутанной и слабо
упорядоченной формы ведения документации, относящейся к персо
нальным данным студентов. Студентов факультета искусств отобра
но так же единицы, однако это обусловлено и немногочисленностью
самого отделения. Теологический факультет нами не рассмат ривал
ся по заранее известной идеологизированности и конфессиональной
предвзятости этого отделения (предпочтение тут отдава лась иск лю
чительно католикам и преимущественно полякам21, на котором, судя
по статистическим данным, училось максимум 2 белоруса в год, а не
которые годы вовсе не было студентов этой национальности22.
Таким обра зом, нам уда лось собрать данные о 72 студентах бело
русах, полу чавших высшее обра зование в УСБ в межвоенный период.
Это число может пока заться не очень большим, особенно с учётом
того, что в лучшие времена общее количество студентов в УСБ до
ходило до трёх с половиной и более тысяч23. Но по нашему мнению,
данная выборка, которая относится только к студентам белорусам,
является достаточно репрезентативной. Подтверждается это и под
счётом общего числа студентов, относящих себя к белорусской наци
ональности, прошедших через стены УСБ за всё время его существо
вания. Наш приблизительный расчёт пока зывает, что их количества
не превыша ло число 30024.
20
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A. Srebrakowski, StudenciUniwersytetuStefanaBatoregowWilniewświetledanych
statystycznych, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, 2002, nr 155, s. 62.
З. Пазьняк, ГутаркізАнтонамШукелойцем, Варшава — Вільня 2003, с. 31.
Источник: Skład uniwersy tetu w latach akademickich 1933/34 oraz zmiany zaszłe
w latach 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33, Wilno [без даты], вкладыши.
Там же.
Точный расчёт возможен, только если найти и сложить вместе дела всех бе
лорусов, учившихся в УСБ. Поэтому свой приблизительный расчёт мы вели
по пока зателям статистических таблиц (таб. 1), где ука зыва лось точное число
студентовбелорусов или считающих своим родным языком белорусский, ко
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В перечень полученных данных о студентах из нашей выбор
ки вошли самые разнообразные материа лы: различные заявления
и просьбы, медицинские карточки, в некоторых слу чаях зачетки, сту
денческие билеты, различные справки и квитанции. Наиболее ценны
ми в рамках нашего исследования являются карточки абиту риентов,
содержащие персональную информацию о поступающем, анкеты,
автобиог рафии. Данные документы позволяют нам собрать опреде
ленную статистическую информацию о каждом студенте, а так же
некоторые краткие сведения из его биог рафии.
Ана лиз полученной информации позволил нам сделать следующие
зак лючения. По поводу конфессиональной принадлежности — воп
роса в белорусском дискурсе достаточно ост рого и обсуждаемого:
39 человек (54%) были православные, а 29 (40%) соответственно ка
толики. Кроме того, 2 человека — евангелисты (протестанты), один
униат и ещё один иудей. На личие среди белорусских студентов зна
чительной доли католиков подчёркивает сохранение национального
самосознания среди этой части населения, в целом наиболее подвер
женной полонизации. Не оправдывается скептическое отношение
некоторых польских исследователей к национальной идентичности
белорусовкатоликов на польскобелоруссколитовском пог раничье,
исходящее из постулата, что католичество на этих землях ассоции
рова лось с польскостью25. С другой стороны, преобладание правос
лавной составляющей, несмот ря на то, что уровень грамотности был
выше у католиков26, говорит о том, что они так же наравне стреми
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торое находилось на обучении в энном году в университете. За основу метода
расчета мы бра ли предположение, что студенческий состав меняется за 5 лет.
Это не совсем верно, т.к. продолжительность обучения в ту пору могла состав
лять и 6 и 7 лет, а то и более. Возможны были ситуации, когда на протяжении
нескольких лет студент зачислял предметы за один курс, также бра лись ака
демические отпуска или обучение прерыва лось с последующим восстановле
нием, встреча лись случаи прерывания учёбы изза службы в армии. Кроме то
го, студенты могли просто бросать учёбу по разнообразным причинам, но мы
считаем эти случаи иск лючениями. Поэтому, мы позволили себе рассчитать
общее число студентовбелорусов путём суммирования количества ежегодно
прибавившихся студентов (если такие было), памятуя, что поступившие 5 лет
на зад студенты покидают стены университета, но их количество должно фик
сироваться в конечном общем числе (т.е. также добавляться к общей сумме, т.к.
их заменяют вновь поступившие). Этот расчет достаточно неточен и примити
вен, учитывая вышеуказанные замечания, но позволяет нам всё же сориенти
роваться в том, об какой общей цифре идет речь.
П. Эберхардт, ДэмаграфічнаясітуацыянаБеларусі:18971989, Менск 1997, с. 31.
П. В. Терешкович, ЭтническаяисторияБеларусиXIX—началаXXв.:Вкон
текстеЦентральноВосточнойЕвропы, Минск 2004, с. 172.

лись к получению высшего обра зования, а значит в такой же мере бы
ли подвержены модернизационным и эмансипирующим процессам,
а в национальном плане являлись основной опорой для национально
го генезиса. Правда, если учесть отмеченные прежде две тенденции:
одна — невыраженность национального сознания у православной ча
сти студенческого сообщества университета в целом (большинство
из них себя всётаки относило к русской группе по языку), а вторая
— их склонность к полонизации, то делать ставку на конфессиональ
ный фактор в формировании белорусского национального самосоз
нания будет ошибочно. По нашему мнению, как раз такая, присущая
белорусскому студенчеству конфессиональная композиция (памятуя
о присутствии в этой структу ре и представителей дру гих вероиспо
веданий), пока зывает, что в этот период уже произошло смещение
значимости в определение национальной идентичности (по крайней
мере, для этой социальной группы) от религиозного аспекта к этно
культурному или даже гражданскому фактору.
Возвращаясь к нашим статистическим характеристикам белорус
ского студенчества, отметим, что средний возраст на момент поступ
ления составлял 21 год. Правда этот пока затель варьируется в зависи
мости от периода, в каком студент учился. В 20ые этот возраст был
больше, видимо изза предшествующего этому периоду времени во
енного и революционного лихолетья, когда у многих молодых людей
был вынуж денный перерыв в полу чении обра зования. Если говорить
про гендерный ба ланс, то представительницы слабого пола составля
ли почти 20% или 19 человек из общего числа студентов белорусов.
Это на 14% меньше чем средний процент от общего числа женщин
бывших студентами УСБ27.
Наиболее интересным по нашему мнению является пока затель со
циального положения, или в нашем случае социального происхожде
ния студентов. Важно это с перспективы того, что эта часть студен
чества была носителем белорусской идентичности, принима ла актив
ное участие в национальнокультурной жизни, и тем самым являлась
включённой в национальное движение. Ана лиз социальной состав
ляющей этой группы позволит сделать выводы о тех слоях общества,
которые в первую очередь поддержива ли национальное движение
и являлись социальной ба зой белорусского национа лизма.
В нашем распоряжении для данного ана лиза были краткие биог ра
фии студентов, а так же анкеты, в которых ука зыва лись дополнитель
27

A. Srebrakowski, StudenciUniwersytetuStefanaBatoregowWilniewświetledanych
statystycznych, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia”, 2002, nr 155, s. 60.
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ные данные о родителях — их место жительства и профессиональная
деятельность. Несмот ря на то, что вопрос о социальном происхож
дении белорусских студентов кажется достаточно очевидным — это
их крестьянское происхождение, как представителей крестьянской
нации, подавляющего количества репрезентантов которой на данном
историческом этапе принадлежа ло к этой социальной и професси
ональной группе. Однако на поверку это ока зывается не столь яв
ным. Среди родителей студентов встречаются и рабочие, и учите
ля, и священники, и даже чиновники, при этом общий процент этой
«некрестьянской» группы не так уж мал. Однако существует проб
лема с выделением этой социальной группы и определением её доли.
Вопервых, все эти рабочие, интеллигенция и т.д. зачастую являются
«бывшими», а на моменты поступления и учёбы их отпрыска они уже
заняты крестьянским хозяйством. Вовторых, в связи с общим неп
ростым социальноэкономическим состоянием в крае, материальным
упадком, связанным с последствиями военного лихолетья и последу
ющим экономическим кризисом 2030х гг., различие в материальном
и социальном плане между, например, рабочим провинциального го
родка на Полесье и хозяином крепкого крестьянского подворья было
минимальным.
В таких непростых социальноэкономических условиях28 было
бы интересно выяснить, что являлось причиной и что вли яло на ре
шения родителей дать детям высшее обра зование. Проана лизировав
имеющуюся у нас информацию о студентах и их родителях можно
ска зать, что вероятнее всего причины были связаны с фактором со
циальная мобильность. Тут имеются в виду многочисленные слу чаи
вертикальной и горизонтальной социальной мобильности родите
лей студентов и их семей, преднамеренные, случайные либо прину
дительные. Наиболее частым примером чего являются различные
формы эмиг рации. Так, 29 (74%) из 39 православных студентов были
с родителями в эмиг рации или даже родились там. В большинстве
слу чаев здесь речь идет о вынуж денной эмиг рации — беженстве.
Известно, что беженство во время І мировой войны было явлением
присущим преимущественно православным крестьянам 29, хотя в на
28

29
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Проблема тя желого материального положения проходит красной нитью че
рез материа лы личных дел белорусских студентов — это просьбы об отсроч
ке вып лат за обу чение или о внесении оп латы взаймы, справки о бедствен
ном положении в семье, которые предоставля ли студентам оп ределённые
льготы и т.д.
Я. Мірановіч, Уступ, [в:] Бежанства1915года, Беласток 2000, с. 6.

шем исследовании в пяти слу чаях мы встречаем факты такого пересе
ления католиков30. Однако среди белорусских католиков эмиг рация
в другие регионы Российской империи встречается в основном ещё
перед войной. В этой ситуации переселялись в большие промыш
ленно развитые города, из чего, повидимому, следует, что речь идёт
о трудовой миг рации. Подобные случаи трудовой миг рации в цар
ские времена встречаются и среди православных31. Поэтому местом
рождения многих студентов являются города и регионы, находящие
ся за границами так на зываемого «Северозападного края», наиболее
популярным в этом смысле является город Петербург, так же фигу ри
руют такие города как Варшава 32, Рига33, Люблин34.
В большинстве слу чаев трудовая миг рация представляла не только
горизонтальную, но и вертикальную формы мобильности, т.е. переез
жая в поисках заработка, переселенцы ока зыва лись в более высоком
социальном положении или занима лись работой в дру гой профессио
нальной сфере, зачастую это значило разрыв с крестьянским обра зом
жизни и сельскохозяйственной деятельностью. При этом, возвратив
шись на родину, большая часть миг рантов вынуждена была вернуть
ся и к социальному уровню земледельца. Причины возвращения бы
ли различные — завершение войны в родном крае, революционные
события на новом месте жительства, бедствия гражданской войны
и т.д. Среди тех, кто осел на земле уже в межвоенное время встреча
ются царские чиновники и военные, железнодорожные рабочие, вы
шедшие на пенсию мелкие служащие.
Поэтому, в нашем слу чае для выделения некоторой структу ры оп
ределяющей социальное происхождение студентов, в группу пред
ставителей высших социальных и профессиональных слоёв мы до
бавим всех, некогда изведавших подъём по лестнице социальной мо
бильности. Если к этой «некрестьянской» группе добавить «мещан»
или тех, кто проживал в городах и местечках, но при этом не всегда
имевших достаточно средств для существования, то получится до
статочно не ма лый процент — 30% от общего числа.
Таким образом, установленные факты горизонтальной мобильности
семей студентов составляют 47% случаев, в то же время 30% от числа
30

31
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См. ЦГАЛ, ф. 175, оп. 2 (VICa), ед. хр. 2178, л. 30; оп. 2 (VICa), ед. хр. 4131, л.
27; оп. 2 (VICa), ед. хр. 556, л. 29; оп. 6 (VIIDb), ед. хр. 617, л. 47; оп. 7 (VIІІCa),
ед. хр. 83.
См.: ЦГАЛ, ф. 175, оп. 3 (IXD), ед. хр. 1376.
ЦГАЛ, ф. 175, оп. 9 (IХВ), ед. хр. 37, л. 626.
См.: ЦГАЛ, ф. 175, оп. 7 (VIІІCa), ед. хр. 83.
См.: ЦГАЛ, ф. 175, оп. 7 (VIІІCa), ед. хр. 83.
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студентов относились к «некрестьянской» социальной группе. К сожа
лению, эти две категории трудно сопоставить между собой, так как
не хватает полной информации — в некоторых случаях известен факт
миграции, но не указано социальное положения семьи, в некоторых же
наоборот. Однако можно с уверенностью сказать, что они не наклады
ваются полностью друг на друга. А значит общее число представите
лей данной, назовем её, мобильной группы будет переваливать за 50%.
Это соотношение подтверждает такой простой пока затель как ме
сто рождения студентов. Этот критерий достоин внимание, т.к. в не
которых слу чаях из социальных пока зателей нам известно лишь ме
сто рождения студента. Исходя из этого, полу чается, что 20% сту
дентов родились за границами края. При этом 30% от общей числен
ности родилось в больших городах, как внут ри региона, так и за его
рубежами, где только 8 человек родилось в Вильно, 6 — в Петербурге.
Этот пока затель так же подчёркивает то, что данные студенты име
ли происхождение из семей вышедших или имевших опыт выхода за
пределы крестьянского традиционного ук лада.
Пока зательным для нашего исследования является и пункт о сред
нем обра зовании, а именно то, в каком учебном заведении оно полу
чено. Начальное обра зование в своём большинстве будущие белорус
ские студенты получа ли в государственных общеобязательных (pow
szechnych) школах, либо в российских ана логах подобных начальных
школ (реальные) действующих в царский период в Беларуси или за
её границами во время эмиг рациибеженства. Законченное же сред
нее обра зование можно было получить только по завершению учёбы
в гимна зии. В нашем слу чае 54% студентов закончили или некото
рый период обу ча лись в немногочисленных белорусских гимна зи ях,
действующих на территории Западной Беларуси. Преимущественно
это была Белорусская гимна зия в Вильно. При этом надо учитывать,
что белорусские гимна зии, в отличие от польских государственных,
были частными и платными (за иск лючением белорусской государ
ственной гимна зии в Дау гавпилсе, Латвия, откуда так же в УСБ по
ступа ли студентыбелорусы). Кроме того, окончание такой частной
школы, не гарантирова ло автоматического полу чения ат тестата зре
лости, для чего в этом слу чае надо было сдавать дополнительно эк
замены перед государственной комиссией. Именно поэтому, как сле
дует из автобиог рафий студентов, не все они проходили полный курс
обу чения в белорусских гимна зи ях, переводясь в выпускных классах
в государственные польские гимна зии.
В данном слу чае наблюдается настойчивость и принципиальность
в вопросе выбора и полу чения соответствующего, а именно нацио
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нально ориентированного, обра зования, невзирая на всевозможные
сложности. И в этом видится уже не просто стремление родителей
дать своим детям обра зование, как шанс повышения социального
статуса. Тут выявляется определённая целенаправленность в реше
нии добиться для детей возможности артикуляции национальных
требований и чаяний на более высокой и просвещенной ступени об
щественной лестницы. За этим должны стоять основы национально
го самосознания родителей, восприятие дру гой иерархии ценностей,
отличной от представлений традиционной культу ры или аг рарной
общины.
Напомним, что М. Грох считает условием успешного развития на
ционального самосознания принципиальное на личие вертикальной
социальной мобильности, как минимум для некоторого числа пред
ставителей недоминантной группы, а так же существование конфлик
та между выходцами из среды недоминантной группы, с одной сто
роны, и замкнутого, наподобие касты слоя элиты, которая сохраняла
наследственный конт роль над наиболее важными позициями в госу
дарстве, с дру гой35. Первоначальные возможности для вертикальной
мобильности сложились ещё в довоенный период, в нашем случае это
отмеченные уже миг рационные процессы — трудовая миг рация, пе
реселения в города. Но так же, по нашему мнению, наиважнейшую
роль сыг ра ли здесь последствия войны и революционных преобра
зований настигнувшие регион на переломе 10х — 20х гг. Одним
из порождений чего ста ла такая форма вынужденной горизонталь
ной мобильности, как беженство. Бежавшие от войны белорусские
крестьяне в цент ральных регионах России сталкива лись с эмансипа
ционными движени ями, вызванными революционными событи ями,
знакомились с самой идеей классовой и национальной борьбы, соци
ального равенства и т.д. Тут же, в чужой в этническом плане для се
бя среде, беженцы могли осознать свою этническую обособленность,
что способствова ло формированию у них национальной самоиденти
фикации. В самой Польше белорусское населения и возвращавшие
ся беженцы в то же время сталкива лись с нерешенностью проблемы
национальных меньшинств, аг рарного вопроса (земельная реформа
в межвоенной Польше так и не была окончательно завершена), созда
ва ло ситуацию социального конфликта в обществе и сословная обо
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собленность польских элит36. Вследствие чего, мы можем говорить,
что были созданы необходимые условия (по Гроху) для появления но
вого поколения белорусской молодёжи, стремившейся к артикулиро
ванию уже своих национальных и социальных интересов. Для этого
нового поколения национальносознательных белорусов возникнове
ние и деятельность университета в Вильно являлось одним из немно
гочисленных эффективных трамплинов для восходящей социальной
мобильности в межвоенный Польше.
В то же время данный ана лиз пока зывает, что в лице студентов мы
имеем дело отнюдь не с представителями широких масс крестьян
ства, как наиболее представительной социальной группы белорус
ского общества. Тут мы наблюдаем социально активную прослойку,
сформированную и характерную именно для своего исторического
момента, возбуж денную теми иск лючительными процессами соци
альноэкономических и политических трансформаций нача ла ХХ
века. Эта прослойка состояла из разночинных представителей бе
лорусской общественности от крестьян и рабочих до священников
и урядников, объединенная во многом тем фактором, что они в своей
социальной жизни покинули или, по крайней мере, временно покида
ли рамки традиционной формы общественного уст ройства белорус
ской деревни.
Всё это обращает нас к проблеме уже поставленной в немногочис
ленных исследовани ях, посвященных национальному составу УСБ и,
в частности, его белорусской составляющей37. Речь идет о причинах
того, почему столь небольшое число студентов белоруской нацио
нальности проходило обу чение в университете, несмот ря на то, что
большинство поступающих в УСБ были из северовосточных вое
водств38, где основную часть населения составляли как раз белорусы.
Низкий приток белорусских студентов, исследователями объясняет
ся невысоким материальным уровнем жизни белорусского крестьян
ства, его чрезвычайно низким уровнем грамотности39, а так же отсут
36
37
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См.: A. Srebrakowski, Białor uśiBiałor usininaUniwersytecieStefanaBatorego
w Wilnie, «Studia Slavica et Balcanica Pet ropolitana», 2011, nr 2 (10), s. 7994;
T. Zien kiewicz, Białor usininaUniwersytecieStefanaBatoregowWilnie:(rekone
sans), «Acta PolonoRuthenica», 2004, t. 9, s. 173183.
A. Srebrakowski, UniwersytetStefanaBatoregowWilnie19191939, [w:] Wrocławna
litewskiemillenium.Materiałyzuroczystejkonferencjizokazji1000leciaudokumen
towanianazwyLitwa, red. A. Srebrakowski i G. Strauchold, Wrocław 2010, s. 9394.
A. Srebrakowski, Białor uśiBiałor usininaUniwersytecieStefanaBatoregowWil
nie, „Studia Slavica et Balcanica Pet ropolitana”, 2011, nr 2 (10), s. 85.

ствием достаточного количества белорусских школ, число которых
в следствии политикой польских властей на протяжении межвоенно
го периода сокраща лось40.
Данная исследовательская проблема становиться ещё более акту
альной, после того как мы установили, что количество студентов по
ступающих с белорусских воеводств — потенциальных этнических
белорусов, — выше числа дек ларирующих свою идентичность как
таковую41. К тому же, современные исследования посвящённые меж
военной системе обра зования Польши пока зывают, что, несмот ря на
экономические трудности 2030х годов, число студентов крестьян
ского происхождения в университетах в данный период неизменно
росло42 и, как мы уже убедились, сама статистика УСБ пока зывает,
что данный рост был характерен и для православного населения бе
лорусских воеводств. Значит, вопрос в первую очередь, зат рагивает
проблему распрост ранения национального самосознания среди сель
ского населения данного региона. Следовательно, можно отметить
неспособность со стороны национального движения к мобилизации
молодёжи в свои ряды. Однако, прежде чем говорить о слабости на
циональнопат риотических сил, хотелось бы отметить социокуль
турные особенности сложившиеся в это время в белорусской деревне,
которые препятствова ли основной массе населения присоединиться
к культурнопросветительским процессам и воспринять в полной ме
ре формы национальной идентичности навязываемые белорусскими
национальными элитами.
Здесь мы обратимся к работам польского ант рополога и социоло
га Юзефа Обрембского, который, используя новаторские для своего
времени социологические подходы, занимался изучением западнобе
лорусской деревни непосредственно в 30е годы ХХ века. Его работа
40
41
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T. Zien kiewicz, Białor usininaUniwersytecieStefanaBatoregowWilnie:(rekone
sans), „Acta PolonoRuthenica”, 2004, t. 9, s. 173.
Историки пока не при дава ли значения факту роста категории православных
среди состава студентов. Ана лизи руя этот факт, мож но утверж дать, что чис
ло белорусов, если брать в ши роком смысле как этног рафических белорусов
— вы ходцев с восточных воеводств, — дол ж но значительно быть больше,
чем тех, кто себя позициони ровал белорусом иск лючительно в националь
ной перспективе. Число этих «неучтённых белорусов» скрывается за теми
православными, которые на зыва ли своим родным языком польский либо
русский. Но установить численность довольно слож но, для этого нуж но ана
лизи ровать всю совокупность персональных данных студентов и устанавли
вать национальность каж дого студента в отдельности.
L. Zasz towt, RecentStudiesofPolishEducationintheInterwarPeriod, „History
of Education Quar terly”, 1990, Vol. 30, No. 3, p. 392.
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«Панская школа и мужицкие дети»43 посвящена ана лизу тех неудач,
которые, по мнению учёного, постигли польскую школу в своей прос
ветительской деятельности на территории белорусского Полесья. Ав
тор пока зывает те ошибки самой обра зовательной политики проводи
мой польскими властями в отношении местного населения, которая
не учитыва ла ни этнические, ни культурные особенности характер
ные ук ладу жизни крестьян этого региона. Но главное автор вскры
вает ту, обусловившую данную ситуацию, особенность социально
го уст ройства, сложившегося в общественной структу ре тогдашней
Польши. Ю. Обрембский на зывает это своеобразной кастовостью
польского общества, которая наиболее ярко проявлялась на русско
польском44 пог раничье и в первую очередь Полесье. Выражением её
было противопоставление: полякгосподин представитель высшего
просвещённого сословья и русинкрестьянин представитель необра
зованных масс. Отсутствие третьей силы, которой в своё время яв
лялся царский абсолютизм с его собственной социальной иерархией,
привело, по мнению автора, к наступлению господствующего класса
на крестьянские массы, ока завшиеся запертыми в рамках своих тра
диционных общин, что привело к обра зованию ог ромного социаль
ного барьера45.
Установившееся классовое пог раничье усугублялось ещё и вы
раженной этнической обособленностью. Польская культу ра и язык,
которые в гла зах крестьян ассоциирова лись, прежде всего, с соци
альным статусом, как доминирующие и государственные усваива
лись всеми высшими слоями общества. Стирание сословных границ
в среде обра зованной модернизированной части общества преврати
ло шляхетский образ жизни в примерный для разношерстной интел
лигенции Польши, которая вместе с тем перенима ла и формы само
изоляции элит от непросвещенных низов. Тем самым в крестьянской
среде укреплялись предубеждения, существовавшие ещё со времен
крепостничества, которые представляли всё, что происходило за гра
ницами традиционного деревенского ук лада как чуж дое и панское,
несвойственное и не нужное крестьянину46.
43
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Ю. Абрэмбскі, Панскаяшколаімужыцкіядзеці, «Homo historicus 2009. Гада
вiк ант рапа лагiчнай гiсторыi», Вiльня 2010, с. 227285.
Обрембский в своей работе идентифици рует местное население как русинов
или русских. Автор исходит от самооп ределения крестьян как «руских» (от
руськи) или русской веры, большинство же самои дентифици рова ло себя по
локальности происхож дения — «ту тэйшие».
Ю. Абрэмбскі, Панскаяшколаімужыцкіядзеці, с. 244246.
Там же, с. 246.

Даже в условиях разложения традиционного общества и распа
да большой крестьянской семьи, что усугублялось экономически
ми трудностями и повальным ма лоземельем, крестьяне продолжа ли
цепляться за свой традиционный ук лад, рассмат ривая обра зование
и другие общественные институты, способствующие социальной мо
бильности как чуж дые, разрушающие семейные ценности и развра
щающие молодёжь, которая превраща лась в панов и подпанков. Шко
ла в лице учителейполяков и сама власть в лице админист рации,
которая так же сплошь была этнически польской, во многом соответ
ствова ла этим представлени ям крестьян. Обра зовательная прог рам
ма, рассчитанная для польских детей обра зованных и сознательных
слоёв общества, несла ученикамкрестьянам непонятные и да лёкие
им ценности и знания, не вписывающиеся и во многом непримени
мые в их этносоциальной реальности, которые к тому же препода
ва лись на чужом «господском» языке. В таких условиях школа дол
жна была снача ла сломать крестьянскую идентичность, чтобы наса
дить установки польского национального самосознания, или хотя бы
гражданского и государственного пат риотизма.
Здесь важно отметить, что результаты исследования Ю. Обремб
ского в данном слу чае основаны на материа лах полесской деревни,
т.е. Полесского воеводства — самого белорусского в этническом пла
не и при этом самого небелорусского в национальном отношении, т.к.
большинство населения не облада ло выраженным национальным са
мосознанием и самоидентифицирова ло себя как «тутэйшие»47. Это
конечно нак ладывает ог раничения на возможность генера лизации
выводов данного исследования в отношении Западной Беларуси в це
лом. Однако, эти результаты в определённой мере подтверждаются
недавними изыскани ями современной польской ант рополог Анны
Энгелькинг. Её исследования идентичности белорусских колхозни
ков48 пока зывают то, что советская система колхозной организации
крестьянской жизни заморозила во многом архаичную структу ру со
циальных отношений и представлений в среде сельского населения
Беларуси. Важно в нашем слу чае, что во время исследования, прово
димого на всей территории Беларуси, интервьюирова лись в подавля
47
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По результатам переписи 1931 г. ту тэйшими себя на зыва ли 61% населения
Полесского воеводства. A. Gaw ryszewski, LudnośćPolskiwXXwieku, Warsza
wa 2005, s. 260.
A. Engel king, SimpleHardwork ingChristianFolks,ortheSelfImageofContem
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ющем большинстве пожилые люди, родившиеся до войны, что отоб
ражает именно мента литет старшего поколения, истоки которого как
раз лежат в довоенной эпохе.
Исследование А. Энгелькинг показывает, что сельские жители,
идентифицируя себя самих, в первую очередь, как крестьян и хри
стиан, воспринимают несельское население, неработающее на земле,
а также образованных, квалифицированных представителей управля
ющего и административного аппарата колхозов как «господ/панов»,
часто они же воспринимаются колхозниками как этнически и рели
гиозно (в том числе и атеисты) чужие, особенно выделяются в этом
плане группа «евреи» и «поляки»49. Также, о чём писал в свое время
Обрембский50, для современных колхозников в иерархии их ценностей
самыми важными остаются ни национальная либо государственная
принадлежность, а связь с трудом (физическим на земле), как общее
для данной группы традиционное занятие и землёй, как местом работы
и источником благополучия. Таким образом, выявленные Ю. Обремб
ским обособленности этносоциальных представлений крестьян сох
ранили свои рудименты до сегодняшнего дня в Беларуси.
Ключевым для нас в исследовании Ю. Обрембского является вы
явленное им двойное классовоэтническое пог раничье, в результате
которого переход социальной межи означал одновременно и этниче
скую смену. Проходивших эти общественные рамки было не много
— белорусские крестьяне остава лись безразличные к панской школе,
рассмат ривая обязательное начальное обра зование чуть ли не как ва
риант принудительной повинности. Скорее всего, социальноэконо
мические преобра зования или лучше ска зать пот рясения связанные
с экономической стагнацией, неразрешенностью ост рого аг рарного
вопроса, вынужда ло наиболее активных представителей села поки
дать перенаселённую деревню в поисках источников заработка либо
использовать немногочисленные социальные лифты, основными из
которых были школа и армия. Однако те, кто и переходил этот со
циальный барьер по средствам школьной системы, теряли в первую
очередь свою крестьянскую идентичность, а с ней и этническую при
вязку.
Этим объясняется и то, почему большинство из студентов, иден
тифицирующих себя с белорусами, происходили из семей, которые
пережили социальные изменения или вышли за рамки традиционно
го ук лада ещё в предшествующий период, до окончательного склады
49
50
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Там же, с. 264270.
См.: Ю. Абрэмбскі, Панскаяшколаімужыцкіядзеці, с. 239240.

вания такой общественной структу ры в Польше. В 2030е годы даже
в условиях активной белоруской национальной агитации со стороны
соответствующих организаций, данный этносоциальный барьер не
гативно вли ял на восприятие национальной идеи среди крестьян, так
как она опять же была связана с социальным статусом, а образцовый
национа листинтеллигент в гла зах крестьян больше ассоциировался
с паном, чем селяниномземледельцем, это же каса лась и студентов.
В то же время, если человек проходил социальную трансформацию
по средствам системы польского обра зования, он скорее был склонен
принять её установки с одной стороны. С дру гой же, в этом случае,
согласно стереотипам крестьянского социального мировосприятия
человек осуществлял переход в мир господ, для которого белорусская
национальная идентичность, апеллировавшая к крестьянской тради
ции и языку, парадоксальным обра зом так же являлась чуждой.
Данная ситуация позволяет понять, почему среди православных сту
дентов выходцев из региона были распространены ассимиляционные
тенденции и почему при необходимости выбора национальной идентич
ности они отдавали предпочтения польской как государственной или
русской как этноконфесиональной принадлежности, но не белорусской,
которая казалось бы отсылала к собственным крестьянским началам.
Вместе с тем, данный аспект для национально сознательной части
студенческой молодёжи, на которую направлен основной фокус на
шего исследования, оставался важным фактором, определявшим их
идентичность. Именно ощущение неразрывной целостности с наро
дом являлось одной из ценностей, которые должны быть присущи
каждому белорусскому студенту — apriori признававшимся выход
цем из народа 51. Тогда как произошедший разрыв интеллигенции
с народом, крестьянскими массами, рассмат ривался как причина всех
бед белорусских элит, которые не могут найти широкой поддержки52.
Поэтому в обращениях к студенчеству на страницах молодёжных
периодических изданий не просто призыва лось к сохранению свя
зи с крестьянством или вли яния на деревню, а именно требова лось
оставаться своим для крестьян. Данной теме посвящено даже особое
место в биог рафическом романе Виктора Вальтора53 «Рожденные под
51
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А. Клімовіч, Студэнскімшляхам, «Студэнская думка: часопісь беларускага
студэнства», рэд. выд. Я. Шу товіч, 1929, Г. 5, № 1 (11), с. 7.
Ф. Маркотны, Сучаснасцьібудучыня, «Наш шлях: штомесячнiк беларускага
студэнцтва», рэд. выд. Б. Ту ронак, 1922, Г. 1, № 23, с. 13.
Жизнь автора может являться непосредственным олицетворением неп ро
стой судьбы отдельно взятого представителя исследуемой нами группы сту
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Сатурном», написанном непосредственно в межвоенное время и пос
вящённом жизни белорусских студентов в Праге. В нём автор приво
дит историюпритчу о студентебелорусе, который, вкусив прелестей
столичной жизни, возвращается на родину и не может одеть отцов
ский крестьянский кожух — он для него теперь смердит54. Видимо,
во многом непреодолимость того самого этносоциального барьера,
отделявшего крестьян от национальной интеллигенции, заставляло
студенческое сообщество вновь и вновь обращаться к этой проблеме
на протяжении всего межвоенного периода.
В заключение лишь отметим, что в данной работе мы рассмотрели
только общий образ белорусского студенческого сообщества, который
предстаёт нам на основании материалов статистических и персональ
ных данных архива УСБ. Нам удалось выделить только некоторые об
щие характеристики и отдельные черты идентичности данной студен
ческой группы. Дальнейшее исследование данного сообщества, его
внутренней структуры, форм организации, особенностей формирова
ния национальной идентичности, требует изучения широкого спектра
материалов как архива УСБ, где хранятся данные о деятельности сту
денческих организаций, так и межвоенной белорусской студенческой
периодики. Была она на диво разнообразна и богата, по количеству
изданий не уступала даже аналогичной польской прессе, что говорит
о чрезвычайной активности как внутренней, так и внешней обществен
ной и культурной жизни белорусского студенчества, которая, по наше
му мнению, заслуживает отдельного внимания исследователей.
Summary
BelarusianstudentsoftheStefanBator yUniversit yinVilnius
inthelightofstat ist icalandpersonaldata:
composit ion,socialbackgroundandnat ionalawareness
The ar ticle is devoted to the study of the com mu nity of Belarusian students of Vilnius
University in the inter war period. The quantitative structu re of this group was studied ba
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дентовбелорусов. Виктор Бенедиктович Вальтор (19021931) происходил из
латгальских белорусов, в детстве во время І ми ровой войны вместе с семьёй
пережил беженство в Харьков, начальное обра зование полу чал в россий
ской реальной школе, а затем гимна зии. В 1922 г. стал студентом Пражского
тех ни ческого университета и являлся активным участником белорусского
студенческого дви жения в 20е годы. Творческий путь как белорусский пи
сатель и поэт начал ещё в студен ческие годы. К сожа лению, путь этот ока
зался коротким, заболев туберкулёзом во время учёбы в Праге, вскоре после
возвращения на родину в Двинск (Дау гавпилс) умер в 1931 г.
В. Вальтар, Выбраныя творы, ук лад. М. Казлоўскага, С. Панізніка, Мінск
2009, с. 164.

sed on the university’s statistical data. Despite the fact that members of this com mu nity
constituted no more than 3% of the total number of students, this group is primarily distin
guished by its Belarusian national consciousness, i.e. it was the car rier of the Belarusian
national identity and actively par ticipated in the Belarusian national movement in Western
Belarus.
The social backg round of the Belarusian students was also studied based on their per
sonal data in the university’s archives. This study showed that a great part of the students
did not descend from peasants, but from a higher social class (group).
Students of peasant origin of ten came from families who had abandoned the traditional
ru ral way of life as a result of mig ration, or because of their status as refugees du ring the
war. This horizontal or ver tical social mobility in family histories of those students expla
ins why they had the most evident national identity. At the same time it explains the small
size of this group, as the majority of students from eth nog raphic Belarus indicated their
nationality as Russian or Polish, so they either had been assimilating or did not have any
national identity. They defined themselves on the basis of religion, class, state, etc.
Key words: Belarusian students, Vilnius University, social origins, national identity
Streszczenie
BiałoruscystudenciUniwersytetuStefanaBatoregowWilnie
wświetledanychstat yst ycznychiosobow ych:
skład,pochod zeniespołeczne,świadomośćnarodowa
Ar tykuł poświęcony jest wspólnocie Białorusinów, studiujących w ok resie między wo
jen nym na Uniwersy tecie Stefana Batorego w Wilnie. Autor na podstawie danych statys
tycznych uczelni zbadał skład ilościowy tej grupy studentów. Mimo że Białorusini stano
wili nie więcej niż 3% wszystkich studentów, wy róż niało ich w pier wszym rzędzie po
czucie świadomości narodowej, tzn. byli nosicielami białoruskiej świadomości narodowej
i uczest niczyli w białoruskim ruchu narodowym w Zachod niej Białorusi.
Na podstawie danych osobowych studentów przechowy wanych w archiwum uniwer
sy teckim zbadano ich pochodzenie społeczne. Okazało się, że znacz na część studentów
białoruskich pochodziła nie ze środowiska chłopskiego, lecz z wyższych warstw społecz
nych. Studenci chłopskiej proweniencji pochodzili z rodzin, które porzuciły wieś w wy ni
ku mig racji zarobkowej lub z powodu uchodźstwa w czasie wojny. Czyn nik poziomej lub
pionowej ruchliwości społecznej w rodzin nej historii studentów białoruskich tłu maczy
fakt ich uświadomienia narodowego. Wyjaśnia rów nież przyczy ny stosun kowo niewiel
kiej ilości Białorusinów wśród braci studenckiej, ponieważ znaczna część studentów po
chodzących z ziem et nog raficznie białoruskich wpisy wała w dokumentach narodowość
rosyjską lub polską, tzn. ulegali asy milacji albo nie mieli wyk rystalizowanej świadomości
narodowej, ok reślając swoją narodowość na podstawie takich wyznacz ników, jak wyzna
nie, przy należ ność stanowa i państwowa.
Słowakluczowe: studenci białoruscy, Uniwersytet Wileński, pochodzenie społeczne,
tożsamość narodowa
AndriejMost yka — historyk, dok torant w Republikańskim Insty tucie Szkoły Wyż
szej w Mińsku. Zainteresowania badawcze: historia białoruskiego ruchu studenckiego
w Uniwersy tecie Stefana Batorego w Wilnie, oświata w Zachod niej Białorusi w ok resie
między wojen nym, polityka narodowościowa w Polsce między wojen nej. Zajmuje się rów
nież badaniami w dziedzinie historii mówionej i pamięci historycz nej.
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СвятославКулинок
(Минск)

Подготовканемецкойразведывательно-диверсионнойагентурынатерриторииПольшидлядействийпротивСССРв1939-1944гг.
(ПоматериаламНациональногоархиваРеспубликиБеларусь)
Важным фактором в организации подрывной деятельности нацистской разведки против СССР в довоенный период и в годы Второй мировой войны является комплектование агентурного аппарата, его подготовка и использование в шпионской работе. Практически сразу после оккупации территории Польши немецкие спецслужбы приступили к созданию сети разведывательно-диверсионных центров (школы
и курсы) и пунктов (сборные учебные лагеря и пересылочные пункты)
по подготовке квалифицированной агентуры. В деятельности немецких спецслужб по подготовке шпионов на территории Польши можно
выделить два периода: а) осень 1939 — до конца 1941 г.; б) 1942-1944 гг.
В первый период основная разведывательная и контрразведывательная работа была сосредоточена в руках немецкой военной разведки
— абвера. Не останавливаясь подробно на его структуре (она хорошо
описана в научной литературе1), укажем только, что основную разведывательную, контрразведывательную и диверсионную работу проводили периферийные органы абвера — абверштелле (далее: АСТ), имевшиеся при каждом военном округе. Они подчинялись непосредственно
Управлению «Абвер-заграница» и согласовыва ли свою работу с отделами 1-Ц (разведотделы) штабов военных окру гов, передавая им
в копиях разведывательные данные о сопредельных с округом стра1
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Нап ример: Л. И. Барков, В дебрях абвера, Тал лин 1971, 126 с.; Н. Мюл лер,
Вермахт и оккупация (1941-1944). О роли Вермахта и его руководящих органов в осуществлении оккупационного режи ма на советской территории,
Моск ва 1974, 387 с.; К. Бартц, Трагедия абвера, 1935-1944 гг., Моск ва 2002,
267 с.; Г. Бух гайт, Абвер — щит и меч III Рей ха, Моск ва 2003, 477 с.; С. Г. Чуев,
Спецслужбы Третьего Рей ха. Книга 1 и 2, Санкт-Пе тербург 2003, 383 и 447
с.; Э. Г. Иоффе, Абвер, полиция безопасности и СД, тайная полевая полиция,
отдел «Иностранные армии — Восток» в западных областях СССР. Стратегия и тактика. 1939-1945 гг., Минск 2007, 384 с.

нах. Основными отделами в структу ре АСТ были: разведывательный
(первый) и конт рразведывательный (третий) отделы. Разведывательный отдел собирал материа лы о вооруженных силах и экономической мощи стран, сопредельных с территорией своего военного округа. Конт рразведывательный отдел вел работу в воинских частях
и учреждени ях, расположенных на территории военного округа;
занимался агентурной работой среди гражданского населения, в лагерях военнопленных; изу чал деятельность и выявлял дислокацию
разведорганов предполагаемых противников. Кроме АСТ активную
агентурную работу вели специальные органы и службы, входившие
в состав Главного управления имперской безопасности (РСХА).
Основным разведывательным органом на территории Польши
был АСТ «Краков», который был создан в конце 1939 г. и размещался в Кракове по улице Вокзальной (начальник — полковник Визер).
Этой структу ре подчинялись несколько местных отделений разведки
и конт рразведки — абвернебенштелле (да лее: АНСТ). В свою очередь в Варшаве с декабря 1939 г. действовал АНСТ «Варшава» (первый руководитель — майор Горачек). В его подчинении находился
ряд отдельных подразделений (мельдекопф) в Тересполе, Влодаве, Бяла-Подляска. Расположенный в Люблине АНСТ «Люблин» (начальник — майор Горник) вел разведывательную работу против частей
советской армии на участке Ковель-Львов. Мельдекопфы располагались в Грубешове, Белзе и Томашове. АНСТ «Радом» располагался
в военных ка зармах города. Он имел специальный картог рафический
отдел, который занимался уточнением данных разведки и составлением карт западных районов УССР. Позже был обра зован АНСТ «Жешув» и «Львов» (современная территория Украины) 2. Отличительной
чертой юридического статуса этих подразделений является то, что
они выступа ли не от имени своих разведывательных и секретных органов, а под прикрытием различных гражданских государственных
учреждений и частных предприятий, формально не имевших никакого отношения к деятельности разведки.
В 1940 г. при АСТ «Краков» была организована школа по подготовке разведчиков и диверсантов для проведения подрывной и шпионской работы против Советского Союза. Начальником школы был
обер-лейтенант Арендт. Школа комплектова лась из украинцев — жителей Польши. Подбор агентов осуществляли специальные вербовщики из числа членов и сторонников Организации украинских наци2

Структура и деятельность органов германской разведки в годы Второй мировой войны, Симферополь 2011, с. 26-30.
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она листов (ОУН). Школа была разбита на четыре лагеря (отделения),
которые находились в местечках Криница (120 км юго-восточнее Кракова), Дук ля (125 км юго-восточнее Кракова), Барвинек (15 км южнее
Дук ли) и Каменица (50 км севернее Дук ли). Так как отделения школы
были замаскированы под лагеря трудовой повинности, то слушателей
часто выводили на различные хозяйственные работы. В каждом отделении школы одновременно обу ча лось 100-300 человек. По окончанию подготовки часть агентов направляли на прежние места работы,
где использова ли по линии конт рразведки. Другие агенты охраняли
заводы на территории Польши. Выходцы из западных областей УССР
посыла лись на дополнительные четырёхнедельные курсы, находившиеся при соединении «Бранденбург-800» и после окончания перебрасыва лись с задани ями в СССР. С нача лом Германией войны против
Советского Союза школа была расформирована3.
Ана лизируя социальную ба зу вербуемой агенту ры, можно сделать
вывод о том, что к шпионской работе привлека лись прежде всего лица, пост радавшие от советской власти (вынужденные эмиг рировать,
раскулаченные, арестованные), а так же те, кто ее не принял по своим убеждени ям. Это представители многочисленных эмиг рантских
союзов, объединений и организаций: «Русский национальный комитет» (создан в Варшаве в нача ле 1940 г.), «Объединение русских воинских союзов», «Российский фашистский союз», «Ка зачий союз»,
«Русский общевоинский союз», «Национально-трудовой союз нового
поколения» и др., а так же члены украинских и белорусских национа листических организаций. Например, для подготовки агентурных
кадров из числа украинцев и членов ОУН абвер создал крупную разведывательную школу в местечке Закопане, в которой обу ча лось около 120 курсантов 4.
Активно привлекалось к разведывательной работе и польское население. После оккупации Польши в руки немецких спецслужб попала
значительная часть архивов и документов бывшего второго отдела Генерального (Главного) штаба польской армии, который являлся основным разведывательным органом. Используя захваченные материалы,
сотрудники немецких спецслужб установили немало агентов бывшей
польской разведки, привлекли их на свою сторону и в широких масштабах использовали для работы против СССР. Украинский историк
3
4
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С. Чуев, Спецслужбы Третьего Рей ха, кн. 1, с. 186-188.
А. В. Иванков, Агентурные кадры немецко-фашистской разведки и использовавшиеся ею формы и методы подрывной деятельности против СССР, Киев 2010, с. 20-21.

А. Иванков, основываясь на архивных документах КГБ, указывает,
что среди выявленных и разоблаченных накануне войны Германии
с СССР агентов западных стран, 52,2% составляли поляки по национальности5. В этом же исследовании автор отмечает, что агентуру из
числа поляков можно условно разделить на две основные группы:
а) агенту ра, завербованная из числа местных жителей — зажиточных крестьян и кустарей, торговцев и отдельных представителей интеллигенции;
б) агенты, завербованные из военнослужащих, главным обра зом,
из офицерского состава бывшей польской армии, находящихся в немецком плену.
Первая группа в основном использовалась в приграничных районах
Украины для сбора разведданных военного характера, а также для создания различных подпольных формирований и банд. Вторая представляла собой наиболее квалифицированную часть агентуры, которая забрасывалась в глубокий тыл СССР на оседание в качестве резидентов.
Еще одним крупным цент ром подготовки немецкой агенту ры накануне нападения Германии на СССР был город Щецин, где ба зировался АСТ «Штет тин». В городе так же размеща лась разведывательнодиверсионная школа абвера, созданная в декабре 1940 г. Она располага лась по ул. Зибек-штрассе или Берлинертор (по дру гим данным по
ул. Блихера). Начальником школы был полковник Литке. В ней готовились разведчики-диверсанты для подрывной работы на территории
СССР. Здесь были представлены курсанты разных национальностей:
поляки, чехи, латыши, литовцы, эстонцы. Наборы осуществлялись
в лагерях военнопленных, а так же из военнослужащих польской
и французской армии. Срок подготовки агентов составлял 6 месяцев.
Слушатели изуча ли разведывательное дело, структу ру, пост роение,
вооружение и снаряжение Красной армии, геог рафию Советского
Союза, топог рафию, радиодело, шифры и тайнопись, фотодело, устройство взрывчатых веществ, мин и ядовитых бактериологических
веществ и способы их применения. Первые заброски агентов в СССР
были произведены в февра ле и мае 1941 г. Шпионы были направлены
в основном на территорию Прибалтики и Беларуси. Для осуществления связи с немцами и передачи собранных разведывательных сведений агенты полу ча ли портативные радиостанции 6.

5
6

Там же, с. 20-21.
Органы государственной безопасности в Великой Отечественной войне, т. 3,
кн. 1, Моск ва 2003, с 147.
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Осенью 1940 г. сот рудниками госбезопасности БССР был ра зоблачен курсант Щецинской школы Эдуард Людвиг. В своих пока заниях
он сообщил о том, что школа размещается в пятиэтажном здании,
внут ри которого уст роена сеть сложной сигна лизации, идущей по
всем кабинетам, а так же имеется приемопередаточная радиостанция.
Обу чение агенту ры проводится в индивидуальном порядке, и в целях
конспирации каждый обу чающийся числится под вымышленной фамилией, а сама школа маскируется под видом ремесленного училища.
Людвиг проходил обу чение с 10 августа по 2 сентября 1940 г.7
За период с октября 1939 г. по октябрь 1940 г. на западной границе
СССР органами государственной безопасности было задержано и разоблачено около пяти тысяч вражеских агентов. Например, в городах
цент ральной и восточной Украины органами НКВД УССР в 19391940 гг. было выявлено и обезврежено 20 резидентур немецкой разведки в составе 64 агентов8. Спецслужбами БССР только за период
с 1 августа по 1 октября 1940 г. было выявлено 33 агента, которые
в активной, либо пассивной форме вели шпионскую работу для нужд
немецких спецслужб (большинство из них лица польской национальности)9. Укажем так же, что большую работу по ра зоблачению агенту ры проводили советские пог раничники. Только за период с 1 января по 10 июня 1941 г. ими было задержано 2080 нарушителей со
стороны Германии, из которых 183 были ра зоблачены как агенты10.
С приближением момента нападения на СССР увеличива лось и количество забрасываемой агенту ры. Так, в 1 кварта ле 1941 г. на западной государственной границе СССР было задержано и ра зоблачено
в 15-20 раз больше вражеских агентов по сравнению с первым кварталом 1940 г., а во втором кварта ле 1941 в 25-30 раз больше, чем во втором кварта ле 1940 г. По мнению украинского историка А. Иванкова,
«начиная с 1941 г. гитлеровская разведка изменила состав забрасываемой на Восток агенту ры. В советский тыл противник стал засылать преимущественно высококва лифицированных агентов, хорошо
7

8
9
10
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Э. Г. Иоффе, Лаврентий Цанава: его на зыва ли «Белорусский Берия», Минск
2016, с. 131. Отме тим, что в системе подготовки немецкой агенту ры практикова лись досрочные, или ускоренные выпуски обу чаемых курсантов, когда
они нап равля лись на задание «по мере подготовки и надобности... не зависимо от срока обу чения». См.: Национальный архив Республики Беларусь
(да лее: НАРБ), ф. 1450, оп. 21, д. 150, л. 12-22.
А. В. Иванков, Агентурные кадры немецко-фашистской разведки, с. 11, 13.
НАРБ, ф. 4п, оп. 1, д. 16851, л. 3-6; ф. 4п, оп. 1, д. 16852, л. 2-5.
На страже границ Отечества. История пограничной службы. Краткий
очерк, Моск ва 1998, с. 381.

экипированных и снабженных в большинстве своем портативными
приемопередающими радиостанци ями». По его же данным, в первом
кварта ле 1940 г. среди вражеской агенту ры было ра зоблачено 28 высококва лифицированных агентов, а в первом кварта ле 1941 г. — 15311.
Большинство из ра зоблаченных агентов прошли подготовку в специальных учебных цент рах на территории Польши.
Органами государственной безопасности БССР в декабре 1940 г.
были полу чены данные о деятельности на территории Польши «30 отделений и разведпунктов гестапо и пог ранполиции..., занимающихся
заброской агенту ры на территорию СССР»12. Спецслужбами УССР
было «вы явлено 14 разведывательных пунктов абвера и 20 пунктов
гестапо», в том числе в городах Холм, Люблин, Грубешов, Томашев,
Замостье, Жешув, Тарнов, Загуж, Ста лёва Воля и др.13 По данным
российского историка Михаила Семиряги «на территории Польши
действова ло около ста учебных пунктов по подготовке и заброске
в СССР разведчиков и диверсантов... За одиннадцать предвоенных
месяцев было задержано около пяти тысяч вражеских ла зутчиков»14.
Второй этап деятельности немецких спецслужб по подготовке
агенту ры на территории Польши начинается с 1942 г. К этому времени стал очевиден крах стратегии «блицкрига» на Восточном фронте,
немецкая армия потерпела тяжелое поражение под Москвой, а в ее
тылу ста ло разворачиваться цент ра лизованное и мощное партизанское движение. Это пот ребова ло кардинального изменения основных
направлений деятельности немецких разведывательных органов.
С нача лом Великой Отечественной войны основные цент ры подготовки агентурных кадров перемещаются на оккупированную территорию СССР. После разг рома немецко-фашистских войск под Москвой были расширены действующие разведорганы военной разведки
и создано 9 новых абверкоманд и 21 абверг руппа, а к 13 ранее существовавшим разведывательно-диверсионным школам на оккупированной территории Советского Союза было дополнительно открыты
еще 16 школ15.
Одной из крупнейших разведывательно-диверсионных школ в системе абвера была Варшавская, которая была организована в октябре
11
12
13
14
15

А. В. Иванков, Агентурные кадры немецко-фашистской разведки, с. 12.
В. Надтачаев, Противоборство спецслужб, «Неман», 2011, № 9, с. 204.
А. В. Иванков, Агентурные кадры немецко-фашистской разведки, с. 8-10.
М. И. Семи ряга, Преступ ление века, Моск ва, 1971, с. 31.
И. К. Белик, Е. В. Шу ми лова, Немецкая разведка является довольно сильным
противником, «Истори ческий архив», 2000, № 5, с. 27-28.
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1941 г. и предназнача лась для подготовки агентов-разведчиков и радистов. Начальником школы был майор Моос («Марвиц»). Несмот ря
на то, что по времени открытия она относится к первому периоду,
основная работа здесь велась именно с 1942 г.
Школа являлась цент ральной и пока зательной по вопросам подготовки ква лифицированной агенту ры из советских военнопленных.
Она служила так же для ознакомления работников германских разведывательных органов с методами организации разведшкол и обу чения агентов. В Варшаву часто приезжа ли группами и в одиночку официальные сот рудники германской разведки. Им руководство школы
пока зыва ло лучших агентов, оформление лагерей и наглядные пособия16. До июля 1943 г. школа размеща лась на даче Ю. Пилсудского
в местечке Сулеювек, возле железнодорожной станции Милосна (21
км восточнее Варшавы), поэтому в некоторых архивных документах
она проходит под этим названием17.
Территория школы была огорожена колючей проволокой и охранялась регулярной немецкой воинской частью. Здесь размеща лась мощная радиостанция, фотолаборатория, мастерские по изготовлению
фиктивных документов и общежития офицеров абвера. До января
1943 г. в школе существова ло два отделения (лагеря): в первом обуча лись разведчики-радисты, предназначавшиеся для работы в глубоком тылу Советского Союза, во втором — разведчики для работы
в ближнем тылу Красной армии. В январе 1943 г. были организованы
еще два лагеря — третий и четвертый. В третьем обу ча лись разведчики-радисты для разведки промышленных объектов в глубоком тылу
Советского Союза, в четвертом — разведчики-радисты, предназначенные для сбора разведывательных данных о советских военно-воздушных силах. Одновременно в школе готовилось до 350 человек18.
Среди курсантов были представители различных национальностей:
русские, белорусы, украинцы, поляки и евреи19.
В Варшавскую школу агентов вербова ли из военнопленных Красной армии, в основном среднего командного состава, и лиц с высшим
и средним обра зованием. Каждому завербованному агенту по прибытии в школу присваива лась кличка, а настоящую фамилию на зывать
запреща лось. Слушателям под страхом репрессий запреща ли выхо16
17
18
19
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дить за пределы школы и общаться с местным населением. Время
обу чения колеба лось от 2 до 6 месяцев, в зависимости от способностей обу чавшихся и пот ребности в тот, или иной период в агенту ре.
Чтобы приблизить и приучить агентов к обстановке в советском тылу, где им предстояло работать, в школе было разрешено при обращении друг к другу упот реблять слово «товарищ», а так же ра зу чивать
и петь советские песни. На специально изготовленных макетах советских городов агентов обу ча ли правилам ориентировки и маскировки.
Разведчики и радисты отделений № № 1, 2, 3 и 4, закончив обучение, переводились в специальный лагерь, где получа ли дополнительный инст руктаж по разведывательной работе в советском тылу,
а так же фиктивные документы, радиостанции, шифры и коды, оружие, экипировку. Через 8-10 дней намеченные к переброске на советскую сторону агенты из этого лагеря направлялись в распоряжение
абверкоманд и абверг рупп, действовавших на советско-германском
фронте, откуда их перебрасыва ли на выполнение заданий в прифронтовую полосу и глубокий тыл СССР (Москва, Молотов, Ка зань, Горький, Ста линг рад и др.), а так же в партизанские формирования.
Так, 18 мая 1942 г. на территории Кропоткинского зерносовхоза (Краснодарский край) ночью с немецкого самолета был сброшен
парашютист в красноармейской форме, с документами лейтенанта
Красной армии. Он был задержан и допрошен сот рудниками НКВД.
Ока за лось, что он уроженец Кубани и около двух месяцев готовился
немецким командованием в школе под Варшавой, затем был доставлен самолетом в Симферополь. От туда в составе группы из четырех
человек заброшен в Краснодарский край для шпионажа. Дру гие члены группы были выброшены в районах Краснодара, Армавира и Тихорецка 20.
Летом 1943 г. ряд агентов Варшавской разведшколы были ра зоблачены в партизанских формировани ях, действовавших на территории
Беларуси. Командир одной из партизанских бригад Минского соединения П. Конова лов в июле 1943 г. сообщил следующее: «Немецкий
шпион, по национальности еврей, окончивший Варшавскую школу гестапо, был привезен немцами в Гомель, а из Гомеля направлен
в Бобруйск с целью проникновения в бригаду. Фамилия его Лис (на
самом деле — Зелик Лейбусович Айзенштадт — авт.). По прибытию
в бригаду выдал себя за поляка. Засыпался он на мелочи: ска зал, что
из Гомеля до Бобруйска пришел за 2 дня. Это пока за лось подозритель20

Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945: Рассекреченные документы. Хроника событий: в 3-х кн., кн. 1, Краснодар 2005, с. 264.
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ным... Лис расска зал, что окончил Варшавскую школу гестапо и был
послан для проникновения в партизанский от ряд. По словам Лиса,
вместе с ним были направлены еще двое, так же евреи. Варшавскую
школу гестапо окончило 500 человек для отправки к партизанам»21.
В этом же месяце в «Отчете о работе особого отдела соединения партизанских бригад по Минской области» ука зыва лось, что в Варшаве
в разведшколе обу чается до 700 агентов22. В первом кварта ле 1944 г.
в партизанской бригаде им. Чапаева была ра зоблачена группа из 12
агентов, прошедших двухмесячную подготовку в ука занной школе.
При себе они имели от равляющие вещества для диверсий над комсоставом23.
В 1942 г. были созданы несколько специальных разведывательнодиверсионных органов для ведения «тайной войны» на Восточном
фронте. С 1942 г. в системе абвера начал действовать специальный орган «Зондерштаб-Р» или «Особый штаб Россия», проводивший агентурную работу по выявлению партизанских от рядов, антифашистских организаций и групп в тылу действующей немецкой армии. Кроме того, «Зондерштаб-Р» проводил конт рразведывательную работу
по выявлению советских разведчиков-парашютистов и участников
подпольных организаций. Штаб работал в тесном контакте с германскими конт рразведывательными и карательными органами СД и Тайной полевой полицией (ГФП); отделами 1-Ц воинских частей; фельди ортскомендату рами, куда передавал материа лы и разведданные.
Орган вел так же антисоветскую и профашистскую пропаганду на оккупированной территории. Он дислоцировался в Варшаве, снача ла по
ул. Хмельная, д. 7, позднее — по ул. Новый Свят, д. 5, и маскировался
вывеской «Восточная строительная фирма Гильген»24.
Во главе «Зондерштаба-Р» стояли бывший офицер царской армии
Борис Смысловский («фон Регенау») и бывший полковник Красной
армии Михаил Шапова лов («Раевский»). Всю практическую деятельность «Зондерштаб-Р» проводил через межобластные резидентуры, которые на зыва ли разведывательно-резидентскими областями.
Оккупированная немцами советская территория делилась до июля
1943 г. на пять, а позднее на четыре разведывательно-резидентские
области.
21
22
23
24
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Для подготовки квалифицированной агентуры при «Зондерштабе-Р»
в Варшаве функционировали специальные курсы «внутренней разведки». Преподавателями были бывшие старшие офицеры Красной армии
и офицеры РОА. В течение 3-4 недель агентам читали лекции о способах
установления дислокации партизанских отрядов, их численности и вооружения, а также о методах подбора, заброски и внедрения агентуры в действующие партизанские отряды. Кроме этого, проводились практические
занятия по составлению агентурных донесений, разработке легенд и заданий. Агенты также изучали топографию и слушали лекции о политическом строе Германии, ее истории, сущности «Нового порядка»25.
В начале марта 1942 г. Главное управление имперской безопасности
пришло к выводу о необходимости создания высокоэффективного разведывательно-диверсионного и пропагандистского органа. Указанной
структуре было присвоено условное наименование «Унтернемен Цеппелин» («Предприятие Цеппелин»). В его задачу входило осуществление
диверсий и ведение террора, а также политическое разложение населения в глубоком советском тылу. Эти планы предполагалось реализовать
путем заброски специально обученной агентуры в глубокие тыловые
районы Советского Союза, имеющие важное оборонное значение, а также в национальные области и республики для сбора разведывательных
данных о политическом положении в СССР, проведения националистической пропаганды, организации повстанческого движения и осуществления террористических актов. Руководство НСДАП надеялось,
что «Цеппелин» сможет подорвать крепость тыла СССР и этим окажет
реальную помощь командованию немецкой армии в борьбе против советских вооруженных сил. Стратегия деятельности этого органа была
сформулирована следующим образом: «Нельзя ограничиться десятками
групп для разложенческой деятельности, они для советского колоса являются только булавочными уколами. Нужно забрасывать тысячи»26.
25

26

Агент «Зон дерштаба-Р» Пузеев Иосиф Иванович, обу чавшийся на этих курсах и ра зоблаченный в декабре 1943 г., пока зал, что подготовка бы ла организована следу ющим обра зом: «Че ты ре дня в неделю занима лись по 6 часов
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 и два дня в неделю по 4 часа с 9.00 до 13.00.
В воск ресенье был выходной. Расписания занятий и точно установленных
часов по каж дому предме ту не бы ло. Быва ли слу чаи, когда Евреинов и Виног радов [преподаватели на курсах — С. К.] не явля лись на занятия из штаба.
Первые две недели проходи ли только историю России, потом две недели занимался полковник Зудков — разведка, топог рафия и личное ору жие» (См.:
НАРБ, ф. 1450, оп. 2, д. 57, л. 209-215).
В. П. Ямпольский, В. Ф. Богодист, Органи зация и деятельность «Цеппелина», «Труды Общества изу чения истории отечественных спецслужб», Москва 2008, т. 4, с. 328.
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«Цеппелин» состоял из руководящего штаба, находящегося до весны 1943 г. в Берлине, а также специальных воинских формирований,
особых команд, учебных лагерей, действовавших на территории Германии, Польши и на советско-германском фронте. Именно «Цеппелин»
развернул активную работу по созданию учебных разведывательно-диверсионных центров на оккупированной территории Польши.
Одной из первых школ (их называли также «учебными» и «особыми
лагерями»), созданной «Цеппелином», был учебный центр в местечке
Яблонь (недалеко от Люблина) в бывшем замке графа Замойского.
В школе готовили разведчиков, диверсантов, террористов и радистов.
Одновременно обучалось от 150 до 200 человек. Слушателям преподавали агентурную разведку в тылу частей Красной армии, радиодело, подрывное дело. Большое внимание уделялось подготовке агентов-террористов: изучались гранаты особого типа со взрывателями замедленного
действия и другое специальное оружие. Обучение в школе продолжалось 3-6 месяцев, после чего из подготовленных агентов комплектовались группы для переброски за линию фронта. Агентура, прошедшая
подготовку в этой школе, забрасывалась главным образом в районы
Москвы, Ленинграда, Северного Урала, а также в партизанские зоны.
Разведчики и диверсанты, забрасываемые на задания, снабжа лись
большим количеством взрывчатых материа лов, сильно действующими ядами, комплектами разнообразных военных и гражданских документов, чистыми бланками для изготовления фиктивных документов и большими денежными суммами. В августе 1942 г. из местечка
Яблонь школа перееха ла в город Парчев, а затем, в связи с намерением «Цеппелина» сконцент рировать все особые лагеря «русского сектора» в районе Вроцлава (Бреслау), была переведена в городок Волув
(40 км северо-западнее Вроцлава)27. Здесь она размеща лась в ка зарме
№ 2, ранее принадлежавшей школе унтер-офицеров.
Один из курсантов, прошедших обу чение в Волуве и ра зоблаченный партизанами на территории Беларуси, сообщил подробности своей подготовки: «Ка зарма № 2 г. Волау [так в документе — С. K.] представляла собой дву хэтажное здание, на первом этаже находилась столовая, баня и две жилых комнаты. На втором этаже были жилые комнаты. В каждой комнате помеща лось 7-8 человек. Свободные радисты
27
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С. Г. Чуев, Спецслужбы Третьего Рей ха. Книга 2, с. 197-198. Укажем на то,
что в работе С. Чуева, а так же в некоторых дру гих работах ошибочно ука зывается на то, что Яблонская школа «перееха ла в г. Волау в Восточной Пруссии (40 км северо-западнее Бреславля)». Город Вроц лав (он же Бреслау) располагается в Си лезии, а город Волау — это город Волув. — авт.

и часть распределенных по группам радистов жили в одной комнате...
Группы составлялись так: подбира лись люди в большинстве земляки (из одной местности)... Группы были по 3-5 человек, желательно
меньше, но радист обязательно в каждой группе. Засылаемые группы
не обязательно должны были находиться в населенных пунктах, они
могли жить в лесу, особенно радист со станцией, там было безопаснее». Агентам выдава лись от равляющие вещества, с помощью которых рекомендова лось производить от равление партийного актива,
а в случае внедрения в армию — офицеров и полит работников. В качестве приоритетных заданий намеча лось совершение ряда диверсий
на элект росиловых коммуникаци ях Свердловск — Нижний Тагил 28.
Режим работы был следующий: подъем в 6 часов ут ра, 15-минутная зарядка, туа лет. В 8 часов завт рак, который состоял из 200 граммов хлеба, 25 граммов маргарина или меда (редко) и 0,5 лит ра кофе
без сахара. Занятия начина лись в 9 ут ра и длились до 12 часов. Затем
обед: 1 литр картофельного супа с мукой без хлеба. После этого курсантам давался один час отдыха, а затем начина лись занятия по спецподготовке. В 6 часов вечера ужин: 200 граммов хлеба, 50-70 граммов
ливерной колбасы и кружка кофе29. В марте 1943 г. школа передислоцирова лась на Восточный фронт. Некоторое время она находилась
в городе Глубокое, в здании монастыря, а затем в мае 1943 г. прибыла
в Псков, и до января-февра ля 1944 г. дислоцирова лась неда леко от
города Изборска.
В августе 1943 г. Белорусский штаб партизанского движения
(БШПД) полу чил сведения о заброске ряда выпускников данной школы в Ярославскую и Архангельскую области, а так же на территорию
Кавка за и в Татарскую АССР30.
Еще один разведывательно-диверсионный учебный центр «Цеппелина» располагался во Вроцлаве (Бреслау). Подробнейшие данные об
этом лагере представлены в пока заниях бывшего его курсанта Федора Ведерникова. В частности, он сообщил, что во Вроцлаве, а так же
в местечке Освитц (ныне Особовице, 1,5-2 км на север от Вроцлава
по правому берегу Одры) располагался комплекс зданий и объектов
так на зываемой «подготовительной школы». Она нача ла свою работу в мае 1942 г. Первый набор слушателей состоял из 300 человек,
в основном из числа советских военнопленных. Руководящий состав
школы включал 6 немецких офицеров. Преподавательский и вспомо28
29
30

НАРБ, ф 1450, оп. 2, д. 57, л. 568-571.
Там же.
НАРБ, ф. 1450, оп. 2, д. 56, л. 43.

155

гательный персонал набирался из советских граждан. Характеризуя
учебный процесс, Ведерников сообщил, что изу ча ли «1) Текущая политика и проработка сводок информбюро немецкого командования.
2) Новый сельскохозяйственный устав и колхозы. 3) Прог рамма
и устав НСДАП. 4) Экономика Германии. 5) Большевизм и русский
народ. 6) Работа в тылу Красной армии: а) разведка и конт рразведка; б) разложение населения и восстановление его против советской власти; в) диверсионно-террористическая и шпионская работа;
г) изучение и практическая работа по передаче и приему радиог рамм
и изучение шифра (для радистов). Причем эта прог рамма держа лась
в строгом секрете и никому не разглаша лась»31.
Обу чение курсантов шло в разрезе развертывания шпионской
и диверсионно-террористической работы, путем забросок в тыл
Красной армии групп от двух и более человек с обязательным приданием группе рации.
Каждая группа во главе со старшим резидентом была обязана завербовать шпионскую и диверсионно-террористическую агентуру и в основном проводить всю работу через нее. Агентам ставились следующие
задачи: «разведка военно-промышленных объектов, войсковых соединений, их концентрация и перегруппировка по железным и шоссейным
дорогам, производство диверсий на железных дорогах и других военнопромышленных объектах, террор над низовым активом, комсоставом
РККА, и, вплоть, до центрального руководства советской власти и командования, распространение контрреволюционных листовок с призывом к саботажу и окончанию войны». В состав группы включался, как
правило, один человек, который хорошо знал район предстоящих действий (был оттуда родом, имел родственников и т.д.). Группа снабжалась радиостанцией, значительной суммой денег (до 500 тысяч рублей),
взрывчатыми веществами, оружием, необходимыми документами32.
Отметим, что кроме описанных выше школ, в Национальном архиве Республики Беларусь автором была найдена информация о немецких спецшколах в Белостоке (зима 1943 г. выпуск 31 агента)33, БялоПодляске (лето 1943 г.)34, Миха лово (конец 1943 — нача ло 1944 гг.)35,
Гдыне (осень 1943 г. подготовка подростков-инва лидов)36. Однако
31
32
33
34
35
36
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НАРБ, ф. 1450, оп. 2, д. 56, л. 69-82.
НАРБ, ф. 1450, оп. 2, д. 56, л. 69-82.
НАРБ, ф. 1450, оп. 2, д. 36, л 58-59; ф. 1450, оп. 2, д. 57, л. 270-275; ф. 1450, оп.
2, д. 65, л. 184-185.
НАРБ, ф. 1450, оп. 1, д. 1, л. 147; ф. 1450, оп. 2, д. 53, л. 18-19.
НАРБ, ф. 1400, оп. 1, д. 91, л. 26, 58; ф, 1450, оп. 21, д. 38, л. 17-17об.
НАРБ, ф. 1450, оп. 2, д. 62, л. 240.

сведения об их деятельности незначительны и фрагментарны, поэтому требуют дополнительного уточнения.
Подводя итог, отметим, что на оккупированной территории Польши немецкие спецслужбы развернули активную работу по созданию
многочисленных учебных и пересылочных разведывательно-диверсионных цент ров (школы, курсы, лагеря). На первом этапе деятельности (1939-1941 гг.) эта работа была сосредоточена в руках абвера.
Агенту ру вербова ли, в основном, из эмиг рантских кру гов, украинских, русских и белорусских национа листов, антисоветского элемента, местного гражданского населения и польских военнопленных.
Для второго этапа (1942-1944 гг.) характерно расширение спект ра
решаемых немецкими спецслужбами задач: борьба с партизанским
движением, работа по разложению советского тыла, промышленный
шпионаж, диверсии и др. С этой целью были созданы новые органы и структу ры («Зондерштаб-Р», «Цеппелин») со своими учебными
цент рами, в том числе и на территории Польши. Основной контингент вербуемых агентов на данном этапе составляли советские военнопленные. Всего автором выявлено более 10 немецких учебных цент ров на территории Польши. Установить хотя бы приблизительное
количество подготовленных в них агентов достаточно сложно. Однако можно говорить о том, что эта цифра весьма значительна и может
составлять от нескольких до десяти тысяч человек.
Summary
ThetrainingofGermanintell igenceandsabotageagentsinPoland
foract iv it iesagainsttheUSSRin1939-1944
(basedonthematerialsintheNat ionalArchivesoftheRepubl icofBelarus)
Du ring the Second World War, a net work of intelligence and sabotage cent res was established in the Ger man-occupied ter ritory of Poland, where qualified Ger man agents were trained. The main directions of their activity were: sending agents to the hear tlands of
the Soviet Union and the Red Ar my, as well as the in filt ration of the par tisan units and the
resistance movement on the occupied ter ritory of the USSR. The first special training cent re in Poland was established by the authorities of the Ger man intelligence ser vice — the
Abwehr — in 1939. In 1939-1941 the contingent of futu re spies consisted mainly of members of paramilitary emig rant and nationalist organizations that car ried out anti-Soviet
activities with the support of Ger many. In 1942 a special training cent re „Zeppelin”, with
branches in Wrocław, Wołów, Jabłoń, etc., began training futu re Ger man agents in Poland.
From that time on, the recruit ment of futu re agents took place among Soviet war prisoners
in Ger man camps in Poland. Du ring the Second World War there were more than 10 training cent res in Poland, where intelligence and sabotage agents for the Ger man secu rity
ser vices were trained.
Key words: World War II, Ger many, Poland, USSR, intelligence and sabotage activities, training cent res
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Streszczenie
Przygotow ywanieniemieck iejagentur ywyw iadowczejisabotażowo-dywersyjnej
natereniePolskidodziałalnościprzeciwkoZSRRwlatach1939-1944
(napodstaw iemateriałówNarodowegoArchiwumRepubl ik iBiałoruś)
W czasie II wojny światowej na okupowanym przez Niemcy obszarze Polski powstały
ośrodki wywiadowcze i sabotażowo-dywersyjne, w których przygotowywano wykwalifikowaną agenturę niemiecką. Zakładano, że będzie ona działać na tyłach jednostek wojskowych
Ar mii Czer wonej, a także przenikać do oddziałów par tyzanckich i ruchu oporu na okupowanym terytorium ZSRR. Już w końcu 1939 r. przedstawiciele niemieckiego wywiadu
(Abwehry) założyli pier wsze ośrodki szkoleniowe na terenie okupowanej Polski. W latach
1939-1941 główny kontyngent przyszłych szpiegów składał się przeważnie z członków paramilitar nych organizacji narodowych i emigranckich, które przy wsparciu Niemiec prowadziły działalność antyradziecką. Od 1942 r. aktywną pracę w przygotowaniu niemieckiej
agentury na terenie Polski zaczął prowadzić specjalny organ „Zeppelin”, który nadzorował
działalność kilku ośrodków szkoleniowych (we Wrocławiu, Wołowie, Jabłoni, itp.). Od tego czasu rek rutacja przyszłej agentury odbywała się wśród radzieckich jeńców wojennych,
znajdujących się w niemieckich obozach na terenie Polski. W latach II wojny światowej na
okupowanych terenach Polski działało ponad dziesięć ośrodków szkoleniowych, które przygotowywały kadry do prowadzenia działalności wywiadowczej i sabotażowo-dywersyjnej.
Słowakluczowe: II wojna światowa, Niemcy, Polska, ZSRR, działalność wywiadowcza
i sabotażowa, ośrodki szkoleniowe
Kul inok Światosław — kandydat nauk historycznych, kierow nik działu infor macji
i udostępniania doku mentacji Białoruskiego Archiwum Państwowego Doku mentacji Nau kowo-Tech nicznej. Zainteresowania badawcze: historia, historiog rafia, źródłoznawstwo
historii ruchu par tyzanckiego na Białorusi; działalność niemieckich szkół wy wiadowczych i dy wersyjnych w ZSRR w latach 1941-1944.

158

SzkolnictwobiałoruskienaBiałostocczyźnie
wlatach1944-1948
Pier wsze tygodnie po ustą pieniu w końcu lipca 1944 r. okupacyjnych
władz niemieckich były na Białostocczyźnie ok resem szybko zachodzą
cych wydarzeń. Wraz z wkroczeniem Ar mii Czer wonej na tych terenach
zaczęły instalować się radzieckie komendy wojskowe, a obok nich takież
same władze cy wilne. Podjęta więc została próba kontynuacji rządów z lat
19391941. Jeszcze na początku sier pnia 1944 r. w Białymstoku urzędowa
ła Miejska Rada Delegatów Ludu Pracującego, tzw. Gorsowiet1. Władze
radzieckie bodajże najdłużej działały we wschodniej części ówczesnego
powiatu Bielsk Podlaski. To pod nadzorem rejonowych oddziałów oświa
ty ludowej m.in. w Hajnówce zaczęto przygotowy wać szkoły białoruskie
do nowego roku szkolnego. Jednak efekty epizodycznego zaistnienia ra
dzieckiej administracji na terenach wschodniej Białostocczyzny, które po
wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej przejął w zarząd Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego, były raczej niewielkie2.
Polską administrację oświatową, podległą Polskiemu Komitetowi Wyz
wolenia Narodowego, na Białostocczyźnie zaczęto organizować dopiero
w połowie sier pnia 1944 r. Wśród problemów, przed którymi stanęły nowe
władze, były oczy wiście sprawy związane z kształceniem młodych Biało
rusinów. Zagadnienie to w Kuratorium Ok rę gu Szkolnego Białostockie
go, które utworzono w końcu sier pnia 1944 r., powierzono Wydziałowi
Szkół Mniejszościowych. W źródłach archiwalnych został on odnotowa
ny 29 sier pnia 1944 r.3 Można jednak sądzić, iż w ramach polskiej ad
1

2

3

H. Gnatowska, PPR w województ wie białostockim 1944-1948. Roz wój i działalność, Warszawa 1979, s. 14; J. Kułak, Pier wszy rok sowieckiej okupacji. Białystok
1944-1945, Białystok 1996, s. 23.
Wspom nienia Antoniego Nikonowicza zapisane 15 listopada 1963 r., Archiwum
Państwowe w Białymstoku (dalej: APwB), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjed no
czonej Par tii Robot niczej w Białymstoku, zbiór przed uporząd kowaniem zespołu,
seria wspom nienia i relacje, sygn. 70 (Antoni Nikonowicz). Patrz też doku ment
nr 215 w: Гродненщина накануне и в годы Великой Отечественной войны
(1939-1945). (По документах гродненских архивов), Гродно 2005, s. 409412.
Por. tekst ogłoszenia o rejest racji młodzieży narodowości białoruskiej i rosyjskiej
w wieku szkolnym z 29 sier pnia 1944 r., tam że, Wojewódzki Urząd Infor macji
i Propagandy w Białymstoku 19441947, sygn. 75, k. 68.
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artykuły

SławomirIwaniuk
(Supraśl)

ministracji oświatowej powołano już wcześniej podobną komórkę orga
nizacyjną, gdyż w trakcie ogólnego zebrania nauczycieli z Białegostoku
i okolicznych miejscowości, jakie odbyło się 24 sier pnia 1944 r., wśród
pięciu komórek organizacyjnych istniejącego wówczas Wydziału Oświaty,
jego kierownik Włodzimierz Doroszewski wyliczył tak że referat szkół nie
polskich — obok czterech innych referatów: organizacyjnego, programów
i podręczników szkolnych, wychowania fizycznego oraz pracowni pomo
cy naukowych4. Infor macja ta wskazuje, iż przez pełnomocnika Polskie
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego Leonarda Borkowicza w połowie
sier pnia 1944 r. został początkowo powołany wojewódzki Wydział Oświa
ty5. Jednocześnie należy stwierdzić, iż wbrew temu, co opublikowano na
początku 1945 r. w „Dzienniku Urzędowym Kuratorium Ok rę gu Szkol
nego Białostockiego”, wspomniane wcześniej Kuratorium zorganizowano
nie 23 sier pnia 1944 r.6, a dopiero kilka dni później7. Taką chronologię
potwierdza również to, iż przyszły kurator białostocki, Jan Młynarczyk,
jeszcze 24 sier pnia był ty tułowany „Delegatem Resor tu Oświaty”8. Admi
nistrację oświatową zaczynano więc organizować od miasta Białegostoku,
a z biegiem dni zaczął się wykształcać szczebel wojewódzki i następnie
powiatowy w postaci inspektoratów lokalizowanych na terenach wyzwo
lonych spod niemieckiej okupacji.
Jedynym pracownikiem Wydziału Szkół Mniejszościowych w białos
tockim Kuratorium był naczelnik Milecjusz Andzilewko, który w życiory
sie spisanym w połowie 1945 r. ujął swoją działalność na tym stanowisku
bardzo enigmatycznie: „Z chwilą organizacji szkolnictwa w województwie
4
5
6

7

8
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Protokół: Walne Zebranie Nauczycielstwa w Białymstoku dnia 24.VIII.44 w sali
daw nego Kina „Świat”, tam że, k. 45.
W źródłach archiwalnych występuje także pod nazwą: Wydział Oświaty i Kultury m.
Białegostoku, tamże, Materiały Michała Motoszki, sygn. 3, karty nienumerowane.
Por. opracowanie: „Stan szkolnict wa w Ok rę gu”, podpisane inicjałem „M.”, w:
„Dzien nik Urzędowy Ku ratorium Ok rę gu Szkolnego Białostockiego”, styczeń
1945, nr 1, s. 4.
W piśmie B. Biedowicza z Resor tu Oświaty PKWN z 4 września 1944 r. do kie
row nika szkoły nr 1 w Białymstoku M. Motoszki w sprawie mianowania go na
stanowisko tymczasowego wizy tatora szkolnict wa powszech nego w KOSB, jest
odz naczona data ot rzy mania mianowania: „z dniem 23 sier pnia”, co mogło pos
łu żyć do póź niejszego ok reślenia daty ut worzenia Ku ratorium Ok rę gu Szkolnego
Białostockiego, ale prawdopodobnie jeszcze 23 sier pnia 1944 r. urzędował w Bia
łymstoku Delegat Resor tu Oświaty Jan Mły narczyk, którego zadaniem prawdo
podobnie było zorganizowanie Ku ratorium, APwB, Materiały Michała Motoszki,
sygn. 3, kar ty nienu merowane.
Protokół: Walne Zebranie Nauczycielstwa w Białymstoku dnia 24.VIII.44 w sali
daw nego Kina „Świat”, tam że, Wojewódzki Urząd Infor macji i Propagandy w Bia
łymstoku 19441947, sygn. 75, k. 43.

białostockim zostałem powołany na stanowisko inspektora, a potem refe
renta do średnich szkół mniejszościowych w Kuratorium Ok rę gu Szkolne
go Białostockiego w Białymstoku. Na tym stanowisku byłem do powołania
mnie do wojska”9. Jednak że M. Andzilewko, wbrew temu, co napisał, zaj
mował się całym szkolnictwem białoruskim — podstawowym i średnim,
które w czasie jego pracy w KOSB dopiero powstawało10.
Literatura przedmiotu dotychczas przemilczała fakt istnienia w ramach
białostockiego Kuratorium takiej struktury jak Wydział Szkół Mniejszoś
ciowych, ponieważ wśród mery torycznych komórek badacze wymieniali
tylko: Wydział Szkolnictwa Powszechnego, Wydział Szkół Średnich, Wy
dział Szkół Zawodowych, Referat Przedszkoli i Referat Opieki nad Dziec
kiem11. Jak się wydaje, przyczyną tego była efemeryczność istnienia tej
komórki organizacyjnej w Kuratorium.
Na szczeblu powiatowym, po zorganizowaniu we wrześniu 1944 r. in
spektoratów szkolnych w Białymstoku, Bielsku Podlaskim i Sokółce, nie
utworzono samodzielnych stanowisk do nadzoru nad szkolnictwem biało
ruskim. Dlatego poza Inspektoratem Szkolnym w Białymstoku, w którym
pracował Jan Kraskiewicz12 — Białorusin, praktycznie nie interesowano
się tą for mą kształcenia. Czynności nadzorcze administracji oświatowej
sprowadzały się tylko do standardowego zatwierdzania arkuszy organiza
cyjnych szkół13. Wymowny jest przy tym fakt, iż po kontroli szkolnictwa
w woj. białostockim, przeprowadzonej w maju 1946 r. przez wizy tatora
9

10

11

12

13

Życiorys M. Andzilewki z sier pnia 1945 r., tam że, KW PZPR, ak ta osobowe An
dzilewko Milecjusza, człon ka PZPR — działacza ruchu robot niczego, kar ty nienu
merowane.
Por.: Uwagi dotyczące organizacji szkolnict wa mniejszościowego w okr. białostoc
kim w roku szk. 1944/45, Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Polski Komitet
Wyz wolenia Narodowego (dalej: PKWN), sygn. XIV/17, s. 3031.
R. Kraśko, Roz wój szkolnict wa w Białymstoku w latach 1944-1964, [w:] Studia
i materiały do dziejów miasta Białegostoku, Białystok 1970, rozdział Władze
szkolne, s. 384385; E. J. Kryńska, Szkolnict wo ogólnok ształcące w województ wie
białostockim 1944-1948, Białystok 1991, pod rozdział Tworzenie organów administracji oświatowej, s. 7782. W sprawie struktu ry organizacyjnej KOSB patrz też.:
APwB, Ku ratorium Ok rę gu Szkolnego Białostockiego 19441950 (dalej: KOSB),
sygn. 7.
Kraskiewicz Jan, ur. 19.03.1911 r. w Białymstoku, ukończył seminarium nauczy
cielskie, w latach 19311941 pracował w szkołach w Świsłoczy, Grod nie i Białym
stoku, podczas okupacji niemieckiej był początkowo robot nikiem fabrycz nym,
a następnie urzęd nikiem w magist racie Białegostoku, po wyz woleniu objął posadę
w Inspek toracie Szkolnym w Białymstoku, bez par tyjny.
APwB, Inspek torat Szkolny w Białymstoku, sygn. 10, k. 4, 52 i 57; tam że, Prezy
dium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Hajnówce [19461953]
19541975, sygn. 307, k. 2, sygn. 311, k. 106, sygn. 333, k. 2 i 134.
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ministerialnego Stefana Bąbińskiego, zawnioskowano, by podinspektora
J. Kraskiewicza przenieść z Białegostoku na inne stanowisko, ponieważ
„ze względu na skomplikowane stosun ki narodowościowe w powiecie ma
utrudnioną pozycję i warun ki pracy w terenie”14.
Organizacją szkół białoruskich w kon k retnych miejscowościach zajmo
wali się głównie lokalni działacze białoruscy, wespół z rodzicami dzie
ci w wieku szkolnym. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawowały
gminne lub miejskie rady narodowe oraz wydziały oświaty fun kcjonujące
w ramach zarządów gminnych lub miejskich. Zainteresowanie władz sa
morządowych zagadnieniami oświatowymi ograniczało się jednak tylko
do spraw czysto by towomaterialnych: zabezpieczenia lokalu szkolnego,
jego wy posażenia, utrzymania nauczycieli15.
Aktywność białoruskich działaczy w ok resie pier wszych dwóch miesię
cy fun kcjonowania białostockich władz oświatowych odegrała wielką rolę,
dzięki czemu bez przeszkód szybko powstała w województwie sieć biało
ruskich szkół podstawowych, a tak że trzy szkoły średnie. Wiele wiejskich
szkół podstawowych we wrześniu 1944 r. po prostu kontynuowało dzia
łalność, którą prowadziło w ok resie okupacji niemieckiej, bo ich filarami
byli nauczyciele. Były to przede wszystkim niewielkie placówki o jednym
nauczycielu.
Według Jerzego Turon ka na Białostocczyźnie w pier wszym roku szkol
nym po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej działało Liceum i Gim
nazjum Białoruskie w Bielsku Podlaskim, Gimnazjum BiałoruskoRosyj
skie w Białymstoku i Gimnazjum Białoruskie w Hajnówce oraz 81 szkół
podstawowych z białoruskim językiem wykładowym, 9 szkół dwujęzycz
nych i 3 szkoły, w których język białoruski był nauczany jako przedmiot16.
Dotychczasowe ustalenia co do ilości placówek z językiem białoruskim
wymagają jednak dalszej, szczegółowej weryfikacji, ponieważ część pla
cówek została zlikwidowana przed końcem roku szkolnego 1944/45, a nie
liczne były jeszcze tworzone w styczniu 1945 r.
14

15

16
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Sprawozdanie z wizy tacji szkolnict wa powszech nego w OSzB, przeprowadzonej
w czasie od 10 do 21.V.1946 r. przez Stefana Bąbińskiego, wizy tatora ministerial
nego szkół, AAN, Ministerstwo Oświaty 19451966, sygn. 1294, s. 50.
Por.: Sprawozdanie z działalności Wydziału, za miesiąc paździer nik 1944 r. spo
rządzone 31.X.1944 r. przez kierow nika Wydziału Oświaty i Kultu ry A. Bielaw
skiego, APwB, Zarząd Miejski w Białymstoku, sygn. 152, k. 5; Sprawozdanie
z drugiego zebrania Rady Gmin nej w Hajnówce odby tego dnia 23 sier pnia 1944 r.
w lokalu Zarządu Gmin nego, tam że, Gmin na Rada Narodowa w Hajnówce 1944
1954, sygn. 1, k. 2; Protokół Nr 6 zebrania soł tysów gminy Narew z dn. 6.10.44 r.,
tam że, Wydział Powiatowy w Bielsku Podlaskim, sygn. 48, k. 7.
Ю. Ту ронак, Беларускае школьніцтва на Беласточчыне ў пасляваенны перыяд, Беласток 1976, s. 3.

Teoretyczne podstawy dla istnienia szkolnictwa białoruskiego w odra
dzającym się państwie polskim sfor mułował wspomniany już M. Andzi
lewko. Zostały one ujęte w for mie pisemnej w opracowaniu sporządzo
nym 22 września 1944 r., zatytułowanym „Uwagi dotyczące organizacji
szkolnictwa mniejszościowego w okr[ęgu] białostockim w roku szk[olnym]
1944/45”17. Dokument ten na początku paździer nika trafił do Resor tu Oś
wiaty PKWN. W sześciu pun ktach autor ujął zasadnicze sprawy, warun
kujące rozwój szkolnictwa białoruskiego: 1) przy organizowaniu placówek
należy ustalać język wykładowy, biorąc pod uwagę mowę, jaką posługuje
się w codziennym życiu ludność w kon k retnej miejscowości; 2) sieć szkol
ną kształtować należy, wzorując się na strukturze oświaty podstawowej
utworzonej w ok resie radzieckim (lata 19391941); 3) zezwolić na korzys
tanie z podręczników radzieckich; 4) z braku fachowej kadry zezwolić na
pracę w szkołach nauczycielom o niepełnych kwalifikacjach; 5) nauczać
język polski od klasy trzeciej; 6) wprowadzić do programu nauczania his
torię i geografię białoruską18.
Organizacja szkolnictwa białoruskiego w końcu lata 1944 r. wy wołała
publiczną dyskusję nad zasadnością ok reślania przynależności autochto
nicznych mieszkańców Białostocczyzny do narodowości białoruskiej lub
polskiej. W przytoczonym już opracowaniu M. Andzilewko postulował:
„Przy organizacji szkół mniejszościowych przyjąć za podstawę język ma
cierzysty nie zaś narodowość dziecka, wychodząc z tego założenia, że po
bieranie nauki w języku macierzystym niezmier nie ułatwi dzieciom opa
nowanie przedmiotu, co jest bardzo ważne w obecnych warun kach, kiedy
nasza młodzież była pozbawiona w ok resie okupacji niemieckiej możli
wości uczenia się i nie ma czasu na opanowanie trudności językowych,
które bezsprzecznie napotyka, pobierając naukę w jęz[yku] niemacierzys
tym. Postawienie w ten sposób sprawy ułatwi organizację szkolnictwa, po
nieważ na skutek polityki rządu z przed roku 1939 zatarło się poczucie
przynależności narodowej. Chodzi tu przede wszystkim o ludność biało
ruską. Polski i „ruski” to dwa pojęcia, które się uży wa często w ok rę gu
białostockim dla ok reślenia swojej przynależności narodowej, wychodząc
od poczucia przynależności religijnej. Posługiwanie się paszpor tami rodzi
ców wyklucza rozstrzygnięcie tej sprawy pozy tywnie — polskie paszpor ty
nie zawierały rubryki narodowość, sowieckich paszpor tów prawie że nie
posiada ludność, natomiast w niemieckich paszpor tach przy ok reśleniu na
rodowości brało się pod uwagę miejsce urodzenia. Wskazane jest dla dobra

17
18

AAN, PKWN, sygn. XIV/17, s. 3031.
Tam że.
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rozwoju szkolnictwa w okr[ęgu] białostockim, aby [...] organizatorzy szkół
i nauczyciele wyjaśnili rodzicom, że nie o polonizację, czy też białorusy fi
kację w danym wy padku chodzi. Chodzi o dobro dziecka, które będzie się
w tej szkole uczyło i któremu my powinniśmy stworzyć takie warun ki, by
mogło szybko nadrobić stracone lata”19. W aktach redakcji lokalnego biu
letynu „Wiadomości Radiowe”, który był wydawany jesienią 1944 r. przez
Wydział Infor macji i Propagandy Białostockiego Urzędu Wojewódzkiego,
zachował się brudnopis ar tykułu „Kilka słów w sprawie organizacji szkol
nictwa mniejszościowego w Ok rę gu Białostockim”, w którym autor, uk ry
wający się pod inicjałami „M. G.”, powtórzył argumenty i wnioski przy
toczonego wyżej wy wodu M. Andzilewki20. Nie ulega wąt pliwości, że był
to punkt widzenia środowiska białoruskiego, który uwzględniał istniejące
jeszcze wówczas realia odnośnie do przynależności etnicznojęzykowej
mieszkańców wschodniej Białostocczyzny. Władze polskie nie podzielały
jednak tej argumentacji, przyjmując jako wyznacznik narodowości przy
należność oby wateli do ok reślonego wyznania i zaliczyły do grupy biało
ruskiej tylko autochtoniczną ludność prawosławną, mieszkańców zaś po
wiatu białostockiego i sokólskiego wyznania rzymskokatolickiego, posłu
gujących się w życiu codziennym gwarą białoruską, uznały za Polaków21.
Wytworzona początkowo wśród władz woj. białostockiego przychyl
na atmosfera dla rozwoju szkolnictwa białoruskiego oraz brak bardziej
szczegółowych przepisów co do działalności administracji i możliwości
aktywności oby wateli na tym polu spowodowały, że do lubelskiego Re
sor tu Oświaty z propozycjami uregulowań tych spraw wystą pił białostocki
pełnomocnik PKWN L. Borkowicz. W piśmie z 30 września 1944 r. wnio
skował on, by wydano zezwolenie na zatrudnianie w szkołach białoruskich
nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji, z zastrzeżeniem, że w krótkim
czasie dokształcą się i nabędą wymagane uprawnienia. Postulował tak że
utworzenie „dydaktycznego ośrodka białoruskiego bądź to w postaci wy
działu mniejszościowego przy Kuratorium w Białymstoku, bądź też [...]
w ramach takiego wydziału w Resorcie Oświaty” oraz wydawanie biało
ruskiego czasopisma dla tymczasowego rozwiązania problemu braku pod
ręczników22. Propozycje te w Resorcie Oświaty rozpatry wano ponad dwa
19
20
21

22
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APwB, Wojewódzki Urząd Infor macji i Propagandy w Białymstoku 19441947,
sygn. 6, k. 141142.
E. Mironowicz, Białorusini w województ wie białostockim według spisu z 1946
roku, „Zeszy ty Nau kowe Insty tutu Nauk Politycz nych”, Warszawa 1991 (1989),
nr 16, s. 189190.
AAN, PKWN, sygn. XIV/17, s. 83.

tygodnie. Na podstawie zachowanej dokumentacji tego urzędu nie można
stwierdzić, czy jego pracownicy konsultowali się w tej sprawie z innymi
ośrodkami decyzyjnymi, np. ze ścisłymi kierownictwami PKWN, resor tu
bezpieczeństwa publicznego lub też Komitetu Centralnego Polskiej Par tii
Robotniczej. Dlatego można sądzić, iż decydujące zdanie w tej sprawie
miał kierownik Resor tu Oświaty Stanisław Skrzeszewski. Bezpośrednio
wskazuje na to zachowana w aktach PKWN pier wsza wersja jego pisma
sygnowana datą 13 paździer nika 1944 r., które miało być skierowane jako
odpowiedź na pismo L. Borkowicza do Kuratora Ok rę gu Szkolnego Bia
łostockiego23. S. Skrzeszewski przyjął, że działalność szkolnictwa białoru
skiego należy traktować jako aktywność tymczasową, uzasadnioną tylko
w ok resie przejściowym, czyli do momentu zakończenia akcji przesiedle
nia się Białorusinów do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radziec
kiej. Nie uznał też za wskazane powołania w strukturze terenowej admi
nistracji oświatowej specjalnie dla nadzoru nad białoruskim szkolnictwem
samodzielnych wizytatorów, ale zadanie to mieli realizować pracownicy
oświatowi „znający język danej mniejszości narodowej i orientujący się
w problematyce tych szkół”24.
Wytyczne Resor tu Oświaty PKWN, z niewyjaśnionych na razie przy
czyn, wysłano do KOSB dopiero 8 listopada 1944 r. i dotarły tam po 10
listopada 1944 r., gdyż kurator J. Młynarczyk, nie stosując się do zaleceń
S. Skrzeszewskiego, okólnikiem z tą ostatnią datą ok reślił rejony wizy
tacyjne dla pracowników Wydziału Szkół Podstawowych. W taki sposób
nadzór nad miastem Białystok przy padł naczelnikowi wydziału Włodzi
mierzowi Starzeckiemu, powiat białostocki i sokólski przydzielono wizy
tatorowi Michałowi Motoszce, powiat bielskopodlaski zaś Czesławowi Ry
dzewskiemu25. Nie mogli oni właściwie pełnić nadzoru nad szkołami bia
łoruskimi z przyczyn for malnych, ponieważ nie znali języka białoruskie
go26. W tym czasie, czyli na początku listopada, zlikwidowano w KOSB
Wydział Szkół Mniejszościowych i zwolniono z pracy M. Andzilewkę27.
23
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Tam że, s. 8182.
Por. pismo kierow nika Resor tu Oświaty PKWN S. Skrzeszewskiego z 13 paździer
nika 1944 r. do KOSB, tam że, s. 81.
APwB, KOSB 19441950, sygn. 7, k. 6.
W an kiecie personalnej z 1950 r. M. Motoszko nie wykazy wał znajomości języka
białoruskiego nawet w stopniu dostatecznym, tam że, Materiały Michała Motoszki,
sygn. 3, kar ty nienu merowane.
Tamże, KW PZPR, akta osobowe Andzilewko Milecjusza członka PZPR — działa
cza ruchu robotniczego, kar ty nienumerowane. Zaznaczyć należy, że w brudnopisie
pisma kierownika Resor tu Oświaty S. Skrzeszewskiego z 13 paździer nika 1944 r. do
KOSB wyk reślono zdanie o możliwości zatrudnienia w Kuratorium wizytatora Bia
łorusina do spraw szkolnictwa białoruskiego, AAN, PKWN, sygn. XIV/17, s. 81.
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Wojewódzkie władze oświatowe, nie posiadając pełnego rozeznania
w zak resie szkolnictwa białoruskiego, prawie że nie zajmowały się tym
zagadnieniem. Jedynie w sprawozdaniu miesięcznym KOSB wykazano,
że w końcu grudnia 1944 r. zorganizowano kilkudniowy kurs dla niekwa
lifikowanych nauczycieli szkół białoruskich28. Tematyka ta prawdopo
dobnie była poruszana również 3 stycznia 1945 r. na Ok rę gowym Zjeź
dzie Inspektorów Szkolnych, Przewodniczących Konferencji Rejonowych
i Dyrektorów Szkół Średnich i Zawodowych29. Jednak że nawet kontrola
przeprowadzona w szkołach w połowie kwietnia 1945 r. przez wizy tatora
ministerialnego Stanisława Pieczkowskiego nie dostarczyła władzom ar
gumentu do zajęcia się w należy ty sposób tym zagadnieniem. W protokole
powizytacyjnym stwierdzono tylko, że w placówkach tych pracuje bar
dzo wielu nauczycieli niekwalifikowanych, a poziom nauczania jest niski,
chociaż podano też przykład pozytywny: „Szkoła powszechna białoruska
w Bielsku Podlaskim prowadzi naukę w języku białoruskim, a naukę his
torii w języku polskim. Nauka i wychowanie w tej szkole na dość wysokim
poziomie”30. Ogólnie problem szkolnictwa białoruskiego został skwitowa
ny następująco: „obecnie z powodu wyjazdu ludności białoruskiej za linię
Curzona liczba dzieci białoruskich i liczba szkół zmniejsza się”31.
Tendencję ilościowej redukcji szkolnictwa białoruskiego w Polsce wła
dze oświatowe uznały za właściwą. W końcu czer wca 1945 r. takie stano
wisko na piśmie wyraził sam minister S. Skrzeszewski, który, infor mując
o tym KOSB, wręcz stwierdzał, że „nie należy otwierać szkół białoruskich,
a tym bardziej przyjmować do pracy nauczycieli niekwalifikowanych”32.
Wystą pienie S. Skrzeszewskiego było reakcją na doniesienie z KOSB o sze
rzącym się w szkolnictwie białoruskim rzekomym nacjonalizmie. Jeszcze
w końcu kwietnia 1945 r. wizytator kuratoryjny M. Motoszko w sprawoz
daniu z kontroli przeprowadzonej w pow. bielskopodlaskim odnotował:
28
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„Należałoby zwrócić uwagę na szkoły z białoruskim językiem nauczania.
Szkół tych jest w powiecie 63. Nauczyciele tych szkół w przeważającej iloś
ci niekwalifikowani, w niektórych miejscowościach, jak np. w Hajnówce,
uprawiają szowinizm narodowy szkodliwy dla Państwa. W szkole białoru
skiej III stopnia w Hajnówce nie zastałem ani jednego godła państwowego
w salach wykładowych i kancelarii”33. Tak kategoryczne sfor mułowanie
opinii o białoruskim środowisku w Hajnówce było dużym wyolbrzymie
niem problemu i nadużyciem władzy. W jeszcze ostrzejszej for mie ocenio
no tę sytuację w Ministerstwie Oświaty, co wiązało się z równie skrajną re
akcją ministra S. Skrzeszewskiego: „W szkołach mniejszości białoruskiej,
w których nauczycielstwo prowadzi anty państwową akcję faszystowsko
nacjonalistyczną należy w stosun ku do kierowników szkół, jak i całego
grona nauczycielskiego, postą pić z całą bezwzględnością, przekazując
winnych, jak i podejrzanych, Władzom Bezpieczeństwa Publicznego”34.
Można sądzić, iż właśnie ta ministerialna opinia przyczyniła się do aresz
towania kierownika Państwowego Ogólnokształcącego Gimnazjum Bia
łoruskiego w Hajnówce Bazylego Bachara przez Urząd Bezpieczeństwa
i posłużyła za przyczynę przy likwidacji tej szkoły we wrześniu 1945 r.35
W atmosferze oskarżeń Białorusinów o nacjonalizm kurator Ok rę gu
Szkolnego Białostockiego Eugenia Krassowska 9 paździer nika 1945 r. wy
dała okólnik dotyczący weryfikacji nauczycieli pracujących w szkołach
białoruskich. Oficjalną przyczyną tej akcji miały być żądania rodziców, by
językiem wykładowym w szkołach zamiast białoruskiego był język rosyj
ski36. W aktach administracji oświatowej nie zachowały się szczegółowe
sprawozdania z wykonania postanowień tego okólnika. Jednak analizując
ogólną sytuację, można stwierdzić, iż poza wytworzeniem niepewności
wśród nauczycielstwa, a tak że w środowisku białoruskim, te kuratoryjne
wytyczne nie spowodowały zasadniczych zmian organizacyjnych w szkol
nictwie białoruskim. Taki wniosek można też wysnuć z infor macji o sytu
acji szkolnictwa białoruskiego w maju 1946 r., zamieszczonej przez wizy
tatora ministerialnego Stefana Bąbińskiego w „Sprawozdaniu z wizy tacji
szkolnictwa powszechnego w OSB, przeprowadzonej w czasie od dn. 10 do
21 V 1946 r.”37 Potwierdza to również fakt, iż kurator E. Krassowska jesz
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pow. bielskiego przez Okr[ęgowego] Wizy tatora Szkół M. Motoszko w dn. 2228
kwiet nia 1945 r., tam że, s. 20.
Patrz przy pis 31.
Por.: Sprawozdanie dotyczące zagad nienia szkół białoruskich w powiecie Bielsk
Podlaski z 16 czer wca 1947 r., tam że, 1749, s. 63.
APwB, UWB, sygn. 653, k. 23.
AAN, Ministerstwo Oświaty 19451966, sygn. 1294, s. 47, 4953.
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cze przed wydaniem wspomnianego okólnika już 5 paździer nika 1945 r.,
przedstawiła pełniącemu obowiązki dyrektora Państwowego Ogólnokształ
cącego Gimnazjum Białoruskiego w Hajnówce Bazylemu Litwińczykowi
decyzję o likwidacji tej szkoły38.
Ostateczna decyzja polityczna o likwidacji szkolnictwa białoruskiego
w Polsce musiała zapaść na przełomie 1945/1946 roku. Oficjalnie ogłosił to
28 lutego 1946 r. wicewojewoda białostocki Stefan Dybowski na ogólnym
zebraniu przedstawicieli lokalnych władz powiatu bielskopodlaskiego,
w którym uczestniczyli tak że Białorusini. W protokole tego zebrania odno
towano: „Ludności białoruskiej, zamieszkałej na terenie Polski, [wojewoda
S. Dybowski] zwraca uwagę, że jeżeli chcą wychowy wać się w kulturze
narodowej białoruskiej, powinni wyjechać do BSSR, gdyż w przyszłości
Rząd Polski nie będzie utrzymy wał białoruskich szkół i nie będzie ich wy
chowy wał w rodzinnym języku. Tworzy się Państwo Polskie Narodowe”39.
Przedstawiciele władz oświatowych, realizując przyjęte założenia,
stwierdzali, iż ludność przy przekształcaniu szkół białoruskich w polskie
lub przy ich likwidacji zachowuje się bier nie i nie towarzyszą takim zmia
nom protesty40. Nie było to całkiem zgodne z prawdą, ponieważ np. zam k
nięcie Gimnazjum Białoruskiego w Hajnówce spotkało się ze sprzeciwem
rodziców oraz nauczycieli, jednocześnie jednak należy przyznać, iż dzia
łania te nie przybrały jakichś form radykalnych41.
Władze oświatowe w pier wszej połowie 1946 r. nadal sprzeciwiały się
otwieraniu nowych szkół białoruskich, co było naturalną konsekwencją
zapadłych już decyzji. Wizytator ministerialny Stefan Bąbiński tak inst
ruował w końcu maja 1946 r. w tej sprawie pracowników KOSB: „[...] przy
otwieraniu szkół w miejscowościach z ludnością białoruską najwłaściw
sze będzie niedopuszczenie do walki o szkołę polską czy białoruską przez
takie postawienie sprawy: szkoła z ducha musi być w Państwie Polskim
38
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Por. pismo Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowym Ogólnoksz tałcącym Gim
nazjum Białoruskim w Hajnówce z 7 paździer nika 1945 r. do KOSB, APwB, KW
PPR, stara sygn. 1/VII/13, k. 3.
Por.: Protokół Nr 2/46 z zebrania bur mist rzów, wójtów, sek retarzy, rad nych i soł ty
sów pow. bielskiego, odby tego w dniu 28 lutego 1946 r. w sali kina „Znicz” w Biel
sku Podlaskim w obecności gości Ob. Wojewody i Ob. gen. Gustawa Paszkiewicza,
tam że, Starostwo Powiatowe BielskoPodlaskie 19441950, sygn. 10, k. 51.
Por.: Sprawozdanie dotyczące zagad nienia szkół białoruskich w powiecie Bielsk
Podlaski z 16 czer wca 1947 r., AAN, Ministerstwo Oświaty 19451966, sygn. 1749,
s. 62.
Por. pismo Komitetu Rodzicielskiego przy Państwowym Ogólnoksz tałcącym Gim
nazjum Białoruskim w Hajnówce z 7 paździer nika 1945 r. do Konsulatu General
nego ZSRR w Warszawie, APwB, KW PPR, stara sygn. 1/VII/13, k. 1.

polską; dzieci w kl. I rozpoczynają naukę w języku białoruskim, w kl. II
wprowadza się równolegle naukę języka polskiego, w kl. III następuje wy
równanie języków i przez wprowadzenie ter minologii polskiej stopniowe
przejście na nauczanie w języku polskim, kl. IV uczy się już po polsku, za
chowując naukę języka białoruskiego jako przedmiotu. Potrzebny będzie
tylko podręcznik do nauki języka białoruskiego, bowiem w kl. I i II nie bę
dzie przeszkód w posługiwaniu się przy nauce arytmetyki podręcznikiem
polskim. Podobnie można sprawę stopniowo regulować i w szkołach już
istniejących. Na pozostawienie na przyszły rok w tych szkołach obecnie
uży wanych podręczników białoruskich i rosyjskich zgodzić się nie moż
na. W szkołach mieszanych wysiłek wychowawczy musi być skierowany
głównie na wytworzenie współżycia wśród dziatwy obu narodowości”42.
Na terenie powiatu białostockiego te wy tyczne zaczęto szybko wprowa
dzać w życie. Pod koniec listopada 1946 r. na tym terenie działały już tylko
3 szkoły białoruskie ze 132 uczniami (we wsiach Grzybowce, Mieleszki
i Skroblaki), a w dalszych 4 placówkach prowadzono jeszcze nauczanie ję
zyka białoruskiego na zasadach przedmiotu (we wsiach Gródek, Nowa Wo
la, Straszewo i Szym ki)43. Kuratorium białostockie uznało, iż białoruskie
szkoły podstawowe w pow. białostockim zostały zlikwidowane w styczniu
1947 r.44 W części placówek język białoruski pozostawał jeszcze do koń
ca roku szkolnego, ale już tylko jako przedmiot. W sporządzanych przez
kierowników szkół w czer wcu 1947 r. arkuszach organizacyjnych, które
zatwierdzali powiatowi inspektorzy, nie zezwalano nawet na umieszczanie
przedmiotu język białoruski45 i w ten sposób for malnie likwidowano os
tatnie placówki białoruskie.
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Sprawozdanie z wizy tacji szkolnict wa powszech nego w OSzB, przeprowadzonej
w czasie od dn. 10 do 21.V.1946 r. przez Stefana Bąbińskiego, wizy tatora ministe
rialnego szkół, AAN, Ministerstwo Oświaty 19451966, sygn. 1294, s. 5253.
Wykaz szkół powszech nych w powiecie z wyk ładowym językiem białoruskim z 23
listopada 1946 r., APwB, Inspek torat Szkolny w Białymstoku, sygn. 3, k. 69. Nie
ujęto w tym wykazie Publicznej Szkoły Powszech nej w Rybakach (gm. Michało
wo), w której nauczano przed miotu język białoruski, por.: Projekt organizacji Pub
licznej Szkoły Powszech nej w Rybakach na rok szk. 1947/48 z 5 czer wca 1947 r.,
tam że, sygn. 10, k. 53.
Po raz ostat ni KOSB wykazało ist nienie szkół białoruskich w pow. białostockim
w sprawozdaniu miesięcz nym za styczeń 1947 r., tam że, UWB, sygn. 188, k. 90.
W zachowanym projekcie organizacji Publicznej Szkoły Powszech nej w Rybakach
urzęd nik Inspek toratu Szkolnego w Białymstoku przy zat wierdzaniu tygod niowe
go planu godzin lekcyjnych wyk reślił z niego przed miot język białoruski, tam że,
Inspek torat Szkolny w Białymstoku 19441950, sygn. 10, k. 53.
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Działające jeszcze w pier wszej połowie 1946 r. w Białymstoku i Bielsku
Podlaskim dwie białoruskie szkoły średnie władze kuratoryjne zlikwido
wały w ok resie wakacji46. Oficjalnie w sprawozdawczości moty wowano
te decyzje brakiem wykwalifikowanych nauczycieli, ale oczy wiste jest, iż
wynikało to z przyjętego przez władze polskie kierun ku polityki wobec
oświaty białoruskiej47.
O ile ze względu na niedużą ilość szkół białoruskich w pow. białostockim
i sokólskim ich likwidacja nie stwarzała lokalnym władzom oświatowym
wielkich komplikacji, to w pow. Bielsk Podlaski problem ten wyglądał tro
chę inaczej. Sytuację na tym terenie przedstawił inspektor szkolny Stanisław
Drozd w poufnym piśmie z końca marca 1947 r. skierowanym do KOSB,
w którym sformułował następujące wnioski: „1) Prosić Ministerstwo Oś
wiaty o ostateczne uregulowanie sprawy szkół dla mniejszości narodowych.
a) W wypadku pozostawienia tych szkół nadać im prawną podstawę ist
nienia przez określenie warunków ich powstawania: zaopatrzyć je w odpo
wiednie programy i podręczniki oraz przeszkolić nauczycieli do nauczania
w szkołach mniejszościowych. b) W wypadku likwidacji określić sposób ich
likwidacji, kolejność i termin. 2) Kierownika szkoły Nr 2 w Hajnówce, Bazy
lego Litwińczyka, przenieść ze względu na dobro szkoły do innego powiatu.
3) Poza akcją werbowania kandydatów do zawodu nauczycielskiego na miej
scu przydzielić, ewentualnie skierować odcentralnie pewną ilość nauczycie
li kwalifikowanych lub częściowo kwalifikowanych do powiatu bielskiego,
gdyż w wypadku likwidacji szkół białoruskich około 70 osób należałoby
zwolnić, w razie równoczesnego ich zwolnienia, bez posiadania odpowied
niej ilości sił nauczycielskich na zapełnienie powstałych w ten sposób luk,
liczba nieczynnych szkół w powiecie (obecnie 49) i brakujących nauczycieli
(obecnie 79) znacznie by się podniosła. 4) Przydzielić na teren powiatu biel
skiego na rok szkolny 1947/48 odpowiednią ilość podręczników szkolnych,
aby w dostatecznym stopniu i bez trudności można było zaopatrzyć wszys
tkie szkoły we wschodnich gminach powiatu bielskiego. 5) Ostateczne us
tabilizowanie się warunków bezpieczeństwa w powiecie w dużym stopniu
przyczyni się do stępienia ostrości tego zagadnienia”48.
46
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Por.: Sprawozdanie miesięczne Wydziału Szkół Ogólnoksz tałcących za sier pień
1946 r., tam że, UWB, sygn. 188, k. 80.
Por.: Sprawozdanie KOSB za rok szkolny 1945/46 oraz za rok 1946/47 do dnia 30
stycznia 1947 roku, tam że, k. 72. W szkołach woj. białostockiego sy tuacja z kad rą
nauczycielską była podobna, ponieważ jeszcze w 1947 r. ponad 50% nauczycieli
nie miało kwalifikacji. E. J. Kryńska, Szkolnict wo ogólnok ształcące w województwie białostockim 1944-1948, Białystok 1991, s. 86.
Cy tat za: odpis pisma inspek tora S. Drozda o znaku Nr 1041/47 do KOSB bez daty,
AAN, Ministerstwo Oświaty 19451966, sygn. 1749, s. 57.

Tabelanr1. Propozycje do planu pracy referatu szkolnictwa dla mniej
szości narodowych w Ministerstwie Oświaty na paździer nik 1947 r. doty
czące spraw białoruskich.
Zwięzłe
Omówienie
Kolejność
ok reślenie
szczegółowe
Wykonawca
wykonania*
tematu pracy
tematu pracy
Szkoły z j[ęzykiem] nauczania białoruskim i w ogóle zagadnienie
białoruskie w szkolnict wie
Usunięcie j[ęzy- Lik widacja
wiz[ytator] Bą- 1
ka] białoruj[ęzyka] białokowski
skiego ze szkół
ruskiego jako
polskich
przedmiotu nauczanego w szkołach z j[ęzykiem]
naucz[ania] polskim
Lik widacja
1) Przygotowa- wiz[ytator] Bą- 2
nia: roz wiązanie kowski w poszkół z j[ęzykiem] n[aucza- spraw w każdym roz[umieniu]
nia] białoruskim poszczególnym z Wydz[iałem]
Person[alnym]
przypadku, los
nauczycieli nienadających się
do szkół polskich, znalezienie zastępców
2) Stopniowa
wiz[ytator] Bą- 3
zamiana szkół
kowski
z j[ęzykiem]
białoruskim na
szkoły polskie.
Ew[entualnie]
ich skomasowa[nie]
* S. Bąkowski ustalił kolejność wykonania ok reślonych prac, oznaczając
je cyframi: 1 — prace, które należy rozpocząć w październiku i wykonać
w możliwie krótkim terminie; 2 — prace, które mogą być wykonane w drugiej kolejności; 3 — prace wykonywane w trzeciej kolejności.
Źródło: AAN, Akta S. Skrzeszewskiego, sygn. 478/135, s. 61, 65.
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Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym samym czasie, gdyż pod koniec mar
ca 1947 r., w związku z organizacją w Polsce szkół słowackich i czeskich,
w Ministerstwie Oświaty podjęto próbę stworzenia referatu szkolnictwa
dla mniejszości narodowych49. W spuściźnie archiwalnej ówczesnego mi
nistra oświaty S. Skrzeszewskiego zachował się ściśle poufny projekt planu
pracy tej komórki na październik 1947 r., który sporządził wizytator szkół
S. Bąkowski. Urzędnik ten obok tematów z zakresu szkolnictwa słowackie
go, czeskiego oraz żydowskiego, ujął w nim również sprawy z zakresu szkol
nictwa białoruskiego. Zaproponowane tam zadania do wykonania przez ad
ministrację państwową, odnoszące się do tegoż szkolnictwa, przedstawia
tabela nr 150.
Dokument ten potwierdza tezę o planowej likwidacji szkolnictwa biało
ruskiego z inicjaty wy centralnych władz polskich. Realizatorem tego za
łożenia była przede wszystkim administracja szczebla powiatowego. Wła
dze oświatowe, przy zatwierdzaniu projektów organizacji poszczególnych
szkół w końcu roku szkolnego 1946/1947, nie wy rażały zgody na białoruski
język wykładowy, jak to było np. w przy padku Publicznej Szkoły Pow
szechnej w Dubinach51. W przy padku sprzeciwu ze strony kierowników
szkół i nauczycieli po prostu przenoszono ich do innych placówek lub po
prostu zwalniano z pracy. Takim spektakular nym przy padkiem było zwol
nienie w końcu sier pnia 1947 r. B. Litwińczyka ze stanowiska kierownika
białoruskiej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Hajnówce, która była
jedną z największych tego ty pu placówek w Polsce52. Władze likwidowały
też w szkołach z polskim językiem wykładowym nauczanie przedmiotu
język białoruski, wymieniając nauczycieli na nieznających tego języka, jak
to było np. w Publicznej Szkole Powszechnej w Orzeszkowie53.
49
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Por. projekt zarządzenia wew nęt rz nego o ut worzeniu Referatu Czechosłowackiego
w Ministerstwie Oświaty, tam że, sygn. 1762, s. 37.
Tam że, Ak ta S. Skrzeszewskiego, sygn. 478/135, s. 61 i 65.
Por.: Projekt organizacji Publicznej Szkoły Powszech nej w Dubinach na rok
szk[olny] 1947/48 z 20.VI.1947 r., APwB, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
i Urząd Powiatowy w Hajnówce [19461953] 19541975, sygn. 319, k. 10.
Por.: Protokół zdawczoodbiorczy Publicznej Szkoły Powszech nej Nr 2 w Hajnów
ce z 28 sier pnia 1947 r., tam że, sygn. 307, k. 1112. W póź niejszych czasowo ak tach
PZPR od notowano, iż B. Lit wińczyk już od 1 sier pnia 1947 r. został zat rud niony
w Wojewódzkiej Szkole Par tyjnej w Białymstoku, tam że, KW PZPR, teczka „Ewi
dencja pracow ników aparatu par tyjnego woj. białostockiego lata 19481956”, k. 15.
Por.: Projekt organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej w Orzeszkowie na rok szk[ol
ny] 1947/48 z 15.VI.1947 r. sporządzony przez Mikołaja Kubaja, tamże, Prezydium Po
wiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Hajnówce [19461953] 19541975,
sygn. 319, k. 288, oraz: Formularz sprawozdawczostatystyczny na rok szk[olny]
1948/49 z 8.X.1948 r. sporządzony przez Marię Wysokińską, tamże, k. 293295.

Do września 1949 r. już tylko w kilku szkołach pow. bielskopodlaskie
go prowadzono zajęcia w języku białoruskim, co według władz oświato
wych było działalnością nielegalną. Takie placówki białoruskie istniały we
wsiach oddalonych od centrów gminnych i nie wykazy wały one rzeczy
wistego stanu w oficjalnej dokumentacji organizacyjnej, nie były też kont
rolowane przez pracowników Inspektoratu Szkolnego. Sy tuacja taka miała
miejsce np. w Publicznej Szkole Powszechnej w Czechach Orlańskich (gm.
Dubicze Cerkiewne)54.
W kontekście likwidacji szkolnictwa białoruskiego w latach 19451947
zastanawiająca była postawa osób narodowości białoruskiej, zajmujących
eksponowane stanowiska w ówczesnym aparacie władzy, np.: Arkadiusza
Łaszewicza — kierownika Wojewódzkiego Urzędu Infor macji i Propa
gandy w Białymstoku, Filipa Kiziewicza — członka Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Białymstoku, Aleksandra Borowskiego — wicewojewody
białostockiego. W źródłach archiwalnych nie znaleziono żadnej wzmian ki
o choćby jakimś werbalnym sprzeciwie tych osób w związku z restryk
cyjnymi działaniami administracji, podejmowanymi wobec szkolnictwa
białoruskiego. Działacze ci, godząc się na taką praktykę, pozostawali tylko
wykonawcami polityki prowadzonej przez sprawujących rządy komunis
tów. Natomiast ci nieliczni Białorusini, którzy nie wchodzili w struktury
władzy i próbowali działać na niwie narodowej, skazy wali się na margina
lizację, a nawet na represje55.
Summary
TheBelarusianschoolsystemintheBiał ystokregionin1944-1948
The paper describes the Belarusian school system in the Białystok region as organized
in September 1944. The educational structu re comprised the following facilities: an upper
secondary and lower secondary Belarusian school in Bielsk Podlaski, a BelarusianRus
sian lower secondary school in Białystok, a Belarusian lower secondary school in Hajnów
ka, 81 primary schools with Belarusian language inst ruction, 9 bilingual primary schools
and 3 primary schools in which Belarusian was taught as a subject. It also presents the ide
ological motives of Belarusian activists behind creating a school system for child ren using
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Pismo kierow nika Szkoły Podstawowej w Czechach Orlańskich z 3 marca 1971 r.
do KOSB, tam że, KOSB 19501973, sygn. 139, k. 254.
W źródłach archiwalnych nie ma wiele wzmianek o aresz towaniach Białorusinów
z powodów narodowościowych, tak jak to stało się w przy pad ku, np.: kierow nika
Gim nazjum Białoruskiego w Hajnówce B. Bachara, prawosław nego duchow ne
go o. Konstantego Bajko, zastępcy kierow nika Obwodowego Urzędu Pocz towego
w Białymstoku Michała Czabana, człon ków samoobrony białoruskiej ze wsi Ce
cele koło Siemiatycz — Jana Kond raciu ka, Władysława Łopaciu ka, Aleksand ra
Pucha.
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local Belarusian dialects who lived mainly in the villages of three eastern counties of for
mer Białystok Voivodeship. It shows a quick change in the policy of the Polish authorities
towards the Belarusian school system: at first, August/September 1944, it was accepted
but already at the end of October that year it was to be abolished. The authorities of ficially
justified the closing down of Belarusian schools by Belarusians’ im mig ration to the USSR
(as part of the PolishSoviet treaty on the population exchange sig ned in September 1944).
The author of the ar ticle, refer ring to gover n mental sources, proves that the elimination of
the Belarusian school system in Poland af ter World War II was a plan ned operation, con
sistent with the general policy of the Polish gover n ment towards the Belarusian minority.
Key words: Belarusian schools, Białystok region, political conditions
Змест
БеларускаешкольніцтванаБеласточчынеў1944-1948гадах
У артыкуле прадстаўлена беларускае школьніцтва на Беласточ чыне, сарганіза
ванае ў верасні 1944 г. у форме разга лінаванай структу ры, якую склада лі: Бела
рускія ліцэй і гімна зія ў БельскуПад ляшскім, Беларускаруская гімна зія ў Бела
стоку, Беларуская гімна зія ў Гайнаў цы, 81 падставовая школа з беларускай мовай
вык ладання, 9 двух моў ных школ і 3 школы, у якіх беларуская мова вык лада лася
ў якасці прадме та. Аў тар апісвае таксама ідэйныя матывы беларускіх дзеячаў пры
заснаванні сістэмы аду кацыі для дзяцей, якія ў штодзённым жыцці карыста ліся га
воркамі беларускай мовы і пражыва лі га лоў ным чынам на вёсках у трох паве тах
тагачаснага Беластоцкага ва яводства. У артыкуле пака зана паскораная эва люцыя
па літыкі польскіх улад у дачыненні да беларускага школьніцтва — ад першапачат
ковай ак цэптацыі гэтай формы аду кацыі ў жніў ні/верасні 1944 г. да радыкальнай
змены па зіцыі ўжо ў каст рычніку 1944 г., вынікам чаго мела быць яго лік відацыя.
Зак рыванне школ улады афіцыйна тлу мачы лі выездам беларусаў у СССР (у рамках
польскасавецкай дамовы аб рэпат ры яцыі насельніцтва ад верасня 1944 г.). Аў тар,
спасы лаючыся на ўрадавыя крыніцы, даказвае, што лік відацыя беларускага школь
ніцтва пасля Дру гой сусветнай вайны бы ла планавай дзейнасцю, якая ўпісваецца
ў шы рэйшую па літыку ў дачыненні да беларускай нацы янальнай меншасці.
Ключавыясловы: беларускае школьніцтва, Беласточчына, палітычныя абумоў
ленасці
SławomirIwaniuk — absolwent Wydziału Humanistycz nego Uniwersy tetu Marii Cu
rieSkłodowskiej w Lublinie, magister historii specjalność archiwalna. Od 1986 r. pra
cuje w Archiwum Państwowym w Białymstoku, od ut worzenia w 1994 r. Białoruskiego
Towarzystwa Historycznego peł ni fun kcję wiceprezesa tej organizacji, zajmuje się bada
niami dziejów Podlasia (Białostocczyzny). Jest autorem lub współautorem czterech książ
kowych publikacji źródłowych, współautorem „Historii Białorusinów Podlasia” (wydanej
w 2016 r.) oraz autorem kilku nastu ar tykułów nau kowych.
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artykuły

Oleg Łatyszonek
(Białystok)

Między Zachodem i Wschodem: Lew Okinszewicz
o miejscu Białorusi i Ukrainy na cywilizacyjnej
mapie Europy
Lew Okinszewicz1 urodził się 1898 r. w Petersburgu w mieszanej narodowościowo rodzinie. Jego ojciec Aleksander był Białorusinem, synem
prawosławnego duchownego spod Homla, natomiast matka Jelizawieta
z domu Jaresz pochodziła z rodziny czesko-rosyjskiej. Chociaż koleje losu związały Lwa z Uk rainą i sprawą uk raińską, zawsze pamiętał o swoim białoruskim pochodzeniu. Uk rainę nazy wał swoją „drugą ojczyzną”,
podobnie jak później Stany Zjednoczone. Aleksander Okinszewicz pracował jako radca prawny w Zarządzie Północno-Zachodnich Dróg Żelaznych
w Petersburgu, a potem jako dyrektor w jednym z pry watnych towarzystw
ubezpieczeniowych w Kijowie. Odumarł syna dość wcześnie, gdy ten miał
tylko osiem lat. Wychowy wała Lwa jego matka, nauczycielka języka francuskiego w żeńskim gimnazjum. Ukończył Kolegium Pawła Gałagana
w Kijowie, prestiżową szkołę średnią, z której wyszło wielu przyszłych
uk raińskich naukowców i działaczy. Tutaj też uczył wcześniej jego dziad
po kądzieli. W 1916 r. podjął studia na wydziale prawa w Uniwersytecie
Kijowskim, lecz w 1917 r. ukończył II Kijowską Szkołę Wojskową i służył
jako chorąży (praporszczik) w Symferopolu na Krymie i na Froncie Rumuńskim do wiosny 1918 r. Po powrocie z wojny w tym samym roku podjął
ponownie studia w Uniwersy tecie Kijowskim. W 1918 r. przyjął oby watelstwo Białoruskiej Republiki Ludowej i współ pracował z białoruskimi organizacjami w Kijowie. W 1921 r. ukończył studia prawnicze, a w 1928 r.
aspiranturę w Naukowo-Badawczej Katedrze Historii Uk rainy, kierowanej
przez Mychajło Hruszewskiego, broniąc dyser tacji doktorskiej poświęconej ustrojowi tzw. Hetmanatu. Pracował w Uk raińskiej Akademii Nauk
i nadal zajmował się dziejami Kozaczyzny2.

1
2

Błr.: Леў Акіншэвіч, ukr.: Лев Окіншевич, ang.: Leo Okinshevich.
О. Ясь, Лев Окіншевич і теорії цик лічності історії, [w:] Хроніка 2000. Україн
ський культурологічний альманах. Україна — Білорусь, кн. 1, Київ 2012, т. 6,
б. 185-187; А. Партноў, Леў Акіншэвіч — гісторык украінскі і беларускі, „Бе-
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Pracując w UAN, Okinszewicz utrzymy wał dość ścisły kontakt z Białorusią. Jak pisał we wspomnieniach, nie zapominał o kraju swego ojca
i poczuwał się do obowiązku pomocy w jego narodowym odrodzeniu. Systematycznie uczył się języka białoruskiego i doskonalił jego znajomość.
Od 1925 r. współ pracował z białoruskim czasopismem literacko-naukowym „Połymia”, w którym opublikował ar tykuł „Kozaczyzna na Białorusi”. W latach 1920-1930 uczony niejednok rotnie odwiedzał Mińsk, gdzie
spotykał się z Jankiem Kupałą i Jakubem Kołasem. Wiceprezes Białoruskiej Akademii Nauk Ściapan Niek raszewicz proponował Okinszewiczowi
przeniesienie się do Mińska i wykładanie prawa na miejscowym uniwersytecie, ale kijowianin nie zdecydował się na to, gdyż nie chciał kon kurować
z wykładającym ten przedmiot Uładzimirem Piczetą 3.
W 1933 r., w atmosferze rozprawy z narodowo zorientowanymi historykami, Okinszewicza przeniesiono na prowincję do Instytutu Pedagogicznego w Nieżynie. Tutaj natychmiast uznano go za „wrogi element” i łącznika między uk raińskimi i białoruskimi nacjonalistami. Ratując życie, wyjechał z pomocą białoruskiego przyjaciela z Moskwy na jedną z wielkich
budów komunizmu do Kazachstanu, gdzie pracował jako radca prawny
przedsiębiorstwa budującego kopalnię miedzi. W 1937 r. przeniósł się z rodziną do Smoleńska. Zmobilizowany w 1941 r. do Ar mii Czer wonej, trafił
do niemieckiej niewoli, a po zwolnieniu z niej zamieszkał w Kijowie i pracował w Urzędzie Miejskim jako radca prawny, a z czasem jako kierownik
ds. szkół wyższych i instytucji naukowych, i wreszcie jako dziekan wydziału prawa w Uniwersytecie Kijowskim4.
W 1944 r. wyjechał na Zachód. Przez Niemcy trafił w 1949 r. do USA,
gdzie początkowo pracował jako salowy w szpitalu, lecz wkrótce otrzymał
stypendium Fundacji Forda na pracę badawczą poświęconą ZSRR przy
Uniwersytecie Columbia (1951-1954). Następnie w l. 1954-1969 pracował
jako bibliograf i tłumacz w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie oraz jako
naukowiec w Centrum Studiów ZSRR w tym samym mieście. Był członkiem Towarzystwa im. Szewczen ki, Uk raińskiej Wolnej Akademii Nauk
i Uk raińskiego Towarzystwa Historycznego. Współ pracował tak że z Białoruskim Insty tutem Kultury i Sztuki na emigracji. Proponowano mu nawet prezesurę Instytutu, jednak że tej propozycji nie przyjął. Niemały był

3
4
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ларускі гістарычны агляд”, 1999, cш. 1-2, c. 248; Л. У. Маракоў, Рэпрэсаваныя
літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, гра мадскія і культурныя дзеячы
Беларусі, 1794—1991. Энц. даведнік. У 10 т., т. 3, кн. 1, Мінск 2003.
А. Партноў, Леў Акіншэвіч — гісторык, c. 248.
Tam że.

też jego dorobek białorusoznawczy. Spośród jego blisko 120 prac naukowych, 27 było opublikowanych po białorusku albo dotyczyło Białorusi5.
Ostatnie dziesięć lat życia cier piał na chorobę Parkinsona. Zmarł
w 1980 r. na przedmieściu Waszyngtonu6.
Jako historyk Okinszewicz interesował się przede wszystkim historią
prawa w wymiarze socjologicznym. Syntezę historii z socjologią uważał
zresztą za konieczną tak że w dziedzinie nauki historycznej jako takiej7.
Rozważaniami nad cy wilizacyjną przynależnością Uk rainy i Białorusi
Okinszewicz zajął się na początku lat 50. XX w. podczas pracy dla Fundacji Forda. Jako pier wszy ukazał się jego esej „Między Zachodem i Wschodem” w języku uk raińskim, ogłoszony w 1952 r.8 W tym samym roku
opublikował w języku angielskim ar tykuł recenzyjny poświęcony historii
cy wilizacji Europy Wschodniej w „Studium historii” Ar nolda Toynbee’ego, wybitnego brytyjskiego historiozofa9. Natomiast swój pogląd na problem cy wilizacyjnej przynależności samej Białorusi przedstawił w ar tykule
„O «podstawach cy wilizacyjnych» białoruskiego procesu historycznego”,
opublikowanym w języku białoruskim w 1953 r.10
Wszystkie wyżej wymienione prace zaczynają się stwierdzeniem autora, że w ok resie powojennym daje się zauważyć utrata wiary w rozwój
5

6
7
8

9

10

Г. Сагановіч, Леў Акіншэвіч як даследнік беларускага ка зацтва, «Запісы Беларускага інстыту ту наву кі і мастацтва”, Нью-Йорк — Мінск 2003, т. 26;
А. Партноў, Леў Акіншэвіч — гісторык, c. 248.
О. Ясь, Лев Окіншевич і теорії цик лічності, б. 191.
Tam że, б. 187-189, 191.
Л. Окіншевич, Між За ходом і Сходом, „Ук раїна”, Париж 1952, № 8, б. 611615. W swojej pracy korzystałem z przed ru ku tego ar tykułu w: Хроніка 2000. Ук
раїнський культурологічний альманах. Україна — Білорусь, кн. 1, Київ 2012,
б. 198-206. W swoim tekście odsyłam do tego wydania.
L. Okinshevich, History of Civilization of Eastern Europe in the Work of Arnold
Toynbee, „The An nals of the Uk rainian Academy of Arts and Sciences in the U.S.”,
New York 1952, vol. 2, nr 2, p. 305-315. W swojej pracy korzystałem z uk raińskiego
przek ładu ar tykułu: Л. Окіншевич, Історія цивілі зації східної Європи в праці
Арнольда Тойнбі, [w:] Хроніка 2000. Український культурологічний альманах.
Україна — Білорусь, кн. 1, Київ 2012, б. 207-221. W swoim tekście odsyłam do
tego wydania. Przek ład (перекл. І. та В. Склокіни) jest tak że dostępny w wersji
elek t ronicznej: [data dostępu 18.10.2018], <http://www.historians.in.ua/index.php/
en/stat ti/1103-lev-okinshevych-istoriya-tsy vilizatsiyi-skhid noyi-yev ropy-v-pratsiar nolda-toynbi-1952>.
Л. Акіншэвіч, Пра «цывілізацыйныя асновы» беларускага гістарычнага пра
цэсу, „Запісы БІНіМ”, Нью-Йорк 1953, № 2. Przed ruk: „З Гісторы яй на «Вы»”,
вып. 3. Przek ład na j. uk raiński: Л. Окіншевич, Про „цивілi зацiйнi основи” бiло
руського історичного процесу, [w:] Хроніка 2000. Український культурологіч
ний альманах. Україна — Білорусь, кн. 1, Київ 2012, б. 22-232. W swoim tekście
odsyłam do tego wydania.
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ludzkości, nazwany całkiem niedawno temu „postępem”. Stworzyło to
grunt dla idei cyklicznego rozwoju ludzkich społeczności i teorii historycznego rozwoju odmiennych „ty pów kulturowo-historycznych” czy też
„cy wilizacji” (wszystkie cudzysłowy odautorskie — O. Ł.)11. Autor takie
podejście uważa za w zasadzie słuszne, jak stwierdza sarkastycznie, nawet
Marks i Engels musieli wyłączyć odrębny „azjatycki sposób produkcji”,
który wyłamy wał się z ich pozor nie eleganckiej koncepcji następujących
po sobie for macji socjalno-ekonomicznych12.
Okinszewicz najchętniej posługuje się stworzonym przez Nikołaja Danilewskiego pojęciem „ty pu kulturowo-historycznego”13. Jednak że cy wilizacyjną przynależnością Uk rainy i Białorusi zajął się najwyraźniej pod
wpły wem lektury „Studium historii” Ar nolda Toynbee’ego. Dlatego też
wydaje się celowym przedstawienie pok rótce założeń teorii brytyjskiego
historiozofa.
Główny przedmiot badań Toynbee’ego to społeczność-cy wilizacja,
traktowana jako samotłumacząca się — zamykająca w sobie znaczny bieg
dziejów — jednostka studiów historycznych14. Pier wsze pokolenie cy wilizacji wyrosło bezpośrednio ze społeczności pier wotnych i zrodziło cy wilizacje drugiej generacji, przy czym dwa pier wsze pokolenia już zmarły
i zostały pochowane; na świecie panują dziś cy wilizacje trzeciej generacji,
w której skład wchodzą następujące cy wilizacje: zachodnia, chrześcijaństwa prawosławnego (trzon główny na Bliskim Wschodzie i odgałęzienie
rosyjskie), muzułmańska (arabska i irańska), hinduska oraz dalekowschodnia (trzon główny w Chinach plus odgałęzienie japońskie)15.
Ponieważ w niniejszym ar tykule poruszane będą tylko problemy dotyczące cy wilizacji Europy Wschodniej, przedstawię tylko cechy charakterystyczne cy wilizacji chrześcijaństwa prawosławnego wskazane przez
brytyjskiego historiozofa. Jego zdaniem, „badanie początków tej społeczności nie rozszerzy naszej listy okazowych przedstawicieli gatun ku cy wilizacji, jest ona bowiem najwyraźniej bliźniaczą odroślą — wraz z naszą
zachodnią społecznością — helleńskiej społeczności”16. Zróżnicowanie

11
12
13
14
15
16

178

Л. Окіншевич, Між За ходом, б. 198; ten że, Історія цивілізаці, б. 207; ten że,
Про „цивілi зацiйнi основи”, б. 222.
Л. Окіншевич, Про „цивілi зацiйнi основи”, б. 222.
Zob.: J. Dec, Cy wilizacje bez okien. Teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze
koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych, Kraków 2002, s. 30-31.
J. Marzęcki, Przedmowa, [w:] A. J. Toynbee, Studium historii, skrót dokonany
przez D. S. Somer vella, przeł. i przedm. opat rzył J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 6.
A. J. Toynbee, Studium historii, s. 25.
Tam że, s. 31.

nastą piło w cią gu trzech wieków, do schizmy w 1054 r. Kościoły przybrały
przy tym inny, wręcz kontrastowy charakter polityczny. Kościół katolicki
na Zachodzie ulegał centralizacji pod niezależną władzą średniowiecznego
papiestwa, natomiast Kościół prawosławny stał się posłuszną przybudówką bizantyńskiego państwa17.
Rosyjskie prawosławie stanowiło tylko odgałęzienie głównego trzonu
chrześcijaństwa wschodniego, zlokalizowanego na Bliskim Wschodzie
i Bałkanach. Państwem uniwersalnym głównego trzonu prawosławia było Imperium Ottomańskie18. Natomiast rosyjskie prawosławne państwo
uniwersalne powstało poprzez wcielenie do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego Republiki Nowogrodzkiej w ósmej dekadzie XV w. Tak więc powstanie takiego państwa zbiegło się z początkiem nowożytnego rozdziału historii Zachodu. „Kwestia zachodnia” [cudzysłów odautorski — O. Ł.] była
już nieobca myśli rosyjskiej, gdyż w XIV i XV w. Polska i Litwa poddały
swemu władaniu duże obszary ruskiego chrześcijaństwa prawosławnego.
W cią gu XVI-XVIII w. władza zachodniej cy wilizacji nad rosyjską19 ludnością w Polsce i na Litwie, zjednoczonych w 1569 r., umocniła się dzięki unii kościelnej. Ruską arystok rację nawrócili na rzymski katolicyzm
jezuiccy misjonarze, a chłopi pozostali w gestii Kościoła unickiego. Ten
„niepohamowany konfikt między Moskwą a Zachodem o pozyskanie lojalności owej białoruskiej i uk raińskiej ludności, oddzielonej wówczas od
swych rosyjskich prawosławnych współbraci, trwał aż do końca II wojny
światowej, gdy, chcąc nie chcąc, ostatnie jej resztki znalazły się znów w rosyjskiej owczar ni”20.
Jednak że dla moder nizacji Rosji na wzór zachodni zdaniem Toynbee’ego większe znaczenie niż kresowe obszary ruskie i nawet niż bałtyccy
Niemcy miały morskie narody znad Atlantyku. Według brytyjskiego badacza, taktyka Piotra Wielkiego polegała na przeobrażeniu imperium rosyjskiego z prawosławnego państwa uniwersalnego w jedno z parafialnych
państw nowożytnego świata Zachodu. Rosjanie mieli pogodzić się z tym,
że są mimo wszystko narodem takim jak inne narody i zrzec się pretensji
do tego, by Moskwa była Trzecim Rzymem, co nigdy nie uzyskało ich
pełnego poparcia. Klęska Rosji w I wojnie światowej była dowodem, że
polityka wester nizacyjna okazała się nie tylko nie rosyjska, lecz tak że nie17
18
19

20

Tam że, s. 32.
Tam że, s. 606.
Tak w przek ładzie J. Marzęckiego. Niestety, angielski ter min „Russian” w przeciwieństwie do języka polskiego nie od róż nia tego co „ruskie” od tego, co „rosyjskie”. Niem niej jed nak kontekst wskazuje na to, że Toynbee w tym kon k ret nym
wy pad ku miał na myśli lud ność ruską — O. Ł.
Tam że, s. 604-605.
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skuteczna. Rosyjski komunizm był próbą pogodzenia rosyjskiego poczucia
swej misji z nieuchronną koniecznością sprostania nowożytnej zachodniej
przewadze technologicznej. Przyjmując nowożytną zachodnią ideologię,
jaką był marksizm, sprzeczny z zachodnim liberalizmem, Rosja w sposób
paradoksalny, na przekór nowożytnemu Zachodowi, potwierdzała swoje
roszczenia do wyjątkowości21. Tak więc można uznać Związek Radziecki za rosyjskie prawosławne państwo uniwersalne, przebrane w zachodnie
szaty. Komunizm w tym wy padku jawi się jako substytut wschodniego
chrześcijaństwa prawosławnego, przedłożony nad liberalizm, świecki substytut chrześcijaństwa zachodniego, ponieważ ten drugi jest zachodnią ortodoksją, podczas gdy komunizm uchodził za herezję22.
Okinszewicz uznał pojawienie się koncepcji Ar nolda Toynbee’ego za
bezpośrednio związane z oczy wistym dla niego faktem, że teorie progresywnego rozwoju ludzkości okazały się nieuzasadnione. W zasadzie jest to
sprzeczne z przekonaniem brytyjskiego historiozofa o rozwoju ludzkości
poprzez powstawanie coraz wyższych religii. Jednak że Okinszewicz odwoły wał się tylko do pier wszych sześciu tomów dzieła Toynbee’ego, powstałych przed zmianą podmiotu dziejów w jego historiozoficznej koncepcji.
O ile tenże na początku umieszczał wszelkie dzieje w cy wilizacjach i dążeniu do budowy światowego państwa uniwersalnego, o tyle od połowy
swego fundamentalnego dzieła głównym podmiotem historii uczynił religię23.
Chociaż zdaniem białoruskiego badacza wiele teorii i argumentów Toynbee’ego jest częściowo sprzecznych, a niektóre bez wąt pienia są niesłuszne, jego dzieło jest wielkim krokiem w kierun ku stworzenia zarysu
historycznego rozwoju wspólnoty ludzkiej. Za niewąt pliwe osiągnięcia naukowe brytyjskiego historiozofa uznał badanie kompleksów społecznych
wspólnot, a nie narodów czy państw, oddzielenie cy wilizacji uważanych za
następujące chronologiczne po sobie, jak np. błędne uznawanie cy wilizacji grecko-rzymskiej za punkt wyjścia późniejszej wspólnoty europejskiej,
ukazanie roli twórczej mniejszości, transfor macji tej mniejszości w dominującą i jej przyszły konfikt z masami.
Ponieważ krytyka ogromnej pracy Toynbee’ego zdaniem Okinszewicza
wymagałaby pracy całego zespołu specjalistów, poprzestaje on na częściowej falsyfikacji kon k retnej cy wilizacji wyodrębnionej przez brytyjskiego
historiozofa — „rosyjskiej” części cy wilizacji prawosławnej.
21
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Okinszewicz kwestionuje przede wszystkim stwierdzenie Toynbee’ego,
że uniwersalne państwo rosyjskie powstało w 1478 r. wraz z przyłączeniem Republiki Nowogrodzkiej. Według Okinszewicza, za równie ważne
można uznać przyłączenie Wielkiego Księstwa Twerskiego lub Uk rainy.
Białoruski badacz podaje przy tym w wąt pliwość wyjątkową rolę w powstaniu rosyjskiego państwa uniwersalnego przy pisy waną przez Toynbee’ego
kozakom. Zdaniem Okinszewicza (notabene wybitnego badacza dziejów
Kozaczyzny), rosyjscy kozacy wbrew poglądowi brytyjskiego uczonego
nie pochodzili od kozaków zaporoskich i w historii Rosji byli zjawiskiem
peryferyjnym. Toynbee w ogóle nie ma nic do powiedzenia o tej twórczej
mniejszości, która imperium rzeczy wiście stworzyła — rosyjskiej arystok racji i jej szczególnej zależności od stworzonego przez nią państwa24.
Zastrzeżenie Okinszewicza wydaje się ze wszech miar słuszne. Co zaś do
samego państwa rosyjskiego, jego najbardziej charakterystycznym symbolem, zdaniem tego uczonego, stał się początek centralizacji, wyrażającej się w stworzeniu systemu organów centralnego zarządzania — „prikazów”, które uważał za nadzwyczaj efektywne.
Okinszewicz krytykuje tak że zaliczenie przez Toynbee’ego do „proletariatu wewnętrznego” państwa rosyjskiego potom ków raskolników i wygnanych polityków, ludności zdoby tych terenów na zachodzie (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia) i wschodzie (ziemie Kaukazu i Zakaukazie) oraz narodów Północy i koczowniczych ludów południowo-zachodniej
części Europy. Zdaniem Okinszewicza, potom kowie wygnańców, jeśli nie
wrócili do Moskwy na swoje posady, rozpłynęli się wśród miejscowej ludności przygranicznych obszarów państwa, a większość ludności podbitych
państw pozostała na swoich miejscach i posadach, chociaż ludność ta traciła swoją elitę, która się rusy fikowała. Wydaje się jednak, że Okinszewicz
nie docenia siły sekciarstwa w przedrewolucyjnej Rosji, zarówno wy wodzącego się z raskołu, jak i ruchów neoprotestanckich i niewspółmier nie
wielkiej w stosun ku do liczebności roli przedstawicieli nierosyjskich etnosów i religii, zwłaszcza Żydów i katolików, w działalności wywrotowej.
Ogólnie można jednak się zgodzić z twierdzeniem Okinszewicza, że pochodzenie wewnętrznego proletariatu Europy Wschodniej było takie same,
jak w innych cy wilizacjach — pochodził on zarówno od ludności metropolii, jak i dołączonych regionów25.
Jak twierdzi Toynbee, „proletariat zewnętrzny” pojawia się w cy wilizacji Europy Wschodniej po koniec XII w. Najjask rawszym przykładem
24
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walki przeciwko tutejszemu państwu uniwersalnemu było panowanie Tatarów nad Rosją i dominacja „leśnych barbarzyńców” — Litwinów nad
Białorusinami i Uk raińcami w Wielkim Księstwie Litewskim. Ten ostatni
przykład Okinszewicz uważa za niepoprawny, bo jego zdaniem w Wielkim Księstwie Litewskim nie było dominacji Litwinów nad resztą ludności, i byłoby bardziej prawidłowe mówić o panowaniu litewskiej dynastii26.
Jak zauważa Okinszewicz, natura proletariatu zewnętrznego, rujnującego Europę Wschodnią w bliższe współczesności czasy, zwłaszcza w XIX
i XX w., nie jest jasno przez Toynbee’ego ok reślona. Takie niebezpieczeństwo, zdaniem brytyjskiego historiozofa, istniało na początku XVII w.,
w czasach Smuty, w wyniku zetk nięcia z przedstawicielami cy wilizacji
zachodnioeuropejskiej. Białoruski historyk, piszący w 1952 r. (!), uważa
jednak, że i współcześnie istnieje możliwość zniszczenia uniwersalnego
państwa i cy wilizacji Europy Wschodniej, tym razem przez cy wilizację
Dalekiego Wschodu, a kon k retnie przez Chiny27.
Okinszewicz krytykuje też przekonanie Toynbee’ego, że od czasu zwycięstwa Stalina nad Trockim państwo sowieckie, bez względu na for mę,
zajęło swoje miejsce w świecie jako imperium narodowe, podobne do imperium Piotra I czy Mikołaja I, a rosyjski komunizm stał się jednym z lokalnych wariantów nacjonalizmu. W istocie jednak i rosyjskie komunistyczne państwo o wiele bardziej niż poprzedni reżim zbliżyło się do cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Uk raińsko-białoruski historyk uważa jednak, że zmiany, jakie przyniosła rewolucja bolszewicka 1917 r., stanowią
podstawowy problem historii cy wilizacji Europy Wschodniej. Powiedzieć,
że sowiecka Rosja kontynuuje tradycje zewnętrznej, i częściowo wewnętrznej polityki poprzedniego ok resu, to znaczy powiedzieć bardzo mało28.
Czy można włączać państwo sowieckie do starego schematu rozwoju prawosławnej cywilizacji Europy Wschodniej? Wystarczy wspomnieć, odpowiada na to pytanie białoruski uczony, że państwo to samo siebie nie uważa
za prawosławne i faktycznie nim nie jest. Duchowne rozdarcie z poprzednim
okresem jest nadzwyczaj ostre. Mniejszość, która kieruje masami, stała się
całkiem inna. Czy nie byłoby słuszniejsze stwierdzenie, że w tym konkretnym wypadku mamy do czynienia z próbą stworzenia nowej cywilizacji,
dopełnioną przyjęciem przez część ludności marksizmu jako nowej religii?
Geograficzne dopasowanie granic sowieckiego państwa do granic dawnego
Imperium Rosyjskiego ma tutaj drugorzędne znaczenie29.
26
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Okinszewicz zarzuca Toynbee’emu również sprowadzenie problemu
państwa uniwersalnego Europy Wschodniej do problemu Państwa Moskiewskiego, a potem Imperium Rosyjskiego, a przez to uproszczenie problemu. Sam Toynbee niejednok rotnie stwierdził, że istnienie jednej centralnej for macji państwowej, koncentrującej w sobie podstawowy proces
rozwoju pewnej cy wilizacji jest możliwe, ale nie konieczne. Cy wilizacja Europy Zachodniej w czasie, gdy Okinszewicz pisał swój esej, wciąż
nie była zdolna tego dokonać, chociaż widoczna już była dla niego próba
stworzenia sojuszu zachodnioeuropejskiego, której to inicjaty wy wcale nie
uważał za skazaną na powodzenie30.
W podobny sposób, kontynuuje Okinszewicz, problem cy wilizacji
wschodnioeuropejskiej może być jeszcze bardziej złożony, a historia rozwoju tej cy wilizacji nie jest skazana na ograniczenie do prostego powtórzenia historii Imperium Rosyjskiego. Istniały inne wielkie twory państwowe, długo rozwijające się równolegle do państwa rosyjskiego. Od XIV do
XVII w. istniało Wielkie Księstwo Litewskie, w XVII i XVIII w. uk raiński Hetmanat, istniały tak że dawne twory państwowe — gruzińskie czy
or miańskie państwa Kaukazu31. W gruncie rzeczy Europa Wschodnia to
konglomerat wielkiej ilości narodowości z różnorodnymi samodzielnymi
kulturami, zjednoczonych swoim niezachodnioeuropejskim, czy też nieeuropejskim charakterem. Podporządkowanie pod względem państwowym
temu czy innemu ze składników tego konglomeratu to zjawisko w zasadzie
niedecydujące. Polityczna jedność narodów wielkiej Wschodnioeuropejskiej Niziny była zrealizowana przez Moskwę. Jednak tylko zewnętrzne
przyczyny nie pozwoliły na realizację tej jedności uk raińskiemu Kijowowi
(„doba książęca”) czy białoruskiemu [według autora — O. Ł.] Wilnu (doba
„litewska”), a nawet tatarskiemu Saraj Berke32.
Można, przynajmniej teoretycznie, wyobrazić sobie polityczną jedność
narodów Europy Wschodniej, zbudowaną na zasadzie równości każdego
z nich. Jednak można tak że wyobrazić sobie całkowity brak politycznej
jedności i istnienie niepodległych państwowych jednostek, co jednak nie
zmieni faktu przynależności ich do jednej „cy wilizacji”. Zresztą, osiągnięcie państwowej for my przez każdy ze składników nowego kompleksu kulturowego w dobie współczesnej jest najpewniejszym sposobem zabezpieczenia swoich własnych interesów kulturalnych. Tak więc dążenie do takiej for my jest zdrowym przejawem życia narodowego i ruchem naprzód33.
30
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Lew Okinszewicz stawia dalej retoryczne w zasadzie py tania: Czy jest
zatem rzeczą słuszną automatyczne włączanie historii tych państw do historii państwa rosyjskiego? Czy słuszne jest odnoszenie jedności do czasu
stworzenia uniwersalnego państwa rosyjskiego, powiedzmy, w XVI wieku? Czy można ignorować tendencje do narodowego odrodzenia wymienionych powyżej narodów Europy Wschodniej? Jeśli udzielimy odmownej odpowiedzi na te py tania, tym samym uznamy błędność całego rzędu
wniosków Toynbee’ego odnośnie do cy wilizacji Europy Wschodniej. Te
pytania są szczególnie ważne w wy padku narodu uk raińskiego i białoruskiego. Brytyjski uczony nie ok reśla jasno, czy należały one do wschodnioeuropejskiej, czy zachodnioeuropejskiej cy wilizacji. Pewne fragmenty
jego książki prowadzą do wniosku, że włącza on oba te narody do sfery
cy wilizacji prawosławnej, w innych fragmentach, w szczególności, kiedy mówi o konfikcie między Wielkim Księstwem Litewskim a państwem
moskiewskim, można odnieść wrażenie, że odnosi je do cy wilizacji Zachodu34.
Podsumowując swoje rozważanie nad fragmentami pracy Toynbee’ego
odnoszącymi się do historii Europy Wschodniej i „prawosławnej” cy wilizacji, Okinszewicz stwierdza, że adekwatność teorii brytyjskiego badacza
do Europy Wschodniej pozostaje wąt pliwa. Nie oznacza to jednak błędności ogólnej teorii Toynbee’ego, bo tam, gdzie rozważa dzieje lepiej sobie
znane, są one o wiele lepiej uargumentowane. Sama teoria jest interesująca, wymaga tylko pewnych zmian, przede wszystkim lepszego udokumentowania jej faktami historii Europy Wschodniej35.
Wyniki swoich historiograficznych przemyśleń, sprowokowanych lekturą dzieła Ar nolda Toynbee’ego, Okinszewicz przedstawił tak że, jak już
o tym była mowa, w dwóch esejach, z których jeden napisany był po ukraińsku i większą uwagę autor poświęcił w nim mianowicie Uk rainie, natomiast drugi, napisany po białorusku, w całości poświęcony był właśnie
Białorusi. Jednak że łączy te eseje nie tylko odwoły wanie się do wielowiekowej wspólnej historii, lecz tak że przekonanie autora, że oba kraje należą
do wspólnej przestrzeni cy wilizacyjnej. Jak bowiem zauważył, praktycznie wszyscy teoretycy wielości cy wilizacji włączają Białoruś i Uk rainę do
tego samego „ty pu kulturowo-historycznego” lub „cy wilizacji”36.
W eseju „Między Zachodem i Wschodem” Okinszewicz stwierdza ogólnikowo, że historyczna baza narodów Zachodniej i Wschodniej Europy
jest inna, bo zależy od rzymskiej tradycji na Zachodzie i bizantyńskiej na
34
35
36
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Wschodzie. Rozwój historyczny na Wschodzie nie we wszystkim odzwierciedlał zwyczajne dla Zachodu for my feudalizmu, monarchii stanowej,
czy też państwa parlamentar nego. Również stosun ki wzajemne między
państwem a człowiekiem na Wschodzie były i są inne niż na Zachodzie37.
O wiele dokładniej scharakteryzował cy wilizację zachodnią w białoruskojęzycznej pracy poprzez wyliczenie, czego nie ma w żadnej innej cy wilizacji: wyraźnego i prawnie uzasadnionego ładu państwowego, jak to było
w zachodnioeuropejskim feudalizmie. Inne cy wilizacje nie stworzyły na
bazie resztek feudalizmu wspólnoty z ustalonymi prawami oby wateli do
udziału w rządzeniu państwem i kontroli nad nim. Nigdy nie osiągnęły takiego konsekwentnego wyrażenia wolności osobistej, personalnej inicjatywy i mocy zasady pry watnej własności, które stworzyły klasyczne wzory
zachodnioeuropejskiego i amerykańskiego „kapitalizmu”. Równocześnie
z F. S. C. Nor thropem38 za charakterystyczny rys zachodniej cy wilizacji uważa rzymską spuściznę, zwłaszcza prawo rzymskie. Kon kludując,
stwierdza, że wymienił tylko kategorie prawne i ekonomiczne. Można jednak i trzeba mówić tak że o kulturalnym, religijnym, moralnym i innym
życiu i postępie różnych grup ludzkich39.
Natomiast py tanie, który ze wspomnianych ty pów jest wyższy, jest zdaniem Okinszewicza w zasadzie niesłuszne. Kultura zachodnia jest niewątpliwie starsza, lecz wschodnia jest w fazie wzrastania, a historyczna pozycja narodu uk raińskiego (i białoruskiego zapewne) nie jest zła zarówno
w fazie młodości, jak i dojrzałości40.
O ile jednak podobne różnice między Rosją a Europą Zachodnią są dla
niego oczy wiste, to inaczej ma się sprawa z wyznaczeniem pozarosyjskich
granic wschodnioeuropejskiego „ty pu kulturowo-historycznego”. Takie
kraje jak Czechy i Polska wydają się należeć do zachodniego krę gu cy wilizacyjnego. A jak wyznaczyć miejsce Białorusi i Uk rainy? Zdaniem uczonego, w odpowiedzi na to py tanie kryje się rozwiązanie kluczowych problemów nie tylko przeszłości, lecz tak że przyszłości obu narodów. Spośród
rzeczników teorii wielości cy wilizacji Nikołaj Danilewski bez żadnych
zastrzeżeń włączał Uk rainę i Białoruś do słowiańskiego kompleksu cywilizacyjnego, Ar nold Toynbee waha się między zaliczeniem tych krajów
do prawosławnej cy wilizacji Wschodniej Europy lub do terytorium kultury zachodnioeuropejskiej. Natomiast Oskar Halecki rzekomo przyłącza
37
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Uk rainę i Białoruś wraz z Polską i krajami bałtyckimi oraz Czechami do
wschodniej części Europy Środkowo-Wschodniej i wyraźnie rozgranicza
je z terytorium kultury wschodnioeuropejskiej, gdyż do Europy Wschodniej zalicza wyłącznie Rosję41. Zdaniem Okinszewicza, Białorusini, Uk raińcy czy Litwini są mieszkańcami właśnie Europy Wschodniej. Kolejnym
problemem jest to, czy narody te należą do cy wilizacji zachodniej, czy też
są kresami Europy Wschodniej? Od rozstrzygnięcia tych problemów zależy zdaniem badacza wszelka ocena historii tych narodów i jej prawidłowe
rozumienie42.
Według Okinszewicza, przed najazdem tatarskim Uk raina należała do
kultury bizantyńsko-prawosławnej, lecz utrzymy wała stałe więzi z feudalnymi państwami Europy Zachodniej. W czasach najazdu tatarskiego część
ziem uk raińskich weszła w jeszcze ściślejszy związek z krajami zachodnioeuropejskimi (przede wszystkim księstwo halicko-włodzimierskie),
a reszta pozostała pod wpły wem tatarskim. W „dobie litewskiej” ziemie
uk raińskie należały do Polski i Litwy, w tym ok resie miastom nadano
prawo magdeburskie. Wówczas zaczyna się ok res ponownego zasiedlenia
stepowych ziem nad Środkowym Dnieprem. Kozackie watahy z Dzikich
Pól to zdaniem badacza dziejów Kozaczyzny coś organicznie odległego
od stałych układów zachodnioeuropejskiego stylu życia, o wiele bliższe za
to do tatarsko-nogajskich stepowych zdobywców, od których zapożyczyły
swoją nazwę. „Doba kozacka” prowadzi linie podziału nie tylko z polską
Uk rainą (Galicją), lecz tak że między ziemiami Kijowszczyny i Wołynia
a Zaporożem. Próby stworzenia uporządkowanego państwa — Hetmanatu — napotykały na stały opór wolnego na wzór wschodnioeuropejski,
buntowniczego Zaporoża. Słobodzka Uk raina zaś, która od zawsze była
częścią państwa moskiewskiego, zaznała wielowiekowych moskiewskich
wpły wów. Częścią walki między Zachodem i Wschodem, Rzymem i Bizancjum na Uk rainie i Białorusi było zaprowadzenie unii religijnej miejscowego kościoła prawosławnego z Rzymem i opór wschodniej or todoksji,
41

42

186

Л. Окіншевич, Між За ходом, б. 199-200; ten że, Про „цивілi зацiйнi основи”,
б. 255. Por.: O. Halecki, The Limits and Divisions of European History, London
1950; ten że, The Borderlands of Western Civilization. A History of East Central
Europe, New York 1952. Halecki nie wy powiada się tak stanowczo. Jego zdaniem,
„gdyby Uk raina i Białoruś uniezależ niły się od Rosji Sowieckiej, wówczas pot raktować by je moż na jako Eu ropę Wschod nią, chociaż ich historycz ne związki z Europą Środ kowo-Wschod nią wskazy wałyby na przy należ ność do tej właśnie grupy
państw”. Niem niej jed nak, jak moż na sądzić, Uk raina i Białoruś byłyby według
niego Eu ropą Wschod nią, gdyby Rosji w ogóle za część Eu ropy nie uznawać. Zob.:
O. Halecki, Historia Europy — jej granice i podziały, Lublin 1994, s. 147-166.
Л. Окіншевич, Про „цивілi зацiйнi основи”, б. 255-256.

wspieranej przez Bliski Wschód i Moskwę. Pod koniec XVIII w. część Ukrainy wchodzi w skład państwa ty pu europejskiego — Austrii. Druga część
coraz ściślej wiąże się ze wschodnioeuropejskim ty pem kulturowym. Różnice między tymi częściami przejawiły się po I wojnie światowej. W Galicji rewolucja odby wała się pod hasłami narodowymi i budowała stałe
for my państwowe. Na Uk rainie Naddnieprzańskiej oprócz walki narodowowyzwoleńczej podniesiono hasła wyzwolenia społecznego, a organizacja państwowa staje się płynna i nieustannie podlega zmianom. Postaci
podobnych do osławionego anarchisty Nestora Machno nie można sobie
wyobrazić w Galicji. W rezultacie poszczególne części Uk rainy wchodzą
w skład ZSRR, Polski i Rumunii, gdzie poddane były zupełnie odmiennym wpły wom. Dopiero po II wojnie światowej ziemie uk raińskie zostały
scalone pod władzą sowiecką 43.
Jak stwierdza uczony, odmienny rozwój historyczny poszczególnych
ziem uk raińskich nie mógł nie stworzyć podstawy do odmiennego światopoglądu, zwyczajów i tradycji. Galicja, Bukowina i Ruś Kar packa były
przez większą część swojej historii częścią kompleksu zachodnioeuropejskiego, natomiast ziemie wschodnie podlegały wpły wom rosyjskim, a południe tureckojęzycznych nomadów. Tak więc Uk raina (i Białoruś, lecz
w nieco inny sposób) to kraj o charakterze przejściowym, terytorium, które leży na granicy dwóch „kulturowo-historycznych ty pów” i przedstawia
sobą szeroką przestrzeń przechodnią od jednej do drugiej cy wilizacji. Granica (której właściwie nie było w ścisłym tego słowa rozumieniu) przechodziła w różnych czasach w różnych miejscach, to przesuwając się na
Zachód, to znów odchodząc na Wschód. Jednak że niemal zawsze większa
część Uk rainy pozostawała pod wpły wami wschodnioeuropejskimi44.
Rozpatry wana z pun ktu widzenia teorii wielości cy wilizacji historia
narodu białoruskiego nie daje zdaniem Okinszewicza jednoznacznej odpowiedzi na py tanie, częścią jakiego „cyklu kulturowo-historycznego”
był jego historyczny rozwój. Niemniej jednak autor zajmuje w tej sprawie
wyraźne stanowisko. Według niego w „czasach książęcych” (X-XIII w.)
wpływ kultury bizantyńskiej na Białoruś był słabszy, niż na ziemie ukraińskie i rosyjskie, lecz Białoruś w tym czasie bezsprzecznie należała do
„cyklu słowiańsko-bizantyńskiego” [cudzysłów odautorski — O. Ł.]. Według badacza, w następnym ok resie historycznym zadaniem państwa „litewskiego” [w odniesieniu do Wielkiego Księstwa Litewskiego autor używał cudzysłowu, pisząc „Litewski”, „Litwa” i uży wał czasem ter minów
43
44

Л. Окіншевич, Між За ходом, б. 200-202.
Tam że, s. 202-203.
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Litwa-Białoruś lub Białoruś-Litwa, gdyż nie uważał tego państwa za litewskie w dzisiejszym tego słowa znaczeniu — O. Ł.] było zjednoczenie całej
Europy Wschodniej. Przyczyną niepowodzenia w tym dziele był wybór
zachodnioeuropejskiej cy wilizacji przez litewską elitę. Zachodnią kulturę
zaszczepiano na obcym kulturowo pniu, co czyniło nową roślinę słabą. Im
dalej na wschód, tym opór wobec zachodniej kultury był potężniejszy. Im
pełniejsza była wester nizacja Wielkiego Księstwa (zdaniem Okinszewicza
„wester nizacja” to najwłaściwsze ok reślenie procesu zmian politycznych
i kulturalnych w XVI -XVIII w.), tym większy napotykała opór wewnątrz,
a zwłaszcza z zewnątrz — z południa i wschodu. „I oto w samym procesie coraz większej wester nizacji „Litwy” widzimy jakiś dziwny paradoks: im pełniejsza i, zdawałoby się bardziej płodna ona była, tym słabsza
i mniej zjednoczona stawała się narodowa wspólnota”. Powstania kozackie
i walki religijne między katolikami i prawosławnymi badacz uważa za wyraz zawziętej walki „dwóch kulturowych podstaw”. Wielkie Księstwo Litewskie Okinszewicz spostrzega jako społeczeństwo ty pu przejściowego,
w którym walczyły ze sobą zachodnie i wschodnie wpły wy cy wilizacyjne.
Odepchnęło to od Wielkiego Księstwa sąsiednie ziemie ruskie, a w samym
państwie nie doprowadziło do cy wilizacyjnej syntezy. To właśnie było
przyczyną, że pod koniec XVIII w. Wielkie Księstwo Litewskie, osłabione
i wewnętrznie wyczer pane, stało się łatwą zdobyczą Rosji45.
Niemniej jednak, pomimo powszechnej rusyfikacji w następnych wiekach, Białoruś pozostawała krajem walki między dwiema cy wilizacjami.
Jednym z najważniejszych zadań białoruskiego ruchu narodowego epoki „odrodzenia” drugiej połowy XIX — pier wszej połowy XX w. było
wyznaczenie „bazy cy wilizacyjnej” dla jego budowy. W związku z tym
obecność „szlacheckiego” i „chłopskiego” nur tu w białoruskiej literaturze
i kulturze nie mówią tylko i wyłącznie o „klasowej” bazie tych odmian.
Obecność „katolickich” i „prawosławnych” tendencji mówi nie tylko o różnicy w religijnych poglądach. Kulturalne „rusofilstwo” i „polonofilstwo”
nie było wyłącznie przeżytkami „wpły wów edukacyjnych” [wszystkie cudzysłowy odautorskie — O. Ł.].
Odpowiadając na pytanie, czy przynależność Uk rainy do terytorium
przejściowego rodzaju ma dla niej znaczenie pozy tywne czy negatywne,
Okinszewicz stwierdza, że przeważają pozy ty wy, mimo iż taka sytuacja rodzi głębokie konfikty wewnątrz samego narodu, a ich przeży wanie
i przezwyciężanie to rzecz bolesna i niełatwa. Niemniej jednak to właśnie taki konfiktowy grunt rodzi zazwyczaj ruch naprzód i daje przewa45
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Л. Окіншевич, Про „цивілi зацiйнi основи”, б. 226-230.

gę nad jednorodnym organizmem, co prawda har monijnym, lecz bardziej
skłonnym do zastoju. Konfikt może więc zapowiadać korzystną syntezę 46.
Natomiast odnośnie do Białorusi Lew Okinszewicz wierzył, że białoruska
kultura osiągnie zdrową, organiczną, do ostatniej granic przeprowadzoną
syntezę swoich cy wilizacyjnych podstaw. Osiągnąwszy taką syntezę, naród białoruski będzie miał wielkie możliwości twórcze, korzystne być może nie tylko dla niego. „Bo możliwe, oświecą one nowym światłem z białoruskiego Wilna czy Mińska tak że wielkie przestrzenie ziem wschodnioeuropejskich” — kończy gór nolotnie emigracyjny autor47.
Kwestia cy wilizacyjnej przynależności poszczególnych narodów, podsumowuje Okinszewicz, może być bardziej skomplikowana, niż to się wydaje twórcom teorii cyklicznego rozwoju osobnych cy wilizacji. Problemem
jest zwłaszcza wyznaczenie granic cy wilizacji. Problem ten, jak stwierdza
Okinszewicz, bez wąt pienia wymaga głębokich studiów. Na dzisiaj można stwierdzić, że historia rozwoju narodu białoruskiego i uk raińskiego to
pouczający obraz wpły wów Zachodniej i Wschodniej Europy i walki pomiędzy nimi48. W przyszłości, jak spodziewał się Okinszewicz, rola tych
pogranicznych słowiańskich narodów może niespodziewanie wzrosnąć49.
Głębia przemyśleń Lwa Okinszewicza świadczy o tym, że białoruska
i uk raińska nauka historyczna na emigracji nie tylko kontynuowała najlepsze tradycje krajowe, lecz tak że rozwijała się w dialogu z nauką zachodnioeuropejską. Niestety, na Białorusi dopiero w 1994 r. ukazały się pier wsze
przedruki jego prac50. Trudno też mówić o szerszej recepcji jego dorobku
nawet obecnie, jak również, na ogół głębszej refeksji nad cy wilizacyjną
przynależnością Białorusi.
Summary
Bet ween the East and the West: Lev Okinshevich
on the place of Belarus and Uk raine on the map of European civi li zations
The ar ticle is devoted to the historiosophical thought of Lev Okinshevich (1898-1980),
a prominent historian of Belarus and Uk raine, who, refer ring to the achievements of Nikolay Danilevsky and Ar nold Toynbee, presented his own vision of civilization processes in
the ter ritory of Belarus and Uk raine.
Key words: East, West, civilization, Belarus, Uk raine, Eastern Eu rope
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Ten że, Між За ходом, б. 204.
Ten że, Про „цивілi зацiйнi основи”, б. 231.
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Л. Окіншевич, Про „цивілi зацiйнi основи”, б. 220.
В. Лебедзева, Леў Акіншэвіч пра гісторыю Беларусі, „Спадчына”, № 6, 1996,
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Змест
Між Захадам і Усходам: Леў Акіншэвіч аб месцы Беларусі
і Украіны на цыві лізацыйнай карце Еў ропы
Мэтай дадзенай працы з’яўляецца гісторы ясофская думка Льва Акіншэвіча
(1898-1980), выдатнага беларускага і ўкраінскага гісторыка, які, спасы лаючыся на
папя рэднія дасягненні Міка лая Дані леўскага і Арнольда Тойнбі, прадставіў сваё бачанне цыві лізацыйных працэсаў на тэрыторыі Беларусі і Ук раіны.
Ключавыя словы: Усход, Захад, цывілізацыя, Беларусь, Украіна, Усходняя Еўропа
Oleg Łatyszonek — dr hab. prof. UwB. Pracow nik Insty tutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersy tetu w Białymstoku. Autor książek: „Białoruskie for macje wojskowe 19171923” (Białystok 1995) i „Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej
idei narodowej” (Białystok 2007) oraz we współautorstwie z Eugeniuszem Mironowiczem
„Historia Białorusi od połowy XVII w do końca XX wieku” (Białystok 2002). Współautor
i współ redaktor „Historii Białorusinów Podlasia” (Białystok 2016). Prezes Białoruskiego
Towarzystwa Historycz nego w Polsce.
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Ломовицк—белорусскаядеревнявСибири
(повоспоминаниямместныхжителей)*
Новая локальная история разрабатывается российскими историками
с начала XXI века. Ведущим центром является созданный в 2002 году
в Ставрополе на базе СевероКавказского федерального университета
Научнообразовательный центр «Новая локальная история». Центр об
разован в рамках межвузовской научнообразовательной программы
«Локальная история: компаративные подходы и методы изучения» сов
местно с Историкоархивным институтом Российского государственно
го гуманитарного университета (г. Москва)1. В рамках этого научного
направления всё большее внимание исследователей привлекает «сель
ская история»2 и ее методологические и источниковедческие аспекты3.
Сужение территориальных рамок до границ одного населенного пункта
достаточно прочно вошло в современную исследовательскую практику.
Предметом внимания ученых становятся отдельные локальные сообще
ства на уровне сельского поселения4, вопросы этнической истории насе
ления деревни5, история населенных пунктов6 и др.
* Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных ис
следований в рамках проекта «Этническая история томских деревень в ХХ в.
сквозь призму персональных текстов местных жителей», № 1849700002.
1 НОЦ Новая локальная история, [дата досту па: 16.11.2018], <http://www.ncfu.
ru/nocnovayalokalnayaistoriya.html>.
2 Ю. Дербы шева, Новая локальная история в поисках объекта: городская
и сельская истории, [в:] Новая локальная история: Сборник научных статей,
т. 4, Ставрополь 2009, с. 5561; С. Ма ловичко, Н. Зайцева, Сельская история
в проблемном поле «новой локальной истории», [в:] Сибирская деревня: исто
рия, современное состояние, перспективы развития. Материа лы VI Меж
дународной научнопрактической конференции, главн. ред. Н. А. Томи лов,
2006, часть 1, с. 1115.
3 М. Ру мян цева, К вопросу об источниковой ба зе и методах изучения сельской
истории, [в:] Новая локальная история: по следам Интернетконференций.
20072014, Ставрополь 2014, с. 5661.
4 Л. Ха ховская, Коряки се ла Тополовка: локальное этническое сообщество
в контексте истории населенного пункта, «Вестник Дальневосточного
отделения Российской академии наук», 2011, № 1, с. 8592, [дата досту па:
16.11.2018], <https://cyberlenin ka.ru/ar ticle/n/koryakiselatopolovkalokalnoeet
nicheskoesoobschest vovkonteksteistoriinaselen nogopun k ta>.
5 А. Крих, Этническая история насе ления деревни Евгащино (XVIIХХ век),
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ТатьянаГончарова
ГалинаГрошева
(Томск, Россия)

Изучение локальной истории сегодня не мыслится без ее ант ро
пологического измерения, в связи с чем предметом исследования
выступает рядовой человек, «человек общественный, который пере
живает историю»7. Для полноценной реконст рукции «сельской исто
рии», когда местные жители выступают как субъект исторического
действия, «необходимо обращение к таким историческим источни
кам, которые представляют объективированный результат именно
их деятельности»8. В этом слу чае ог ромную роль имеет вовлечение
в научный оборот источников устного происхождения: автобиог ра
фий, мемуаров, дневников и др. Серьезный интерес для историков
представляют персональные тексты сельских жителей, которые поз
воляют увидеть происходящие процессы со стороны самих авторов,
тексты, в которых от ражена свободно излагаемая и актуальная для
них история. Часто такие тексты позволяют увидеть, как в судьбу
«ма ленького человека» вписа лась большая история, выводят за рам
ки локального микромира отдельного поселения на уровень макро
истории региона и страны в целом.
Цель данной публикации — пока зать возможности использования
персональных текстов местных жителей для изу чения истории си
бирской деревни Ломовицк (Первомайский район Томская область),
основанной в нача ле ХХ в. выходцами из Белоруссии.
Сельские жители редко решаются написать, поведать бумаге исто
рию своей жизни, семьи, ма лой родины. В прошлые столетия рус
ской жизни крестьянское сословие было самым обширным из всего
населения страны. И — самым «молча ливым»9. В ХХ в. ситуация
немного ста ла меняться, но попрежнему дневники, мемуары, авто
биог рафии, письма селян являются достаточно редкими находками
для исследователей. Однако встречаются иск лючения. Так, в руках
авторов данного исследования ока за лось три мемуарных текста жи

6

7
8
9
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[в:] Этнографоархеологические комп лексы: проблемы культуры и социума,
Омск 2012, т. 12, с. 249263.
Е. Соколова, Материа лы «устной истории» как источник по изучению исчез
нувших деревень Колосовского района Омской области, [в:] Исторические,
фи лософские, политические и юридические науки, культурология и искус
ствоведение. Вопросы теории и практики, 2015, № 122 (62), c. 168170, [дата
досту па: 16.11.2018], <https://elibrary.ru/item.asp?id=24833730>.
И. Маслова, Концептуальные вызовы в современных исторических исследо
вани ях, «Истори ческая этнология», 2017, т. 2, № 1, с. 98.
М. Ру мянцева, К вопросу об источниковой ба зе, с. 59.
В. Кошелев, Предисловие. Повесть о том, как один мужик..., [в:] Воспомина
ния русских крестьян XVIII — первой половины XIX века, Моск ва 2006, с. 2.

телей одного населенного пункта — Ломовицк, основанного в нача ле
ХХ в. и исчезнувшего с карты области в 1980е гг.
Своими воспоминани ями об этой деревне поделился Флегонт Афа
насьевич Юбин10. Долгие годы он работал учителем, а потом и дирек
тором школы в д. Ломовицк I. Мемуарный текст автор изложил на 157
страницах школьной тет ради, которая после его смерти была переда
на в Первомайский районный краеведческий музей. Автор не датиро
вал свое произведение. По приблизительным данным родственников,
свои воспоминания Ф. А. Юбин написал в нача ле 1980х гг.
В 2003 г. были опубликованы воспоминания Антона Антоновича Се
левича11, написанные им еще в 1994 г. Сам автор обозначил жанр свое
го произведения как «биографическая повесть», именно так обозначен
подзаголовок на обложке и форзаце книги. В мемуарном тексте присут
ствуют элементы художественного вымысла, о чем свидетельствуют
многочисленные диалоги, участником которых автор вряд ли являлся.
«Автобиог рафический очерк» Нины Матвеевны Бабуль, написан
ный в 2000 г.12, включает 20 машинописных листов и хранится в лич
ном фонде автора в муниципальном архиве админист рации Перво
майского района Томской области.
Для авторов персональных текстов д. Ломовицк являлась ма лой
родиной, либо они долго в ней прожива ли, а их родственники были
среди первопоселенцев этой деревни и соседней деревни Пет ровск.
Они принадлежа ли к поколению, родившихся в 19101920е гг. Полу
чили высшее обра зование и, пополнив ряды сельской интеллигенции
и управленцев, имели возможность «почувствовать» модернизацию
деревни изнут ри.
Ука занные мемуарные тексты включают разные хронологические
рамки. Воспоминания Ф. А. Юбина охватывают период от основания
деревни в нача ле ХХ в. и практически до ее исчезновения (середи
на 1970х гг.). Так же от основания деревни ведет свое повествование
А. А. Селевич, доводя его до окончания Великой Отечественной
войны. Воспоминания Н. М. Бабуль охватывают период с середины
1930х гг., ее раннего детства, и до конца 1980х гг., однако от ражен
ная в тексте история Ломовицка завершается военным временем.
10

11
12

Первомайский районный краевед ческий музей, [б.н.]: Воспоминания ве тера
на Великой Отечественной войны и педагогического труда Юбина Флегонта
Афанасьевича (да лее: Ф. Юбин), 157 с.
А. Селевич, Марьянины внуки, Томск 2003, 338 с.
Муниципальный архив администрации Первомайского района Томской области,
ф. 91, оп. 1, д. 3: Н. Бабуль, Автобиографический очерк (далее: Н. Бабуль), 20 л.
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Принимая во внимание, что Ф. А. Юбин и А. А. Селевич родились
в 1910е гг., а их повествования охватывают период от основания де
ревни в нача ле ХХ в., неизбежно возникает вопрос об источниках ин
формации. Соответствующие пояснения об этом авторы да ли в сво
их текстах. Так, Ф. А. Юбин отметил, что опирался на воспоминания
«пожилых людей» и расска зы бабушки — Юбиной Раисы13. А. А.
Селевич пояснил происхождение информации следующим обра зом:
«Писать буду то, что запомнил из расска зов моих многочисленных
родственников, знакомых, земляков»14.
Опора на собственные знания и сведения, полу ченные от лично
знакомых людей, порождает уверенность авторов в правдивости из
лагаемых событий и фактов. А. А. Селевич подчеркивает: «знайте,
все, о чем буду расска зывать, — правда»15. Здесь мы видим довольно
характерную для авторов персональных текстов специфическую ам
бициозность: как значимое и ценное осознается не художественное
совершенство произведения, а иск лючительность его содержания;
автор видит свою заслу гу именно в том, что «донес» это содержание
до других людей — односельчан, потомков, потенциальных читате
лей16.
Важное значение в воспоминани ях имеет сюжет об основании и за
селении деревни. Согласно мемуарным текстам, первопоселенцами д.
Ломовицк были крестьяне, прибывшие в Сибирь из различных губер
ний Белоруссии. Ф. А. Юбин ука зывает более 30 фамилий: «Костени,
Шаринские, Барилы, Филипповичи, Таранды, Селевичи, Рудаки, Ла
пы, Круковские, Кайро, Квачи, Василенки, Радевичи, Поволковичи,
Адамовичи, Пет рокевичи, Баровики, Бабули, Мацу ри...»17. А. А. Се
левич так же сообщает о 30 семьях, ука зывая при этом деревню Кизя
ки как точное место рождения некоторых из них18.
В текстах не используется конкретный этноним, ука зывающий на
этническую принадлежность первопоселенцев этой деревни. Однако
белорусская идентичность ее жителей довольно четко вырисовывает
ся через место выхода и языковой фактор. Авторы используют такие
характеристики как «крестьяне, прибывшие из различных губерний
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Белоруссии», «жители прибывшие из Белоруссии»19. В повествовани
ях применяются лексические выражения, прямо ука зывающие, что
белорусский язык был родным для жителей д. Ломовицк: «Амброс
пустился в разговор на своем белорусском языке», «... будем учиться
на родном белорусском языке»20, «Министерством просвещения бы
ла поставлена задача дать возможности каждой национальности изу
чать свой родной язык. Все учебники были на белорусском языке»21.
Более того, одним из авторов был предложен собственный вариант
«этнонима». Так, принимая во внимание, что большинство жителей
д. Ломовицк являлись белорусамикатоликами, Н. М. Бабуль на зва ла
их «белорусскими полякамикатоликами»22. Очевидно, в «изобрете
нии» этого названия свою роль сыг рал этноконфессиональный стере
отип «католичество — польская вера».
Стоит отметить, белорусская этническая принадлежность жите
лей д. Ломовицк подтверждается официальными документами пер
вой половины ХХ в.: переписью населения 1917 г.23, а так же похозяй
ственными книгами 1930х гг.24
В мемуарных текстах широкое освещение нашли вопросы хозяй
ственнобытовой адаптации переселенцев на сибирской земле. Каж
дый из авторов уделил внимание обуст ройству на новом месте. Так,
А. А. Селевич описывает, как первопоселенцы намеча ли улицы и пе
реулки, нареза ли усадьбы и огороды, строили жилье, работа ли в по
ле25. Ф. А. Юбин расска зывает об обработке земли, охоте и сборе ди
коросов, ремеслах, обработке льна и ткачестве; описывает внут рен
ний интерьер домов26.
Для белорусовкатоликов важным фактором адаптации в Сибири
был религиозный, учитывая, что окружающее население являлось
православным. Про строительство костела в Ломовицке упоминает
А. А. Селевич27, хотя точной даты основания в тексте не ука зывает.
Стоит отметить, что костел в деревне появился в 1906 г.
19
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Важным этапом в истории д. Ломовицк, как и всей сельской по
селенческой структу ре Сибири, ста ло внедрение хуторской системы.
У Ф. А. Юбина имеется исторический экскурс в суть проблемы, где
он рассуждает о причинах введения хуторской системы. В этом сю
жете не обошлось без советских идеологических клише — «цель рас
селения крестьян на хутора отвлечь крестьян от крестьянских волне
ний, от революционной борьбы»28.
В 1912 г. крестьяне из д. Ломовицк ста ли разъезжаться по хуторам.
Как отмечает А. А. Селевич, д. Ломовицк разъезжа лась быст ро: в пер
вую очередь перевозили дома, потом стайки, бани и амбары, и все
остальное29. Количество проживавших на хуторах семей заметно от
лича лось: строили свои дома по два и три хозяина, а на некоторых
хуторах и больше30. По воспоминаниям Н. М. Бабуль, на их хуторе
прожива ло шесть семей, из них три брата Костень. Усадьбы распола
га лись по кру гу. В цент ре находился колодец31.
Несмот ря на изменение поселенческой структу ры, Ф. А. Юбин
продолжает говорить о Ломовицке как о деревне: «в Ломовицке оста
лись, например, Квач Адольф»32, в то время как А. А. Селевич, делая
акцент на хуторской тип, упоминает «Квачев хутор»33. Следует от
метить, что и в официальной документации того периода Ломовицк
так же упоминается как поселение. Так, в материа лах переписи 1917 г.
значится пос. Ломовицкий34.
Описание хуторской жизни занимает значительное место во всех
ана лизируемых текстах35. Содержащиеся в них сведения позволяют
увидеть разные стороны жизни хуторян, вплоть до повседневного
быта и внут реннего убранства жилища36.
В отличие от описания этапа заселения и адаптации в воспоми
наниях о хуторской жизни встречаются сведения о досуге сельских
жителей. В зимнее время вечеринки проходили в частных домах,
а в теплое время — под открытым небом. На эти вечеринки собира
лись не только молодежь, но и все население деревни. «Молодежь в то
время была нег рамотная или ма лог рамотная, но старинные песни
28
29
30
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зна ли хорошо. (...) Те девушки, которые облада ли хорошим голосом,
обраща лись к пожилым женщинам и просто к старушкам и им дава
ли мотивы и даже весь текст фольк лорных песен, которые они сами
получили из уст дру гих исполнителей»37. Конфессиональное един
ство и непосредственная территориальная близость Ломовицка, Пет
ровска и Константиновки способствова ли совместному проведению
досуга. Как отмечает Ф. А. Юбин, «(...) поочередно собира лась моло
дежь одно воскресенье в Пет ровске, дру гое в Константиновке, третье
в Ломовицке»38. Воспоминания о вечеринках, проходивших в домах
местных жителей, содержатся и в сочинении А. А. Селевича39.
В мемуарных текстах не остался в стороне и сюжет о религиозной
жизни. На личие в Ломовицке костела отмеча лось выше. Как описы
вает Ф. А. Юбин, ксендз приезжал из села Андреевки по большим
праздникам, таким как Рождество, Пасха и Троица. В костел на мо
литвы съезжа лись все верующиекатолики; «там же происходили
все обряды: венчание молодоженов, крестили детей и нередко уже
взрослых, исповедова лись о своих совершенных грехах при жизни,
а в небольшие религиозные праздники уст раивал молитвы и дру гие
обряды местный помощник ксендза»40.
Важным событием деревенской жизни ста ло открытие школы, ко
торое пришлось на период функционирования национальных школ.
Учитывая, что большинство населения в д. Ломовицк составляли бе
лорусы, преподавание в ней шло на белорусском языке. Школа была
организована на хуторе семьи Соболь в помещении, принадлежащем
костелу41, или, как пишет Н. М. Бабуль, «в доме, в котором до этого
жил ксёндз»42. В воспоминани ях сохранились и фамилии учителей43.
Мемуарные тексты не только содержат фактический материал
о деревенской школе, но включают сюжеты, которые позволяют уви
деть отношение к школе и учительству в деревенской среде. Так, у А.
А. Селевича есть очень трогательное описание подготовки к школе:
«Осенью 1929 г. в первый класс пошел. (...) Родители к школе купили
ему костюм, не школьный (формы тогда еще не зна ли), две рубашки
ситцевые и коечто из письменных принадлежностей...»44. «Василь
37
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Васильевич привез шерсти и зака зал три пары ва ленок. И, хотя много
было работы, учителю не отка за ли. Тогда учителя были в почете»45.
Стоит отметить, что сведения по школе, относящиеся к 19201930м
гг., без преувеличения можно назвать уникальными. Дело в том, что
национальные школы просуществова ли совсем недолго, поэтому
источников по ним, особенно располагавшимся в сельской местно
сти, крайне ма ло.
Обсуждение вопроса о национальной школе неизбежно поднима
ет проблему владения местными жителями белорусским языком.
Как отмечается в научной литерату ре, в целом к моменту создания
национальных школ почти все белорусы в РСФСР ока зыва лись рус
скоязычными46. Однако в произведении А. А. Селевича встречается
несколько сюжетов, свидетельствующих не только о владении сель
скими жителями белорусским языком, но и о на личии сложностей
в использовании русского языка. Например: «Устин уехал учиться.
Он еще нигде не бывал, был очень стеснительный и тихий, к тому
он все время помнил, что коряво и плохо говорит порусски. Ведь до
третьего класса его обу ча ли в школе на белорусском языке, поэтому
он больше молчал»47 или «Устин хорошо понимал украинский, бело
русский и польский языки, но понять, что говорят гуцулы не мог»48.
Конечно, отдельный пример не позволяет судить о ситуации во всей
деревне. Все же следует учесть, что автор, рисуя порт рет местного
жителя, акцентировал внимание на владении родным языком.
Воссоздание деревни из хуторских поселений произошло в сере
дине 1930х гг. в период организации колхозов. Как выясняется, ло
мовицкие крестьяне, жившие на своих хуторах упорствова ли, заня
ли позицию выжидания и в колхоз не вступа ли49. Местной властью
осуществлялась долгая агитация крестьян. «По Ломовицким хуторам
ста ли проводить собрания, но хуторяне упорствова ли», «Всю зиму
по Ломовицким хуторам проводились собрания»50 — пишет А. А. Се
левич. В воспоминани ях Ф. А. Юбина так же присутствует описание
того, как жителей хуторов убежда ли вступать в колхоз51.
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Колхоз «Память Кирова» был организован в 1934 г. и деревня Ло
мовицк возродилась на прежнем месте, и, как отмечает А. А. Селевич,
в том же размере — «те же полсотни дворов»52. Однако точным наз
ванием рассмат риваемого населенного пункта с этого момента ста ло
«Ломовицк I». Большая же часть жителей ломовицких хуторов обос
нова лась в новой деревне Ломовицк II, существующей до сих пор.
Организация колхозов повсеместно сопровожда лась высылкой
крестьян в Нарымский край. Не ста ла в этом слу чае иск лючением и д.
Ломовицк. Сюжет о высылке местных жителей с ука занием фамилий
содержится в повествовани ях и Ф. А. Юбина, и А. А. Селевича. Одна
ко обращает на себя внимание разность оценок: А. А. Селевич пишет
о том, что в Нарымский край «были высланы сильные семьи»53, а Ф.
А. Юбин ука зывает на то, что осуществлялась высылка «враждебно
наст роенных против организации колхоза»54.
Присутствует в текстах и описание колхозной жизни. В фокусе
внимания Ф. А. Юбина ока за лись вопросы строительства фермы,
проведение элект ричества55. Сквозной идеей в мемуарных текстах
проходит связь колхоза со школой. Руководство колхоза помога ло
в строительстве и ремонте школы, а школьники участвова ли в тру
довой жизни колхоза. Описывая свое детство, Н. М. Бабуль отмечает:
«Учась в начальных классах, мы помога ли и колхозу, выполняя по
сильные работы. Нас просили убирать турнепс, дергать горох, тере
бить (дергать) лен»56.
Общим для всех мемуарных текстов стал сюжет о Великой Отече
ственной войне. В каждом из текстов он наполнен болью и страдани
ем. В текстах авторов описывается первый день войны, освещаются
будни военных лет, приводятся списки участников войны и погиб
ших57.
Стоит обратить внимание на фиксирование авторами постепен
ного от тока населения из деревни. Вот что по этому поводу пишет
А. А. Селевич: «Как съеха лись в Ломовицк I при колхозе 50 домов,
так они и оста лись. В деревне при колхозе фактически не сыг ра ли ни
одной свадьбы, не пост роили ни одного дома. Несколько парней же
нились, но от своих семей не отходили, оста лись в имеющихся домах.
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Парни со службы в армии не возвраща лись, стара лись гденибудь
прист роиться или остаться сверхсрочными — военными»58. Н. М.
Бабуль отмечает те же тенденции на своем примере: «Весной 1945 г.
я закончила 8 классов ПышкиноТроицкой школы (...) поеха ла посту
пать в Томский зоовет техникум»59. Здесь мы видим не только от ток
из деревни, но и одну из ступеней ухода из крестьянства. Как отмеча
ет Н. Н. Козлова, ступени ухода из крестьянства типологичны: какие
нибудь курсы, педагогический или сельскохозяйственный техникум,
армия и только потом обра зование и некая карьера — кому повезет60.
Позже обозначились демог рафические последствия военного вре
мени (сокращение мужского населения, низкая рождаемость): «По
всей деревне не видно было ма лых ребятишек»61. После войны на
селение Ломовицка немного возросло за счет депортированных. Так,
в 19461947 гг. сюда переселили несколько семей из Латвии, Литвы
и Молдавии. Однако уже в 19551956 гг. все они уеха ли на Родину62.
Принципиально не изменило ситуацию и прибытие в конце 1950х гг.
нескольких семей новоселов из Горьковской области и Чувашской
АССР63. В результате укрупнения колхозов д. Ломовицк I, как и де
сятки дру гих населенных пунктов, исчезла с карты Томской области.
Последние похозяйственные книги этой деревни, датированные 1980
1982 гг., содержат сведения о проживавших там пяти семьях64.
История деревни невозможна без людей. Ф. А. Юбин в своих вос
поминани ях большое внимание уделил сохранению имен жителей
Ломовицка. Например, в его тексте приведен подробный, по годам,
перечень фамилий председателей колхоза65, встречается множество
имен рядовых жителей. В воспоминаниях А. А. Селевича встречается
много оценочных характеристик деревенских жителей: «Василь Ва
сильевич Юдзенич ока зался хорошим человеком. (...) Он был семей
ным, у него было много дочерей и хорошая дородная жена. (...) Жили
бедно, занима лись своим хозяйством»66, «Все зна ли, что он пьяница,
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А. Селевич, Марьянины внуки, с. 172.
Н. Бабуль, л. 10.
Н. Козлова, Крестьянский сын: опыт исследования биографии, «Социологи
ческие исследования», 1994, № 6, с. 117.
А. Селевич, Марьянины внуки, с. 317.
Ф. Юбин, с. 107, 114.
Там же, с. 129.
Архив Первомайского района, ф. 6, оп. 1, д. 260: Похозяйственные книги д.
Ломовицк I (19801982 гг.).
Ф. Юбин, с. 5657.
А. Селевич, Марьянины внуки, с. 51.

лодырь, разгильдяй, но настояли сверху: «Активист»», «Бедняк»67,
«безг рамотный, темный деревенский мужик, ко всему еще самоуве
ренный и пьяница изрядный»68.
Таким обра зом, ана лиз воспоминаний местных жителей о дерев
не Ломовицк пока зал, что персональные тексты являются достаточно
информативным источником по «сельской истории». Историческая
память белорусов сохранила сюжеты о местах их выхода и фамили
ях первых переселенцев, обуст ройстве на новом месте — в Сибири,
трансформации сельской поселенческой структу ры в досоветский
и советский периоды и от ражении этих процессов на судьбе Ломо
вицка, о деревенском быте, досуге и пр. На основе воспоминаний ре
конст руируются такие маркеры самоидентификации белорусов как
место выхода, языковой и религиозный факторы. Авторы мемуаров,
описывая белорусское культурное прост ранство, сохранили богатый
этног рафический материал; зафиксирова ли в своих сочинениях де
мог рафические процессы. Этот источник даёт возможность увидеть
происходящие процессы «изнут ри», с позиций очевидцев и участни
ков; увидеть, как исторические события общегосударственного мас
штаба (колхозное строительство, Великая Отечественная война и др.)
от ра зились на судьбе белорусского поселения и его жителей. Память
об этой деревне сохранилась не только в сердцах ее бывших жителей,
но и живет в мемуарных текстах.
Summary
Lomov itsk—aBelarusianvillageinSiberia
(accordingtotherecollect ionsoflocalresidents)
The study refects the growing interest of modern Russian scholarship in „new local
history” and „ru ral history” as its essential component, and at tempts to enlarge the source
base of microhistorical research by means of including local residents’ personal texts in
academic discourse. The paper, based on the recollections of Lomovitsk village residents
(Per vomaisk dist rict, Tomsk region, Siberian Federal Dist rict), describes the main events
in the village’s history: from its foundation at the begin ning of the 20th centu ry almost up
until its disappearance in the mid1970s. The paper contains infor mation on the authors
of the recollections and a short description of the texts, including the time of their writing
and the place where the unpublished sources were stored. The analysis of the texts revealed
historical details kept in the memories of local residents: the origins and the sur names of
the first in habitants, the ar rangement of their new location, the transfor mation of the ru ral
structu re in the preSoviet and Soviet periods, the ru ral way of life, leisu re activities, etc.
Based on the recollections, impor tant elements of Belarusians’ selfidentity have been re
const ructed (place of origin, language and religious component) and demog raphic proces
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ses are demonst rated along with the refection on how historical events of a national scale
(organization of collective farms, the Great Pat riotic War) in fuenced the development of
the ru ral set tlement and the lives of its residents.
Key words: Belarusian village, Siberia, memories
Streszczenie
Łomow ick—białoruskawieśnaSyberii
(napodstaw iewspomnieńmieszkańców)
Ak tualność tematu uwarun kowana jest rosnącym zainteresowaniem współczesnej ro
syjskiej nau ki „nową lokalną historią” i „wiejską historią” jako jej nierozdzielną częścią,
a tak że możliwością rozszerzenia bazy źródłowej badań mik rohistorycz nych poprzez włą
czenie do obrotu nau kowego osobistych tekstów miejscowej lud ności. Ar tykuł przedsta
wia głów ne wydarzenia z historii wsi Łomowick, położonej w rejonie pier wszomajskim
obwodu tomskiego od jej założenia na początku XX w. do fak tycz nego znik nięcia (poło
wa lat 70.). Przedstawiono infor macje o autorach wspom nień, krótko scharak teryzowano
teksty pamięt nikarskie, ok reślono czas ich powstania, natomiast w przy pad ku tekstów
nieopublikowanych — miejsce przechowy wania. Analiza osobistych tekstów udowod ni
ła, że historycz na pamięć Białorusinów zachowała wątki dotyczące miejsc pochodzenia,
naz wisk pier wszych przesiedleńców, ich osiedlenia się w nowym miejscu, transfor macji
struk tu ry społecznej wsi w ok resie przed rewolucyjnym i radzieckim, wiejskiego życia,
czasu wolnego itp. Na bazie wspom nień zrekonst ruowano wyznacz niki autoidenty fikacji
Białorusinów (miejsce pochodzenia, czyn niki językowe i religijne), ukazano procesy de
mog raficzne oraz pięt no wydarzeń ogólnok rajowych (kolek ty wizacja, II wojna światowa)
na losie białoruskiej osady i jej mieszkańców.
Słowakluczowe: białoruska wieś, Syberia, wspomnienia
Tat iana Gonczarowa — kandydat nauk historycz nych, docent Kated ry Historii Pow
szech nej Tomskiego Państwowego Uniwersy tetu Pedagogicz nego (Rosja).
Gal inaGroszewa — kandydat nauk historycznych, docent Kated ry Historii Powszech nej
Tomskiego Państwowego Uniwersy tetu Pedagogicz nego (Rosja).
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Białoruśwkoncepcjipolskiejpolityk iwschodniej
KrzysztofaSkubiszewskiegowlatach1990-1993
Transfor macja wewnętrzna, jaka dokonała się w Polsce w 1989 r. oraz to
warzysząca jej zmiana taktyki Moskwy wobec Europy ŚrodkowoWschod
niej umożliwiły Warszawie prowadzenie suwerennej polityki zagranicznej.
W państwie rozpoczęła się jawna debata na temat pożądanego wymiaru
międzynarodowej aktywności III Rzeczypospolitej. W dyskusji toczonej
przez par tie polityczne, osoby sprawujące władze jak też publicystów wi
doczne miejsce zajął temat relacji z Białorusią. W latach 19901993 polskie
rządy, na których czele stawały osoby wy wodzące się z Niezależnego Sa
morządnego Związku Zawodowego „Solidar ność” (NSZZ „Solidar ność”)
za wyznacznik polityki zagranicznej wobec tego sąsiada przyjęły program
wschodni wypracowany w kierowanym przez Krzysztofa Skubiszewskie
go Ministerstwie Spraw Zagranicznych (MSZ).
Krzysztof Skubiszewski pełnienie fun kcji szefa resor tu dyplomacji roz
począł w koalicyjnym gabinecie Tadeusza Mazowieckiego. W jego skła
dzie, oprócz przedstawicieli NSZZ „Solidar ność”, znaleźli się prominentni
politycy Polskiej Zjednoczonej Par tii Robotniczej (PZPR), jak też człon
kowie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oraz Stronnictwa Demok
ratycznego1. Podczas negocjacji nad kształ tem gabinetu, stoczona zosta
ła batalia o obsadę stanowiska ministra spraw zagranicznych. Osiągnięty
kompromis zakładał, iż urząd ten obejmie osoba „niezależna”, natomiast
sek retarzem stanu zostanie członek PZPR 2. Kierowanie resor tem dyplo
macji Tadeusz Mazowiecki postanowił zaproponować właśnie Krzyszto
fowi Skubiszewskiemu3. Był on profesorem prawa międzynarodowego4,
1
2
3

artykuły

AnnaWłodarczyk
(Białystok)

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005, Kraków 2007, s. 58.
Ten że, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatur y komunist ycznej w Polsce
1980-1990, Kraków 2005, s. 403-404.
P. Skubiszewski, Rozmowa z moim bratem, [w:] Krzysztof Skubiszewski i dyplo
macjaczasówprzełomu, red. M. Maruszkin, K. Szaładziński, Poznań 2016, s. 37.
W literatu rze znaleźć moż na infor mację, iż kandydatu rę Krzysz tofa Skubiszew
skiego na minist ra spraw zag ranicznych zgłosił Wojciech Jaru zelski. Sam Krzysz
tof Skubiszewski oraz wielu badaczy wskazuje jed nak, iż propozycja objęcia przez
niego tej fun kcji została sfor mułowana przez Tadeusza Mazowieckiego. Zob.:
A. Dudek, Systemdecyz yjnywpolit ycezagranicznejPolskiokresutranz ycji(1989
1992).Mechanizmy,procedur yiinst ytucje,prakt yka, Wrocław 2012, s. 238.
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a przed 1989 r. nie zaliczał się do grona czołowych działaczy opozycji
antykomunistycznej5. W latach 19811984 należał do Prymasowskiej Ra
dy Społecznej. W ok resie 19861989 zasiadał natomiast w Radzie Kon
sultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa6. Zgodnie z zawar tym
kompromisem podsek retarzem stanu w MSZ został Bolesław Kulski, któ
ry zajmował analogiczne stanowisko przy dotychczasowym szefie resor tu
Tadeuszu Olechowskim7.
Urząd ministra spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski objął 12
września 1989 r.8 Przyjęta w niniejszej pracy początkowa cezura czasowa
nie pok ry wa się jednak z tą datą. W koncepcji realizowanej przez Warsza
wę do połowy 1990 r. polityki zagranicznej nie było miejsca dla kwestii
białoruskiej. Ze względu na uwarun kowania wewnętrzne, jak i międzyna
rodowe, polski rząd stał wówczas na stanowisku unikania przedsięwzięć,
które mogłyby szkodzić interesom Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich (ZSRR). Przejawiało się to przede wszystkim w działaniach
dotyczących bezpośrednio tego państwa9. Mimo postępujących w nim ten
dencji dezintegracyjnych, gabinet Tadeusza Mazowieckiego wykluczał
możliwość nawiązania oficjalnych relacji z sąsiadującymi z Polską repub
likami. Tego ty pu aktywność mogła bowiem zostać potraktowana jako
sprzyjanie procesom wymierzonym w integralność terytorialną ZSRR.
Krzysztofa Skubiszewskiego nie można uznać za autora tak ok reślone
go programu wschodniego. Do połowy 1990 r. był on bowiem pozbawiony
zasadniczego wpły wu na międzynarodową aktywność państwa. Adriana
Dudek w monografii dotyczącej systemu decyzyjnego w polskiej polityce
zagranicznej w latach 19891992 dowiodła, iż w pier wszych miesiącach po
powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego główną rolę odgry wał w tym
obszarze nie minister lecz premier, wraz ze swymi najbliższymi współ
4

5
6
7
8
9
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Krzysz tof Skubiszewski ukończył studia praw nicze na Uniwersy tecie Poznań
skim, po czym roz począł pracę nau kową na swej macierzystej uczelni. Następnie
swe zainteresowania prawem między narodowym roz wijał w Insty tucie Państwa
i Prawa Polskiej Akademii Nauk. Zob.: J. Łu kaszewski, Krzysztof Skubiszewski,
19262010.Człowiek—myśl—działanie—spuścizna, [w:] Krzysztof Skubiszewski—dyplomataimążstanu, red. R. Kuź niar, Warszawa 2011, s. 15; R. Kuź niar,
DziałalnośćMinisterstwaSprawZagranicznychwczasachprzełomu, [w:] Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja, s. 14; J. Sułek, Profesor zwyczajny, a wielki,
[w:] KrzysztofSkubiszewskiidyplomacja, s. 354.
R. Kuź niar, Wprowadzenie, [w:] KrzysztofSkubiszewski—dyplomata, s. 7.
J. Kranz, Temu,któr yośmieliłsiębyćmądr y, [w:] KrzysztofSkubiszewski—dyp
lomata, s. 87-88.
P. Skubiszewski, Rozmowa z moim bratem, s. 40.
R. Kuź niar, DziałalnośćMinisterstwaSprawZagranicznych, s. 14.
A. Dudek, Systemdecyz yjny, s. 218.

pracownikami10. Ograniczenie kompetencji resor tu dyplomacji badaczka
tłumaczy niepewnością prezesa Rady Ministrów co do poglądów Krzysz
tofa Skubiszewskiego na relacje z ZSRR11. Pozycja ministra spraw zagra
nicznych w rządzie zaczęła ulegać zmianie w połowie 1990 r. Z gabinetu
usunięci wówczas zostali politycy PZPR. Czesław Kiszczak opuścił stano
wisko ministra spraw wewnętrznych, natomiast Florian Siwicki — szefa
resor tu obrony12. Kierując ministerstwami posiadającymi w swych kom
petencjach sprawy istotne w kwestiach geopolitycznego położenia pań
stwa, pozostawali oni do tej pory gwarantami respektowania przez Polskę
radzieckich interesów13. Rekonstrukcji rządu towarzyszyły zmiany perso
nalne w MSZ. Po zainicjowanej wiosną 1990 r. weryfikacji kadr, zmniej
szyła się liczba wyższej rangi urzędników, którzy otrzymali posady przed
1989 r.14 Stanowisko stracił Bolesław Kulski15, odpowiadający dotąd w re
sorcie za relacje z ZSRR16. Od tego czasu nastą piło wyraźne zwiększe
nie roli Krzysztofa Skubiszewskiego w kreowaniu koncepcji realizowanej
przez Polskę polityki zagranicznej17. Minister zainaugurował wówczas no
wy program wschodni, w którym znalazło się miejsce dla Białorusi.
Po dymisji Tadeusza Mazowieckiego w grudniu 1990 r. Krzysztof Sku
biszewski zachował stanowisko szefa resor tu dyplomacji. Urząd ten spra
wował do 25 paździer nika 1993 r.18 jako członek rządu Jana Krzysztofa
Bieleckiego, następnie Jana Olszewskiego oraz Hanny Suchockiej19. Mimo
następujących w tym ok resie kilkuk rotnych zmian sprawujących w Polsce
władzę gabinetów, utrzymanie na czele MSZ Krzysztofa Skubiszewskiego
zapewniło ciągłość pracy tego resor tu20. W latach 19901993 na kierun ku
10
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Tam że, s. 239. Doradcami Tadeusza Mazowieckiego w kwestii polityki zag ranicz
nej byli Aleksander Hall i Aleksander Smolar
A. Dudek, Systemdecyz yjny, s. 218219.
Tam że, s. 2627.
P. Malewicz, Polskapolit ykawschodniawlatach19891991, Toruń 2008, s. 137; J.
Strzelczyk, UcieczkazeWschodu.Rosjawpolskiejpolit yce19891993, Warszawa
2002, s. 27.
A. Dudek, Systemdecyz yjny..., s. 109110, 166, 249.
J. Strzelczyk, UcieczkazeWschodu, s. 45.
P. Skubiszewski, Rozmowa z moim bratem, s. 40.
A. Dudek, Systemdecyz yjny, s. 218, 227228, 239240, 242.
J. Łu kaszewski, Krzysztof Skubiszewski, 1926-2010, s. 13. Piastowanie przez
Krzysz tofa Skubiszewskiego stanowiska szefa resor tu dyplomacji cieszyło się
w tym ok resie zdecydowanym wsparciem prezydenta Lecha Wałęsy. Jan Olszewski
początkowo nie planował powierzenia mu fun kcji minist ra spraw zag ranicz nych.
Na stanowisku tym Krzysz tof Skubiszewski ut rzy mał się jed nak dzięki wsparciu
prezydenta. Zob.: A. Dudek, Systemdecyz yjny, s. 143.
R. Kuź niar, DziałalnośćMinisterstwaSprawZagranicznych, s. 1516.
A. Dudek, Systemdecyz yjny, s. 98.
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wschodnim minister nieprzer wanie propagował realizację koncepcji, wy
raźnie inspirowanej projektem ULB, który był prezentowany od lat 70. na
łamach wydawanego we Francji przez Jerzego Giedroycia miesięcznika
„Kultura”. Tak jak twórcy tego programu, Skubiszewski zakładał prowa
dzenie jednolitej polityki wobec wszystkich wschodnich sąsiadów. W jego
koncepcji Białoruś nie została potraktowana jako wyjątkowy problem.
Przyjęte przez Krzysztofa Skubiszewskiego założenia polityki wschod
niej ściśle wiązały się z jego poglądami na temat pożądanego miejsca III
RP na arenie międzynarodowej. Od 1990 r. deklarował, iż priorytetem pol
skiej polityki zagranicznej powinno stać się zbliżenie do świata zachod
niego21. Oprócz zacieśniania relacji dwustronnych, dostrzegał potrzebę
nawiązania bliższych kontaktów, a następnie pełnej integracji ze Wspólno
tami Europejskimi oraz Sojuszem Północnoatlantyckim 22. Według minis
tra, do osiągnięcia tak ok reślonych celów nie wystarczyło ograniczenie się
jedynie do zabiegów w państwach zachodnich. Wnioskował, iż Polska nie
będzie dla nich atrakcyjnym par tnerem, jeśli nie ureguluje swych relacji
na Wschodzie23. Stosun ki z Litwą, Białorusią i Uk rainą zostały więc ściśle
powiązane z priory tetami wyznaczonymi na kierun ku zachodnim. Z tego
względu propagowaną przez Krzysztofa Skubiszewskiego koncepcję poli
tyki wschodniej można ok reślić mianem euroatlantyckiej.
W latach 19901993 w resorcie dyplomacji powstały dwa kon k retne pro
jekty działań na Wschodzie, których realizacja miała zwiększać atrakcyj
ność Polski jako par tnera dla Zachodu. Stanowiły one reakcję na przeobra
żenia dokonujące się na początku lat 90. w ZSRR. Program prezentowany
w latach 19901991 był odpowiedzią na dążenia poszczególnych republik
do uzyskania pełnej niepodległości. Można go ok reślić mianem dwutoro
wości bez ingerencji. Autorem jego podstawowych założeń był pracownik
MSZ Grzegorz KostrzewaZorbas, pełniący w latach 19901991 fun kcję
21
22

23
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K. Skubiszewski, Polska łączy się z Zachodem i chce mieć więz y ze Wschodem,
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18 XI 1992 (dalej: Biuletyn nr 846/I), wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego;
A. Tow pik, BudowaniebezpieczeństwaPolski, s. 187-188.

wicedyrektora Depar tamentu Europy, a następnie dyrektora Depar tamentu
Planowania i Analiz24. Swoje sugestie ujęte w „Tezach do polskiej polity
ki wschodniej u progu lat 90.” przedstawił kierownictwu MSZ w marcu
1990 r.25 W dokumencie tym stwierdzał: „Kształ tującej się dwukondygna
cyjnej konstrukcji ZSRR (związek i republiki) powinna odpowiadać dwu
kondygnacyjna polityka Polski z rozwiniętą kondygnacją zregionalizowa
nych, bezpośrednich stosun ków z poszczególnymi republikami, przede
wszystkim europejskimi”26. Zawar te w materiale Grzegorza Kostrzewy
Zorbasa postulaty spotkały się z akceptację Krzysztofa Skubiszewskiego.
26 kwietnia 1990 r. na forum polskiego Sejmu oficjalnie poinfor mował on
o zamiarze budowy odrębnych relacji z republikami ZSRR27.
Twórcy nowej polityki wschodniej kierowali się przeświadczeniem, iż
Związek Radziecki może ulec rozpadowi, jednak z pewnością nie nastą
pi to w dającej się przewidzieć przyszłości28. Za rzecz konieczną uznano
więc utrzymy wanie z tym państwem jak najlepszych relacji29. W ok resie
19901991 metodę na dobre stosun ki polskoradzieckie definiowano jed
nak odmiennie niż na przełomie lat 1989/1990. Założono, iż oprócz dbania
o pozy tywny wymiar współ pracy z ZSRR jako całością, w pewnych dzie
dzinach należy nawiązy wać kontakty bezpośrednio z republikami, zwłasz
cza sąsiadującymi z Polską Litwą, Białorusią i Uk rainą. Mimo iż tak zary
sowaną koncepcję polityki wschodniej ok reślono mianem dwutorowości,
wprowadzający ją w życie Krzysztof Skubiszewski wykluczał równowagę
w aktywności wobec ZSRR jako całości oraz działaniach na szczeblu posz
czególnych republik. Początkowo za zdecydowanie ważniejsze uznawał re
lacje z Moskwą30. W miarę jednak zachodzących na Wschodzie przeobra
żeń, coraz większe znaczenie zyskiwał tor republikański31.
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M. Habowski, Stosunk iBiałor usizPolską, [w:] Białor uśwstosunkachmiędzyna
rodow ych, red. I. Topolski, Lublin 2009, s. 236.
T. Kosobudzki, MinisterstwoSprawZagranicznychodtyłu, Warszawa 1993, s. 99;
J. Strzelczyk, UcieczkazeWschodu, s. 46.
Cyt za: J. Strzelczyk, UcieczkazeWschodu, s. 46.
Sprawozdanie stenog raficzne z 28. posiedzenia Sejmu RP w dn. 26 IV 1990, wy po
wiedź K. Skubiszewskiego.
Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 1042/X z posiedzenia Komisji Spraw Zag ranicz
nych w dn. 27 II 1991 (dalej: Biuletyn nr 1042/X), wy powiedź Krzysz tofa Skubi
szewskiego. W listopadzie 1992 r. Skubiszewski infor mował, iż w jego minister
stwie roz pad ZSRR od początku był brany pod uwagę, ale nie moż na było tego ofic
jalnie zadeklarować. Zob.: Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 846/I, wy powiedź
Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie stenog raficzne z 28. posiedzenia Sejmu RP w dn. 26 IV 1990, wy
powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 1042/X,
wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 1042/X, wypowiedź Krzysztofa Skubiszewskiego;
K. Skubiszewski, Prowadzęnowąpolit ykęzagraniczną, rozm. przepr. W. S. Dębski,
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Propozycja budowy stosun ków bez pośrednictwa Moskwy skierowana
była do tych republik, które uzyskały pewną samodzielność oraz pragnęły
budowy niezależnych kontaktów z innymi państwami, pozostając jedno
cześnie integralną częścią Związku Radzieckiego32. Planowano osiągnię
cie z nimi takich relacji, jakie zazwyczaj obowiązują między suwerennymi
państwami33. Tempo budowy stosun ków z republiką białoruską, uk raińską
czy rosyjską miało być ściśle skorelowane ze stopniem samodzielnie uzy
skanej przez nie niezależności34. Skubiszewski pozy tywnie odnosił się do
możliwości sąsiadowania na Wschodzie z suwerennymi państwami, posia
dającymi potencjał porówny walny z Polską35. Założył jednak, iż Warsza
wa będzie jedynie reagować na dokonujące się w ZSRR fakty, a nie wspo
magać zachodzące tam procesy dezintegracyjne36. Podczas wystą pień
w polskim parlamencie podk reślał, iż polityka dwutorowości nie stanowi
ingerencji w wewnętrzne sprawy ZSRR 37.
W opinii Krzysztofa Skubiszewskiego budowane od podstaw stosun ki
z zachodnimi republikami ZSRR miały szansę na przybranie przyjazne
go charakteru ze względu na ich geograficzną i kulturową bliskość z Pol
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M. Siwiec, „Trybuna”, 7 IV 1991, nr 80, s. 2; Sprawozdanie stenograficzne z 65. po
siedzenia Sejmu RP w dn. 27 VI 1991, wypowiedź Krzysztofa Skubiszewskiego.
T. Stylińska, Minister Skubiszewski: Potrzeba nam trak tatów z republikami,
„Rzecz pospolita”, 78 IX 1991, nr 209, s. 3.
Sprawozdanie stenog raficzne z 28. posiedzenia Sejmu RP w dn. 26 IV 1990, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenog raficzne z 51. posiedze
nia Sejmu RP w dn. 14 II 1991, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie stenog raficzne z 31. posiedzenia Senatu RP w dn. 7 IX 1990, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenog raficzne z 51. posiedze
nia Sejmu RP w dn. 14 II 1991, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawoz
danie stenog raficzne z 65. posiedzenia Sejmu RP w dn. 27 VI 1991, wy powiedź
Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Krzem, Skubiszewski broni polit yk i wschodniej, „Gazeta Wyborcza”, 6 IX 1991,
nr 208, s. 3.
J. Barcz, Dok tryna Skubiszewskiego, s. 123.
Sprawozdanie stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu RP w dn. 7 IX 1990, wypo
wiedź Krzysztofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenograficzne z 51. posiedzenia
Sejmu RP w dn. 14 II 1991, wypowiedź Krzysztofa Skubiszewskiego; Archiwum
Senatu RP, sygn. 29.BPS/SKS/SZ31, Stenogram z posiedzenia Komisji Spraw Zag
ranicznych Senatu RP w dn. 30 VIII 1991, wypowiedź Andrzeja Kostarczyka, k. 21;
Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 1388/X z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicz
nych w dn. 23 VIII 1991, wypowiedź Krzysztofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie Stenog raficzne z 37. posiedzenia Sejmu RP w dn. 28 VII 1990, wy
powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenog raficzne z 51. posie
dzenia Sejmu RP w dn. 14 II 1991, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Spra
wozdanie stenog raficzne z 65. posiedzenia Sejmu RP w dn. 27 VI 1991, wy powiedź
Krzysz tofa Skubiszewskiego.

ską38. Zakładał, iż „Polacy lepiej niż jakikolwiek inny naród w Europie
(...) rozumieją i znają Wschód” oraz „co ważniejsze (...) Polacy są najlepiej
rozumiani na Wschodzie”39. Niemniej jednak za pożądane uznał podję
cie pewnych inicjatyw, które zapobiegłyby ewentualnemu pojawianiu się
w powstających państwach jakich kolwiek przejawów niechęci do Polski.
Budowę wzajemnych kontaktów proponował rozpocząć od działań na po
ziomie społeczeństw. Zaliczał do nich zwłaszcza wymianę młodzieżową,
współ pracę kulturalną, jak też rozwój działalności organizacji społecz
nych40. Podejmowanie dwustronnych przedsięwzięć w tych dziedzinach
miało przyczynić się do budowy wzajemnego zrozumienia oraz kształ to
wania postawy szacun ku między człon kami sąsiadujących narodów.
Założenia polityki dwutorowości zaczęły być realizowane po ogłoszeniu
suwerenności państwowej przez Rosję, Ukrainę i Białoruś w czerwcu i lipcu
1990 r.41 Zaakceptowany przez rząd Tadeusza Mazowieckiego, a następnie Ja
na Krzysztofa Bieleckiego program wdrażany był w życie przede wszystkim
przez MSZ42. Za jego oficjalną inaugurację uznać można wyjazd Krzysztofa
Skubiszewskiego do ZSRR jesienią 1990 r. Minister postanowił udać się nie
tylko do stolicy państwa, ale też odwiedzić republikę białoruską i ukraińską.
Zgodnie z relacją przygotowującego podróż Skubiszewskiego Grzegorza Kos
trzewyZorbasa, radzieccy partnerzy postulowali, aby określać ją jako wizy
tę w ZSRR z pobytem w republikach. Strona polska konsekwentnie używała
jednak sformułowania wskazującego, iż były to osobne wizyty. Komunikat
prasowy wydany przez MSZ pod koniec września 1990 r. donosił, iż Krzysz
tof Skubiszewski złoży wizytę w ZSRR, Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycz
nej Republice Radzieckiej, Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej
i Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej (BSRR)43.
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Sprawozdanie stenog raficzne z 31. posiedzenia Senatu RP w dn. 7 IX 1990, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenog raficzne z 51. posiedze
nia Sejmu RP w dn. 14 II 1991, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawoz
danie stenog raficzne z 37. posiedzenia Sejmu RP w dn. 28 VII 1990, wy powiedź
Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenog raficzne z 28. posiedzenia Sej
mu RP w dn. 26 IV 1990, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie stenog raficzne z 31. posiedzenia Senatu RP w dn. 7 IX 1990, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie stenog raficzne z 51. posiedzenia Sejmu RP w dn. 14 II 1991, wy
powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 1042/X,
wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenog raficzne z 31. po
siedzenia Senatu RP w dn. 7 IX 1990, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
K. Skubiszewski, RozszerzenieUniiEuropejskiejnaWschód:oczek iwaniaiwkład
now ych członków w świetle ich tradycji chrześcijańskich, [w:] Krzysztof Skubiszewski—dyplomataimążstanu, red. R. Kuź niar, Warszawa 2011, s. 446.
A. Dudek, Systemdecyz yjny, s. 222; J. Strzelczyk, UcieczkazeWschodu, s. 128.
J. Strzelczyk, UcieczkazeWschodu, s. 119120.

209

Konsultacje ze stroną białoruską na temat planowanej wizy ty rozpoczę
ły się na przełomie sier pnia i września 1990 r. Rokowania prowadzono
nie tylko z tamtejszym resor tem dyplomacji, ale też Białoruskim Fron
tem Ludowym (BFL)44, jako najważniejszym ugrupowaniem opozycyj
nym wobec komunistycznych władz45. W trakcie negocjacji na szczeblu
ministerstw uzgodniono tekst deklaracji o wzajemnych stosun kach. Kiedy
Krzysztof Skubiszewski przybył do Mińska, stojący na czele białoruskie
go MSZ Piotr Krawczen ko nieoczekiwanie odmówił złożenia podpisu pod
tym dokumentem. Decyzję tę uzasadnił niedojrzałością kształ tującej się
dopiero państwowości białoruskiej. Gospodarz wyraził też zastrzeżenia
wobec zapisu o nienaruszalności granicy polskobiałoruskiej. Nie kwestio
nując ostateczności jej przebiegu, dowodził, iż Białoruś nie była stroną pol
skoradzieckiej umowy z 1945 r., na którą powoły wał się tekst deklaracji.
Podczas rozmów udało się wypracować jedynie komunikat, który miał stać
się podstawą do przygotowania deklaracji w przyszłości. Obie strony wy
raziły w nim gotowość do budowy przyjaznych kontaktów oraz dążenie do
współ pracy politycznej, ekonomicznej, jak też w dziedzinie ekologicznej
i humanitar nej46. W nienajlepszej atmosferze przebiegło również spotka
nie Skubiszewskiego z opozycją parlamentar ną. W jego trakcie białoruscy
rozmówcy przedstawili swoje wąt pliwości w kwestii poziomu respektowa
nia praw mniejszości białoruskiej w Polsce. Co więcej, lider BFL Zianon
Paźniak otwarcie stwierdził, iż Białostocczyznę należy uznać za ziemię
etnicznie białoruską47.
Przebieg i niewielkie efekty wizy ty Krzysztofa Skubiszewskiego
w Mińsku spowodowały konieczność jasnego wyar tykułowania zasady,
którą zamierzał kierować się polski rząd przy układaniu stosun ków z Bia
łorusią. Podobnie jak w przy padku innych sąsiednich państw regułą tą
było bezwarun kowe uznanie istniejących granic48. Skubiszewski odpierał
uwagę wschodniego sąsiada o nieobecności w traktacie polskoradzieckim
44
45
46
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Tam że, s. 119.
Szerzej na temat BFL zob.: A. Czwołek, Opoz ycjapolit ycznanaBiałor usi(1989
2010), Gdańsk 2013, s. 5260.
K. Fedorowicz, Polska w polit yce zagranicznej Białor usi w latach 19901996,
[w:] Klęskademokracji?ObszarbyłegoZSRR, red. P. Groch malski, Toruń 2010,
s. 398399.
PAP, Białor uskiFrontLudow y:„Białostocczyznajestetnicznąziemiąbiałor uską”,
„Ku rier Podlaski” 16 X 1990, nr 201, s. 1, 2; PAP, CzyBiałostocczyznajestziemią
etniczniebiałor uską?, „Ku rier Poran ny”, 16 X 1990, nr 196, s. 1; O. Skwiecińska,
Białor uśodmawia!, „Gazeta Wyborcza”, 17 X 1990, nr 242, s. 1.
A. Tow pik, BudowaniebezpieczeństwaPolski, s. 187; J. Barcz, Dok tryna Skubiszewskiego, s. 118, 122; J. Sułek, ByłdlamniejakwzorzeczSèvres, [w:] Krzysztof
Skubiszewski—dyplomata, s. 176.

z 1945 r. argumentem, iż Białorusini nie protestowali przeciwko jego zapi
som, co spowodowało ok reślone konsekwencje prawne i polityczne49. Minister nie dopuszczał też możliwości podpisania przez Polskę dokumentu,
w którym byłaby mowa o tym, że Białostocczyzna jest ziemią etnicznie
białoruską, czego po pewnym czasie zaczęli domagać się również oficjalni
reprezentanci Mińska. MSZ ostateczne uznanie przez Białoruś przebiegu
granicy potraktował jako warunek wsparcia jej starań o udział w Konfe
rencji Bezpieczeństwa i Współ pracy w Europie (KBWE)50.
Po kilku turach negocjacji udało się wypracować tekst „Deklaracji
o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współ pracy”. Dokument
jednoznacznie stwierdzał nienaruszalność polskobiałoruskiej granicy.
Deklaracja, razem z umową gospodarczą, została podpisana 10 paździer
nika 1991 r. przez Wiaczesława Kiebicza i Jana Krzysztofa Bieleckiego
podczas wizyty białoruskiego premiera w Warszawie51. Był to pier wszy
wspólny dokument przyjęty przez oba kraje52.
1921 sier pnia 1991 r. w Moskwie został przeprowadzony nieudany
zamach stanu mający na celu zatrzymanie postępującej decentralizacji
ZSRR. W rzeczy wistości wydarzenie to przyśpieszyło rozkład wschod
niego imperium. Na skutek obalenia puczu kolejne republiki ogłaszały swą
niepodległość53. Rada Najwyższa BSRR stosowną deklarację przyjęła 25
sier pnia 1991 r.54 Krzysztof Skubiszewski w oświadczeniu z 26 sier pnia
1991 r. wyraził jedynie życzliwy stosunek Warszawy do aspiracji sąsied
niego narodu. Dla polskich władz nie było wówczas jeszcze jasne, czy bia
łoruska deklaracja oznaczała pełną niepodległość, czy też suwerenność
w ramach przekształconego ZSRR55. Ze względu na obecną w programie
dwutorowości zasadą niepodejmowania działań, które wyprzedzałyby za
chodzące za wschodnią granicą procesy, oświadczenie MSZ nie zawierało
wówczas zapowiedzi uznania niepodległości Białorusi56.
8 grudnia 1991 r. przy wódcy Rosji, Białorusi i Uk rainy podpisali poro
zumienie stwierdzające koniec istnienia ZSRR jako „podmiotu prawa mię
49
50
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K. Skubiszewski, Polit ykazagranicznaiodzyskanieniepodległości.Przemówie
nia,oświadczenia,wywiady19891993, Warszawa 1997, s. 124125.
Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 1042/X, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskie
go.
M. Habowski, Stosunk iBiałor usizPolską, s. 237-238.
J. Ku kuł ka, Traktat ysąsiedzk iePolskiodrodzonej, Wrocław 1998, s. 9596.
D. R. Mar ples, HistoriaZSRR.Odrewolucjidorozpadu, Wrocław 2006, s. 320322.
E. Mironowicz, Białor uś, Warszawa 2007, s. 298.
J. Strzelczyk, UcieczkazeWschodu, s. 269. Michaił Gorbaczow fak tycz nie podej
mował jeszcze próby ocalenia integ ralności ZSRR. Zob.: C. Mojsiewicz, WspólnotaNiepodległ ychPaństw, Poz nań 2000, s. 10.
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dzynarodowego i bytu geopolitycznego”57. Michaił Gorbaczow 25 grudnia
1991 r. poinfor mował o ustą pieniu z urzędu prezydenta58. Następnego dnia
rozwiązanie państwa oficjalnie zadeklarowała Rada Republiki ZSRR59.
27 grudnia 1991 r. polski rząd przyjął uchwałę wyrażającą uznanie więk
szości państw postradzieckich60. Oświadczenie infor mowało, iż Białoruś
oraz Rosję Polska uznała już wcześniej w drodze utrzymy wania z nimi
oficjalnych stosun ków. Kierując się jednak przekonaniem, iż powinno to
nastą pić również poprzez akt rządowy, postanowiono włączyć te dwa pod
mioty do niniejszej uchwały61. Od tego momentu polska polityka wschod
nia bezsprzecznie zaczęła odnosić się do niezależnych państw, a nie części
składowych radzieckiego imperium62.
Zarówno byli współ pracownicy Krzysztofa Skubiszewskiego, jak też
autorzy analiz naukowych zgodnie podk reślają pionierski charakter prog
ramu dwutorowości. Polska była pier wszym państwem, które zapropono
wało nawiązanie bezpośrednich kontaktów z republikami radzieckimi63.
W literaturze dotyczącej polityki wschodniej początków III RP dominuje
pogląd, iż wdrażany w życie w latach 19901991 projekt przygotował fun
dament pod budowę relacji z nowymi sąsiednimi państwami64.
Dokonując oceny przeobrażeń, jakie zaszły na początku lat 90. w środo
wisku międzynarodowym, Krzysztof Skubiszewski doszedł do wniosku,
iż Warszawa zyskała możliwość wniesienia twórczego wkładu w kształ to
57
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wanie zasad regulujących stosun ki w Europie ŚrodkowoWschodniej. Do
obowiązujących na Zachodzie standardów należało bezwzględnie się dos
tosować. Relacje we wschodniej części kontynentu były natomiast wów
czas kształ towane od podstaw65. Minister założył, iż w regionie tym po
winny zapanować takie same nor my jak w świecie zachodnim. Zaliczał
do nich demok rację, gospodarkę ryn kową, prawa człowieka oraz poszano
wanie suwerenności66. Wnioskować można, iż sposobem na zakorzenie
nie tych zasad na Białorusi, Litwie oraz Uk rainie miało by ich powiązanie
z pozostałymi państwami europejskimi. Krzysztof Skubiszewski Polsce
przy pisał rolę pomostu, dzięki któremu wschodni sąsiedzi stawaliby się
częścią systemu zachodniego. Tak zdefiniowany program można ok reślić
mianem otwarcia Wschodu na Zachód67.
Jedną z metod zbliżenia krajów dawnego ZSRR do świata zachodnie
go stanowiło ich włączanie do współ pracy wielostronnej. Resort dyplo
macji proponował wytworzenie stanu, w którym państwa te realizowałyby
swe interesy w ramach istniejących instytucji międzynarodowych. Z tego
względu nałożono na Warszawę obowiązek moty wowania swych sąsiadów
do przestrzegania zasad przyjętych w Organizacji Narodów Zjednoczo
nych oraz organizacjach i układach regionalnych. Za szczególnie istotne
uznano wcielenie obszaru postradzieckiego do europejskiego reżimu bez
pieczeństwa. Krzysztof Skubiszewski twierdził, iż państwom wschodnim
należy udzielać wsparcia w wy wiązy waniu się z obowiązków wynikają
cych z postanowień KBWE. Za pożądany uznał również ich udział w przy
jętych w Europie zobowiązaniach rozbrojeniowych68. Minister propono
wał też rozwój współ pracy z nowymi sąsiadami w ramach regionalnych
zrzeszeń, jak Grupa Wyszehradzka czy Inicjaty wa Środkowoeuropejska.
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Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 846/I, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego;
Sprawozdanie stenog raficzne z 43. posiedzenia Sejmu RP w dn. 29 IV 1993, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie stenog raficzne z 43. posiedzenia Sejmu RP w dn. 29 IV 1993, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Naz wa ta nawiązuje do ok reślenia uży tego 18 listopada 1992 r. przez Krzysz tofa
Skubiszewskiego podczas referowania przed komisjami parlamentar ny mi założeń
polityki wschod niej. Koncepcję przyjętą w jego resorcie między puczem Janajewa
a ostatecznym roz wiązaniem ZSRR ok reślił mianem „ot warcia Wschodu na Eu ro
pę”. Pod pojęciem tym rozumiał „politykę takiego popierania narodowych aspiracji
republik za naszą wschod nią ścianą, aby proces ich usamodzielniania się został
objęty nor mami ONZ i KBWE, ok reślający mi zasady między narodowego bez pie
czeństwa i polityki praw człowieka”. Zob. Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 846/I,
wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 243/I z posiedzenia Komisji Spraw Zag ranicz
nych w dn. 17 III 1992, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
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Dostrzegał też potrzebę wspierania interesów Białorusi w Radzie Państw
Morza Bał tyckiego69.
Sposobu na przybliżenie sąsiednich państw do Zachodu Krzysztof Sku
biszewski upatry wał również w ich ścisłym powiązaniu z Polską. Jako
najważniejszą dziedzinę wzajemnych relacji traktował kontakty gospodar
cze70. Poza zyskami, jakie odnieść z niej mieli polscy przedsiębiorcy, mi
nister zauważał, iż Rzeczpospolita „może spełnić rolę pomostu we współ
pracy gospodarczej między Zachodem i Wschodem, stając się istotnym
czynnikiem stabilizującym sy tuację w tej części Europy”71. Gotowość
rządu polskiego do zacieśniania stosun ków ekonomicznych ze swymi
wschodnimi sąsiadami, na początku lat 90. była zbieżna z oczekiwaniami
władz Białorusi72. Wyrazem dążeń obu państw stały się dwustronne umo
wy i porozumienia zawar te w 1992 r. W czasie wizy ty w Polsce premiera
Białorusi Wiaczesława Kiebicza podpisano m.in. porozumienie w sprawie
utworzenia polskobiałoruskiego komercyjnego ban ku oraz umowę o wza
jemnym popieraniu i ochronie inwestycji73. Zobowiązanie do rozwijania
kontaktów gospodarczych zostało też zapisane w traktacie o dobrym są
siedztwie i przyjaznej współ pracy74. Ważnym aspektem stosun ków pol
skobiałoruskich, omawianym na początku lat 90., miało stać się udostęp
nienie por tu w Gdyni dla przewozu białoruskich towarów oraz wybudowa
nie kolei od granicy wschodniej do Gdańska75. Umożliwiłoby to Białorusi
transport swych produktów do Europy Zachodniej, a przez to nawiązy wa
nie z nią ściślejszych relacji.
Krzysztof Skubiszewski za skuteczną metodę zacieśniania dwustronnych
więzów z państwami wschodnimi uważał również kontakty transgraniczne76.
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Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 846/I, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie stenog raficzne z 43. posiedzenia Sejmu RP w dn. 29 IV 1993, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Sprawozdanie Stenog raficzne z 14. posiedzenia Sejmu RP w dn. 8 V 1992, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
Na początku lat 90. Białoruś wykazy wała wy raź ne zainteresowanie roz wojem
kontak tów gospodarczych z Polską oraz Eu ropą Zachod nią. Zob.: E. Mironowicz,
Polit ykazagranicznaBiałor usi, s. 3940.
H. Głogowska, Stosunk ipolskobiałor uskiewXXwieku.Odimperiumrosyjskiego
doUniiEuropejskiej, Białystok 2012, s. 397.
Trak tat między Rzeczą pospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym sąsiedz
twie i przyjaznej współ pracy, 23 VI 1992 (dalej: Trak tat między RP a RB), art. 18,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19931180527 [dostęp:
5 VI 2018].
R. Zięba, Głównekier unk ipolit yk izagranicznejPolskipozimnejwojnie, Warszawa 2010, s. 228.
Sprawozdanie stenog raficzne z 14. posiedzenia Sejmu RP w dn. 8 V 1992, wy po
wiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.

W jego resorcie dostrzegano, iż rozwijanie współpracy regionalnej stworzy
okazję do budowy międzynarodowych związków na szczeblu społecznym.
Bezpośrednie spotkania Polaków z obywatelami Litwy, Białorusi i Ukrainy
powinny przyczynić się do budowy wzajemnego zrozumienia, co z kolei miało
pozytywnie wpływać na ugruntowanie przyjaznych stosunków międzypań
stwowych77. Chęć rozwoju współpracy transgranicznej z Białorusią znalazła
wyraz w dwustronnych umowach. W porozumieniu z 24 kwietnia 1992 r. rzą
dy obu państw złożyły deklarację wspierania przedsięwzięć, które będą przy
czyniać się do rozwoju kontaktów między władzami regionalnymi i lokalnymi
obu państw78. Zobowiązanie do udzielania pomocy w nawiązywaniu współ
pracy między regionami, miastami oraz innymi jednostkami administracyj
noterytorialnymi, zwłaszcza na obszarach przygranicznych, zostało zawarte
również w traktacie regulującym relacje polskobiałoruskie79.
Zgodnie z założeniami Krzysztofa Skubiszewskiego, zbudowanie przy
jaznych stosun ków ze wschodnimi sąsiadami miało sprzyjać realizacji za
chodnich aspiracji Polski80. Z tego względu szczególnie istotne było wy
eliminowanie ze wzajemnych relacji wszelkich zadrażnień. Czynnikiem,
który mógł wpły wać antagonizująco na kontakty z Litwą, Białorusią i Uk
rainą było położenie polskiej mniejszości narodowej. W programie Skubi
szewskiego zapewnienie praw żyjących na Wschodzie Polaków nie stało
się warun kiem unor mowania stosun ków z ich państwami. Minister wyk
luczał możliwość uczynienia tej kwestii przedmiotem odrębnych dwust
ronnych regulacji. Zamiast tego proponował traktowanie praw mniejszości
narodowych jako wynikających z praw człowieka. W związku z tym gwa
rancji ich przestrzegania upatry wał nie w dwustronnych uzgodnieniach,
lecz w prawie międzynarodowym81. Założenie to znalazło odzwiercied
lenie w traktatach zawar tych przez Polskę ze swymi sąsiadami w latach
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J. Barcz, Stolpemarację, rozm. przepr. Adam Krzemiński, „Polityka”, 18 I 1992,
nr 3, s. 12; Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 846/I, wy powiedź Krzysz tofa Skubi
szewskiego.
Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Biało
ruś o głównych zasadach współpracy transgranicznej, podpisane w Warszawie w dn.
24 IV 1992 r., [w:] StosunkitraktatowePolskizpaństwamisąsiednimi.Wybórdoku
mentów, red. A. PrzyborowskaKlimczak, W. Staszewski, Lublin 1998, s. 192195.
Trak tat między RP a RB, art. 11, ust. 1.
W ocenie Skubiszewskiego, Polska miała wzmacniać swoją pozycję na Zachodzie
poprzez przyczy nianie się do stabilizowania sy tuacji na obszarze post radzieckim.
Zob.: Sprawozdanie Stenog raficzne z 43. posiedzenia Sejmu RP w dn. 29 IV 1993,
wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Kancelaria Sejmu RP, Biuletyn nr 846/I,
wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
K. Skubiszewski, NacjonalizmwdzisiejszejEuropie, „Sprawy Między narodowe”,
1993, z. 3, s. 2123; ten że, PolskałączysięzZachodem, s. 28; Kancelaria Sejmu
RP, Biuletyn nr 846/I, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie
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19901994. W kwestii praw mniejszości narodowych powoły wały się one
na międzynarodowe standardy82. W podpisanym 23 czer wca 1992 r. Trak
tacie między Rzeczą pospolitą Polską a Republiką Białoruś o dobrym są
siedztwie i przyjaznej współ pracy obie strony zobowiązały się do „res
pektowania międzynarodowych zasad i standardów dotyczących ochrony
praw mniejszości narodowych”83. Przy wołano przy tym międzynarodowe
pakty praw człowieka oraz dokumenty KBWE.
Zasadniczym celem proponowanej przez Krzysztofa Skubiszewskiego
polityki zbliżania postradzieckich sąsiadów do świata zachodniego by
ło utrzymanie ich niepodległości. W 1993 r. na forum polskiego Sejmu
minister oceniał, iż „rozpad ZSRR i wyłonienie się szeregu niezależnych
państw, stawiających sobie za cel demok ratyczną transfor mację polityczną
i ekonomiczną, zmieniły korzystnie sy tuację geopolityczną Polski i stwo
rzyły swego rodzaju szansę historyczną”84. W MSZ odrodzenie na Wscho
dzie dawnego imperium postrzegano w kategoriach zagrożenia dla Pol
ski85. Korzyści, które Litwa, Białoruś i Uk raina miały odnieść z rozwoju
współ pracy z Zachodem stworzyłyby alter naty wę wobec konieczności od
budowy ich dawnych powiązań z Moskwą.
Krzysztof Skubiszewski największe znaczenie nadawał rozbudowie
kontaktów gospodarczych. Składane przez niego propozycje wychodziły
naprzeciw oczekiwaniom Mińska. Do końca 1992 r. rosyjskie elity nie były
zainteresowane dotowaniem zmagającej się z trudnościami gospodarczy
mi Białorusi86. W tej sy tuacji jej władze zostały zmuszone do poszukiwa
nia par tnerów na Zachodzie. Liczyły przy tym, iż pośrednikiem w budo
wie kontaktów na tym kierun ku stanie się właśnie Warszawa. W 1992 r.
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stenog raficzne z 43. posiedzenia Sejmu RP w dn. 29 IV 1993, wy powiedź Krzysz
tofa Skubiszewskiego; Sprawozdanie stenog raficzne z 14. posiedzenia Sejmu RP
w dn. 8 V 1992, wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego. Zob. też: K. Szumski,
Tez ydozałożeńikier unkówpolskichdziałańpaństwow ychwobecmniejszościpol
skichiPoloniiwZSRR, [w:] MniejszościpolskieipoloniawZSRR, red. H. Kubiak,
Kraków 1992, s. 97; A. Z. Kamiński, L. Kościuk, RozpadZSRRabezpieczeństwo
EuropyŚrodkowej, „Sprawy Między narodowe”, 1993, nr 1, s. 54.
S. Łodziński, Przekroczyć własny cień. Prawne, inst ytucjonalne oraz społeczne
aspekt ypolit yk ipaństwapolskiegowobecmniejszościnarodow ychwlatach1989
1997, [w:] MniejszościnarodowewPolsce.Prakt ykapo1989roku, red. B. Berdy
chowska, Warszawa 1998, s. 4042.
Trak tat między RP a RB, art. 13.
Sprawozdanie stenog raficzne z 43. posiedzenia Sejmu RP w dn. 29 IV 1993 r., wy
powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
A. Z. Kamiński, PolskawobecWschoduiZachodu, „Polityka”, 30 X 1993, nr 44,
s. 16; Sprawozdanie stenog raficzne z 43. posiedzenia Sejmu RP w dn. 29 IV 1993,
wy powiedź Krzysz tofa Skubiszewskiego.
E. Mironowicz, Polit ykazagranicznaBiałor usi, s. 3536.

w stosun kach polskobiałoruskich miało miejsce wiele spotkań na wyso
kim szczeblu owocujących podpisanymi umowami87. Przyjęte wówczas
porozumienia natury gospodarczej dotyczyły jednak jedynie współ pracy
dwustronnej. Polskie władze, mimo deklarowanej chęci bycia pomostem
państw wschodnich na Zachód, nie podjęły inicjatyw, które miały umożli
wić Białorusi dostęp do ryn ków zachodnich. Nie został zrealizowany pro
jekt wydzierżawienia por tu w Gdyni, ani budowy infrastruktury umożli
wiającej transport białoruskich towarów na Zachód.
Prowadzona przez Polskę na początku lat 90. polityka zagraniczna kon
centrowała się przede wszystkim na dyplomatycznych zabiegach o ut
rzymanie niezależności Białorusi88. Państwo to potrzebowało natomiast
natychmiastowego wsparcia w postaci kredytów oraz ryn ków zbytu dla
swoich towarów. Wydaje się, że stan polskiej gospodarki uniemożliwiał
zaspokojenie tych oczekiwań. Jak zauważył Eugeniusz Mironowicz, War
szawa, rozpoczynając dopiero starania o zbliżenie z państwami zachodni
mi, nie miała również wystarczających możliwości, aby przekonać je do
finansowego wspierania Białorusi. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i silne
państwa europejskie były wówczas w większym stopniu zainteresowane
ułożeniem dobrych relacji z Moskwą, niż z innymi państwami powstałymi
w wyniku rozpadu ZSRR89. Pod koniec grudnia 1992 r. premierem Rosji
został Wiktor Czer nomyrdin, którego celem stało się przywrócenie domi
nacji nad Białorusią, niezależnie od kosztów90. W związku z niemożnością
uzyskania odpowiedniej pomocy od Polski, ani innych państw zachodnich,
Mińsk zdecydował się na zacieśnianie gospodarczych i politycznych wię
zów ze wschodnim sąsiadem.
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R. Czachor, Polit ykazagranicznaRepublik iBiałor uśwlatach19912011.Studium
politologiczne, Pol kowice 2011, s. 7378; H. Głogowska, Stosunk ipolskobiałor u
skiewXXwieku, s. 396402; K. Fedorowicz, Polityka Polski wobec Rosji, s. 229
230.
Wy raz temu niejed nok rot nie dawali wysokiej rangi politycy. Przyk ładowo, pod
czas wizy ty na Białorusi premier Han na Suchocka od nosząc się do kil ku nastu
rosyjskobiałoruskich porozumień gospodarczych i wojskowych z lipca 1992 r.
wy raziła zaniepokojenie bliskimi stosun kami Mińska z Mosk wą. Zob.: W. Ma
ziarski, SuchockawMińsku, „Gazeta Wyborcza”, 19 XI 1992, nr 272, s. 1; W. K.,
Polscezależ ynasuwerennościBiałor usi, „Rzecz pospolita”, 20 XI 1992, nr 273,
s. 1. Wy wołało to pew ne obu rzenie strony białoruskiej, która deklarowała rów
nowagę w polityce wobec sąsiadów. Za nieu zasad nione uz nano też podejrzenie,
iż podpisane z Rosją umowy miałyby og raniczać białoruską suweren ność. Zob.:
K. Fedorowicz, Polskawpolit ycezagranicznejBiałor usi, s. 404.
E. Mironowicz, Polit ykazagranicznaBiałor usi, s. 40.
Tam że, s. 36.
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Mimo słusznych założeń programowych Krzysztofa Skubiszewskiego,
polityka zagraniczna realizowana w latach 19921993 na odcin ku białoru
skim poniosła porażkę. W kolejnych latach w państwie tym nie zaistnia
ły już tak sprzyjające warun ki do budowy par tnerstwa z Warszawą, jakie
miały miejsce w pier wszych miesiącach po rozpadzie ZSRR. Od 1993 r.
polskie środowiska polityczne, których programy wschodnie inspirowa
ne były euroatlantycką koncepcją Krzysztofa Skubiszewskiego, szans na
wzmocnienie pozycji III RP w staraniach o wejście do Unii Europejskiej
i NATO upatry wały przede wszystkim w zacieśnianiu więzów z Uk rainą.
Summar y
BelarusinKrzysztofSkubiszewski’seasternforeignpol icyin1990-1993
Krzysz tof Skubiszewski aimed to conduct a uniform policy towards all the eastern
neighbours. The relations with Lithuania, Belarus and Uk raine were tightly lin ked with
the priorities established for those with the West. In 19901993 the minister presented two
projects regarding activities in the East, whose implementation was to increase Poland’s
at t ractiveness as a par t ner for western count ries. The prog ram presented in 19901991 was
a response to the neighbou ring Soviet Republics’ strife for gaining full independence. It
could be described as a twintrack approach without interference. It assumed maintaining
good relations with the USSR as a whole, alongside establishing direct contacts with its
republics in cer tain areas. The aim of Krzysz tof Skubiszewski’s eastern policy af ter the
dissolution of the Soviet Union at the end of 1991 was to support the independence of the
neighbou ring postSoviet count ries by bringing them closer to the Western world.
Key words: Belarus, Polish foreign policy, Krzysz tof Skubiszewski
Змест
Беларусьуканцэпцыіпольскайусходняйпалітык і
КшыштафаСкубішэўскагаў1990-1993гадах
Кшыштаф Скубішэўскі прадбачваў вя дзенне адзінай па літыкі для ўсіх усходніх
суседзяў. Адносіны з Літвой, Беларуссю і Ук раінай бы лі цесна звязаны з прынятымі
на Захадзе пры я рытэтамі. У 19901993 гг. міністр прадставіў два праекты дзейнас
ці на Усходзе, ажыццяўленне якіх павінна бы ло павысіць прывабнасць Польш чы
ў якасці партнёра для Захаду. Праграма, прадстаўленая ў 19901991 гг. бы ла адка
зам на спадзяванні суседніх рэспублік СССР для дасягнення поў най неза леж насці.
Мож на ёй прысвоіць назву двух вектарнасці без умяшальніцтва. Меркава лася пад
т рыманне су працоў ніцтва з СССР у цэлым, а ў некаторых га лінах непасрэдна ўста
ляваць кантакты з рэспублікамі. Мэтай усходняй праграмы Скубішэўскага з канца
1991 г. бы ло захаванне неза леж насці постсавецкіх суседзяў шля хам наблі жэння іх
да заходняга све ту.
Ключавыясловы: Беларусь, польская замежная палітыка, Кшыштаф Скубішэў
скі
AnnaWłodarczyk— doktor nauk humanistycznych w Instytucie Historii i Nauk Poli
tycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza,
stosunki polskobiałoruskie w XX wieku.
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Marek Orciuch
(Białystok)

KontrowersjewokółpostaciRomualdaRajsa
„Burego”nałamachprasyiwmediach
elektronicznychapolskapolitykahistoryczna

WdrugiejdekadzieXXIwiekuobserwujemyszczególnenasileniepolity
kihistorycznej,częstonazywanejpolitykąpamięci.Dojejprowadzeniawy
korzystujesięróżnenarzędzia,wtymmasowemedia.Samopojęciepolityki
historycznejbudziwielekontrowersjiwsensienaukowegosprecyzowania.
Pochylająsięnadnimnietylkohistorycy,aletakżesocjolodzy,kulturoznaw
cy,czypolitolodzy.Swójudziałwkształtowaniu,wzmacnianiuposzczegól
nychelementówpolitykihistorycznej,atakżejejkwestionowaniumająrów
nieżpublicyściidziennikarze.Szczególnąpostacią,wokółktórejkoncentruje
siętakwieleróżnychnarracjiiwizjiprzeszłości,jestRomualdRajs„Bury”.
JużdawnokonfiktwokółtejpostaciwykroczyłpozaBiałostocczyznę.Sam
stosunekdoRomualdaRajsa„Burego”częstookreślaświatopoglądiwizję
polskiejprzeszłościwyznawanąprzezosobyzabierającegłosnajegotemat.
Dobrzewidaćtonapodstawielicznychpublikacjiprasowych,internetowych
imateriałówprezentowanychwmediachelektronicznych.
Problemkonfikt uróżnychpamięcizbiorowychnatlepostaciRomualda
Rajsa„Burego”doczekałsięjużpublikacjizpograniczahistoriiisocjolo
gii. W 2016 roku wydana została praca socjolożki, absolwentki Uniwer
sytet uwBiał ymstokuAnnyMoroz—Międzypamięciąahistorią1.Sa
maautorkapodk reśla,żejestsocjologiem,aniehistor ykiem,ajejksiążka
przedstawiałaemocjonalnydyskursdotyczącyrelacjipolskobiałor uskich
poIIwojnieświatowejwpoł udniowowschodniejczęściobecnegoPodla
sia.Autorkaskupiłasięgłównienazderzeniudwóchpamięcizbiorowych
—PolakówiBiałor usinów,m.in.przytaczająclicznekomentarzeinterna
utówpodposzczególnymiartykułami.Wartonatomiastdodatkowoprze
analizowaćobrazRomualdaRajsa„Burego”wmediachnatlekolejnych
etapówtworzącejsiępolitykihistor ycznej.Samojejpojęciefunkcjonuje
wPolsceodniedawna,budzącwielekontrowersji.Jesttogłówniezwiąza
nezespecyficznąroląpolskiejpolitykihistor ycznej.Wodróżnieniuodin
nychkrajówspełniagłówniezadanienarzuceniapewnejinstyt ucjonalnej
wizjiojczystejhistoriiprzezśrodowiskawywierającenajwiększywpływ
1

A. Moroz, Międzypamięciąahistorią, Warszawa 2016.
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naakt ualnąwładzę.Jakprzyznawałhistor ykJanŻar yn,„każdydokonany
wybórrocznicisposóbichświętowaniaiupamiętnianiajestjużstosowa
niempolitykihistor ycznej”2.Tooczywiściewywoł ujelicznekonfikty,bo
jak się okazuje, mimo upł yw u lat w pamięci zbiorowej pozostają żywe
wspomnienialatIIwojnyświatowej,okresuPRLu,anawetIIRPiczęsto
kłócąsięzoficjalnielansowanąprzezpaństwolinią.
Zupełnieinnąrolępełnipolitykahistor ycznanp.wNiemczech(okreś
lanajakoGeschichtspolitik),czywkrajachanglojęzycznych(politicalhis
tor y). Nie odgr ywa tam przewodniej roli w edukacji, czy badaniach na
ukowych. Stanowi raczej swoistą platformę do wymiany poglądów, czy
teżanalizzjawiskhistor ycznych.Stądteżwielośćnarracjihistor ycznych
iczęstedebatynatrudnetematy,gdzieróżnepoglądymajątakąsamąwar
tośćwdyskursie.Paradoksalnieprzezswojąotwartośćjestzdecydowanie
bardziejskuteczna.Należytakżepamiętać,żesamapolitykahistor yczna
mawymiarbardziejpolityczny,niżhistor ycznyisłużyzreguł ydokształ
towaniapożądanychpostawobywatelskich.
Dyskurs w Niemczech tak przedstawia dr hab. Magdalena Sar yusz
Wolska z Niemieckiego Instyt ut u Histor ycznego w Warszawie (wcześ
niejCentr umBadańHistor ycznychPANwBerlinie):„Szczególnącechą
niemieckiego dyskursu publicznego są debaty toczone na łamach najpo
czytniejszychperiodyków(tygodniki„DieZeit”,„DerSpiegel”;dzienni
ki„Frankf urterAllgemeineZeit ung”,„SüddeutscheZeit ung”,„DieWelt”,
„Frankf urterRundschau”iin.),atakżewksiążkach,audycjachradiowych
itelewizyjnychorazpodczasotwartychpanelidyskusyjnychioficjalnych
przemówień.Wcał ympowojennymokresiewielezwygłoszonychwten
sposób opiniiwywoł ywałogłośnekontrowersje, zachęcająclicznych dy
skutantówdozabieraniagłosu.Wśródnichznajdowalisięzarównodzien
nikarzeipublicyści,jakrównieżpolitycyorazfilozofowieipisarze.Pro
wadzonowięcdebaty,trwającenierazwielemiesięcy,idokumentowano
je później w obszernych publikacjach. Ten charakter ystyczny dla powo
jennychNiemiec(zachodnich)typdyskursupublicznegookreślanybywa
„kult urądebat”,wktórejudziałbrali—inadalbiorą—przedstawiciele
środowiskintelekt ualnych,niezależnieodichsympatiipolitycznych,na
tomiastgłównytematdyskusjitozwyklestosuneknaroduipaństwanie
mieckiegodookresuTrzeciejRzeszy,wszczególnościdoHolokaust uipo
został ychzbrodninazistowskich”3.
2
3
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Polskapolit ykahistor yczna[zapisdyskusjiprowad zonej30marca2006r.wIPN],
„Biulet ynInst yt ut uPamięciNarodowej”,2006,nr5(64),s.3.
Pamięćzbiorowaikulturowa.Współczesnaperspekt ywaniemiecka,red.M.Sar y
uszWolska,Kraków2009,s.89.

WUSAczywNiemczechdebatahistor ycznamacharakterbardziejot
warty,ścierająsiętamróżnepoglądynawydarzeniahistor yczne.WPolsce
głównestronykonfikt uopamięćokopująsięnaswoichpozycjach.Oczy
wiścieniemożnateżrównoważyćróżnychpoglądównaprzeszłość.Czym
innymjestpamięćzbiorowarodzinofiar,aczymśinnymopinietych,któ
rzywsprawcachwidząbohaterów.
Znanyamer ykanistaprof.drhab.LonginPast usiakpodk reśla:„WPols
cenatomiastpolitykahistor ycznaznalazłasięwobieguwciąguostatniego
ćwierćwieczailansowanajestprzedewszystkimprzezśrodowiskaprawi
cowonacjonalistyczne. Jest próbą narzucenia Polakom własnego obrazu
historiidladoraźnychcelówpolitycznych”4.
Można się z tą tezą zgodzić o tyle, że rzeczywiście siłę historii i jej
wpływnateraźniejszepostaw yspołecznedocenilinajwcześniejpolitycy
prawicowi,przybiernościwtejkwestiipolskiejlewicy.Politykahistor ycz
nanabrałaszczególnegorozmachuinagromadziłalicznekonfiktywraz
z lansowaniem kult u tzw. „Żołnierzy Wyklętych”. Samo pojęcie nie jest
określeniemnaukow ym.Wywodzisięznazwywystawyzorganizowanej
w 1993 roku przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim
poświęconejpodziemiuantykomunistycznemupo1944roku.Jednaksfor
mułowanietouzyskałosporąpopularnośćwśródorganizacjikombatanc
kichorazpopierającychjeśrodowisk.Samainicjatywapowołaniaświęta
„ŻołnierzyWyklętych”wyszłaodprezydentaLechaKaczyńskiegow2010
roku. Po jego śmierci jego następca Bronisław Komorowski podtrzymał
tenprojektiostateczniew2011rokuświęto„ŻołnierzyWyklętych”zosta
łowpisanedokalendarzazdniem1marca.Samosformułowanieodrazu
wzbudziłowielekontrowersjizewzględunaniejednoznaczneokreślenie,
ktozasł ugujenatomiano.Prof.RafałWnuk,podk reślając,żenielubiok
reślenia„ŻołnierzeWyklęci”,tłumaczył:„Staramsięgonieużywać.To
czystoideologicznykonstr ukt,któr yniczegoniewyjaśnia,natomiastsku
teczniezafałszow ujerzeczywistość.Zazwyczajużywamterminu„powo
jennepodziemieniepodległościowe”lub„antykomunistyczne”,zakładając
oczywiście, że rozmówca zdaje sobie sprawę, jak złożona rzeczywistość
kryjesiępodsłowem„podziemie”.Kiedymówimy„podziemieantynie
mieckie”,toniemyślimytylkooArmiiKrajowej,lecztakżeonarodow
4

5

L.Past usiak,Polit ykahistor yczna,czylimanipulowaniehistorią,„PrzeglądDzien
nikarski”, 03.11.2015, strona internetowa: [data dostępu: 12.10.2018], <https://
przegladd ziennikarski.pl>.
H.Orzechowski,Czarnobiał ymitWyklęt ychniemanicwspólnegozrzeczywis
tością, „Newsweek”, 21.03.2018, strona internetowa: [data dostępu: 12.10.2018],
<https://www.newsweek.pl>.
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cach,ludowcach,komunistach.Natomiastpojęcie„żołnierzewyklęci”zak
łada,żepowojennyruchopor ubyłdalecejednorodny,aprzecieżtomit”5.
JednąznajbardziejkontrowersyjnychpostacijestRomualdRajs„Bur y”.
WwynikudziałalnościPogotowiaAkcjiSpecjalnejNarodowegoZwiązku
Wojskowegopodjegodowództwemw1946rokuzostałospacyfikowanych
kilkawsibiałor uskich,awakcjachtychzginęło87cywilnychmieszkań
ców. W 1995 roku Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego unieważnił
wyrok śmierci na „Bur ym”, zaznaczając, że walczył o niepodległą Pol
skę,jednocześnieprzyznając,żerozkazującpacyfikacjębiałor uskichwsi,
działał w „stanie wyższej konieczności, zmuszającym do podejmowania
działańniezawszejednoznacznychetycznie”.W2005rokuOddziałowa
KomisjaŚciganiaZbrodniprzeciwkoNarodowiPolskiemuwBiał ymstoku
wydałapostanowienieoumorzeniuśledztwa„wsprawiezbrodniprzeciw
koludzkościpopełnionychstyczniu—lutym1946rokunatereniepowiat u
BielskPodlaski”.Jednaktymrazemwkonkluzjitejdecyzjimożnaprze
czytaćzupełnieinnestanowiskoodtegozawartegowwyrokuz1995roku:
„Nie kwestionując idei walki o niepodległość Polski prowadzonej przez
organizacjesprzeciwiającesięnarzuconejwładzy,doktór ychnależyza
liczyć Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, należy stanowczo stwierdzić,
iżzabójstwafurmanówipacyfikacjewsiwstyczniu—lutym1946r.nie
możnautożsamiaćzwalkąoniepodległ ybytpaństwa,gdyżnosiznamio
naludobójstwa”6.Toniejedynyprzykładdziałańpowojennegopodziemia,
któr ychofiaramibyłaludnośćcywilna(możnatuwymienićnp.JózefaKu
rasia,ps.„Ogień”)7.
Wramach,wartopodk reślić,prowadzonejwPolscebardzoniekonsek
wentniepolitykihistor ycznejnastąpiławwieluśrodowiskachniemalsak
ralizacjaiwiktymizacja„ŻołnierzyWyklętych”.Sąpostrzegani,głównie
na prawicy oraz powiązanych z nią środowiskach np. kibiców, jako nie
malrycerzebezskazy.Liczneopraw ymeczowewskazująnaidentyfikację
tychśrodowiskzpowojennympodziemiemzbrojnym,postrzeganymprzez

6

7
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Informacjaoustaleniachkońcow ychśledzt waS28/02/Ziwsprawiepozbawienia
życia79osób—mieszkańcówpowiat uBielskPodlaskiwtym30osóbtzw.furma
nówwlesiekołoPuchałStar ych,dokonanychwokresieoddnia29stycznia1946r.
dodnia2lutego1946r.,stronainternetowa:[datadostępu:12.10.2018],<https://
ipn.gov.pl>.
JózefKuraś,ps.„Ogień”byłżołnierzemWojskaPolskiego,aletakżeArmiiKrajo
wej,BatalionówChłopskich,UrzęduBezpieczeństwa,współpracowałzArmiąLu
dową,part yzantkąsowiecką,naczelewłasnegozgrupowaniawlatach19451947
prowad ziłdziałaniazbrojnenaPodhalu.Jegoodd ziałjestoskarżanyomordowanie
ludnościcywilnej—ŻydówiSłowaków.

nichjakowyjątkowezjawiskowhistoriiPolski8.„ŻołnierzeWyklęci”sta
ją się mitem, a jak podk reśla prof. Rafał Wnuk, staje się tak dlatego, że
„mapotencjałdelegitymizującyinnemityijestświeży.Pozwalazneutra
lizowaćsiłęmitówdotądnajbardziejuniwersalnych—PolskiegoPaństwa
PodziemnegoiArmiiKrajowej.Objęcieichnowąnarracjąożołnierzach
wyklętych sprawia, że now y mit będzie legitymizował jedną grupę, tę
właściwą”9.
Taka narracja zawęża możliwości dialogu na tematy trudne związane
z wydarzeniami na Białostocczyźnie w latach 19451947. Widać to wy
raźnie,jakzbiegiemlat,wrazznarastaniemmit u„ŻołnierzyWyklętych”,
zmieniało się postrzeganie zbrodni dokonanej po wojnie w poł udniowo
wschodniejczęściBiałostocczyzny.
WokresiePRL,zewzględunabrakalternatywnychopiniiwoficjalnym
obiegu, dominowała jednoznaczna opinia potępiająca działalność powo
jennegopodziemiazbrojnego.Dobr ymprzykłademjesttuwydanaw1965
rokuksiążkazserii„Żółtytygr ys”NorbertaZenonaPicka„SztyletBure
go”10.SamRomualdRajszostałtamprzedstawionajakolokalnywatażka.
Osileówczesnejpropagandymożeświadczyćrelacjasyna„Burego”,także
RomualdaRajsa:„PodczasstudiówwOlsztynie,akuratnazajęciachwstu
diumwojskow ym,dowiedziałemsię,żewłaśnieukazałasiękolejnaksią
żeczkazbardzopopularnejwówczasserii„Tygr ys”.Miałatyt uł„Sztylet
„Burego”.Odrazudomyśliłemsię,żebyłaomoimojcu.Wystraszonytym,
żezostanęwtensposóbzidentyfikowany,zwolniłemsięzzajęć,pobiegłem
dodomupopieniądze,anastępniewcał ymmieściewykupiłemwszyst
kie„Tygr ysy”,jakieudałomisięznaleźć.Udałosię,niktzeznajomychnie
skojarzyłnazwiska...”11.
Jednak, jak zauważa Sławomir Iwaniuk, także pracom po 1989 roku
poświęconymdziałalności„Burego”naPodlasiutrudnoprzypisaćobiek
tywizm,comożnatłumaczyćpewnymodreagowaniempolatachPRL12.
Ocenatejpostacibynajmniejniedzielinadwaobozykrytykująceichwa
lącelataPRLu.Dokrytykówwieluaspektówdziałalnościtzw.„Żołnierzy

8

Oprawa Kibiców Jagiellonii dla Żołnierzy Wyklęt ych, strona internetowa: [data
dostępu:12.10.2018],<https://www.yout ube.com/watch?v=ey3PHvqmIDc>.
9 H.Orzechowski,Czarnobiał ymitWyklęt ych...
10 N.Z.Pick,SztyletBurego,Warszawa1965.
11 K. Błażejewski, Naz ywali mnie synem bandyt y..., „Nowości. Dziennik Tor uński”,
25.02.2011,stronainternetowa:[datadostępu:12.10.2018],<https://nowosci.com.pl>.
12 S.Iwaniuk,ZbrodnieoddziałuPASNZWdowodzonegoprzezRomualdaRajsaps.
Bur ypopełnionenaBiałorusinachwstyczniulut ym1946r.wdokumentachpolskich
władzkomunist ycznych,„Białor uskieZeszytyHistor yczne”,1997,nr8,s125.
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Wyklętych” należą głównie środowiska lewicowoliberalne oraz mniej
szościbiałor uskiej.Wobutychśrodowiskachsąludzie,którzywokresie
rządówkomunistycznychangażowalisięwdziałalnośćopozycyjną.Ogól
nierzeczbiorącmożnastwierdzić,żetegrupywmniejszymlubwiększym
stopniu kontest ują założenia polityki histor ycznej ostatnich lat, a postać
„Burego” służy tu do podważenia oficjalnych dogmatów o krystalicznej
postawie „Żołnierzy Wyklętych”. Należy jednak podk reślić, że nie cho
dziokrytykęcałegopodziemiaantykomunistycznego,aletylkotychje
goprzedstawicieli,którzydopuścilisięprzestępstw.Dobr ymprzykładem
jesttuprzedstawianiewopozycjidoRomualdaRajsaWitoldaPileckiego,
któr ytakżezostałskazanynakaręśmierciprzezwładzekomunistyczne.
MariuszJanickiiWiesławWładykanałamachtygodnika„Polityka”,kry
tykującpolitykęhistor ycznąobozuwładzy,stwierdzali:„Anajbardziejwi
domymprzykłademtakiejreinterpretacjijestniezwykleenergicznieroz
wijanykultżołnierzywyklętych,któr ynietylkoprzesłanialegendęArmii
Krajowej, ale też stawia na piedestale postaci kontrowersyjne, takie jak
„Ogień”czy„Bur y”,comożnastwierdzić,odwiedzającMuzeumHistorii
IIWojnyŚwiatowejorazwwieluinnychmiejscach”13.
Szczególnie umieszczenie postaci „Burego” w jednej z ważniejszych
polskichplacówekmuzealnychspotkałosięzsilnąkrytykąśrodowisklibe
ralnych.AdamLeszczyński,histor ykisocjolog,profesornaUniwersytecie
SWPS,publicystaportalu„OkoPress”,określiłtojakomanipulacjęmają
canaceluzestawienieoboksiebiepostacibohaterskich.Wtymkontekście
wymieniłm.in.gen.StefanaGrotaRoweckiegoirotmistrzaWitoldaPilec
kiego z „ludźmi mającymi na sumieniu liczne zbrodnie, ale wygodnymi
dlawładzyglor yfikującej„wyklętych”,bezwzględunaichantysemityzm,
antydemokratycznepoglądyi—niekiedy—popełnianezbrodnie”14.Au
torprzytoczyłtakżeprzykładyzdziałalnościRomualdaRajsanaPodlasiu
zgodniezwynikamiśledztwaIPN.TakżeDominikWilczewskinałamach
„Polityki”starałsięwyjaśnić,skądtakikonfiktwokółtejpostaci.Autor
zauważył,żedalszaglor yfikacjaRomualdaRajsamożezaszkodzićstosun
kompolskobiałor uskimitonietylkowwymiarzemiędzypaństwowym,
ale również społecznym. Przytacza przy tej okazji opinię białor uskiego
histor ykaideputowanegodraIharaMarzaluka.Przyokazjizestawiakult
„Burego”wPolscezpolitykąhistor ycznąnaUkrainiewobecStepanaBan
13
14

224

M.Janicki,W.Władyka,Historianausługach,„Polit yka”,21.11.2017,stronainter
netowa:[datadostępu:12.10.2018],<https://www.polit yka.pl>.
A.Leszczyński,MuzeumIIWojnyŚwiatowej:„wyklęci”zezbrodniaminasumie
niu,„Bur y”i„Ogień”,bohateraminowejwystaw y,„OkoPress”,07.11.2017,strona
internetowa:[datadostępu12.10.2018],<https://oko.press>.

der y:„To,wjakisposóbkształtowanajestobecniepolskapolitykahisto
ryczna, jest uważnie śledzone na przykład na Ukrainie. W syt uacji, gdy
przedstawiciele państwa polskiego domagają się od Ukrainy potępienia
zbrodniUPAprzeciwkoludnościpolskiejikrytykująoddawaniehonorów
Stepanowi Banderze czy Romanowi Szuchewyczowi, próby rehabilitacji
polskichzbrodniarzymogączynićtakieżądaniamałowiar ygodnymi”15.
Warto zaznaczyć, że krytyczne opinie wobec bezrefeksyjnego kult u
„ŻołnierzyWyklętych”pojawiająsiętakżewśrodowiskachkojarzonych
zszerokorozumianąprawicą.Dobr ymprzykłademjesttuPawełKukiz,
reprezent ującyruchKukiz’15,któr ywswoichszeregachmatakżerepre
zentantówśrodowiskanarodowego.Wlutym2017roku,wswoimwpisie
naFacebooku,zdobyłsięonnasłowakrytykiwobecniektór ych„Żołnie
rzyWyklętych”:„JeślidomagamysięodUkraińcówwer yfikacjipodejś
ciadoUPA(anależytozrobićjaknajszybciej),tonajpierwpowinniśmy
rzetelnieprzyjrzećsięnaszymWyklętym.Oczywiścienieporównujętych
dwóch formacji, bo potężna różnica polega na tym, że ta pierwsza była
zgrunt ubandycka,choćzdarzał ysiępostaciprawe,aunasodwrotnie—
pośródmasypraw ychŻołnierzymieliśmyjednostkiwpostacibandytów.
Nieulegawątpliwości,żeogromnawiększośćWyklętychbyłaBohaterami,
aleniewolnoglor yfikowaćtych,którzypodhasłem„Bóg,Honor,Ojczyz
na”dokonywalizbrodninaludnościcywilnej.Atakiepostacijak„Bur y”
czy„Ogień”są—mówiącbardzodelikatnie—kontrowersyjne(...)”16.
Argumentówprzeciwnikombezrefeksyjnegokultu„Burego”dostarczy
liostatniodwajautorzy—WojciechLada17iPiotrZychowicz18.Pierwszy
zwracałuwagę,że„wczasiewojnyniebyłoparadoksembyćjednocześnie
ibandytą,ibohaterem.Obienaturyzłatwościąmieściłysięwjednymciele
iniebyłowtymżadnejsprzeczności.ŻołnierzomArmiiKrajowejzdarzało
się popełniać wszelkie kategorie przestępstw, (...) co zupełnie nie zmienia
faktu,żekażdegodnia,narażającżycieiczęstozestraceńcząodwagą,wal
czylioniepodległość”19.PiotrZychowiczwprzedmowiedoswojejksiążki
podkreślał:„Taksiążkaniejestoświętych.Najejkartachznajdąpaństwo
opisy bohaterskich czynów żołnierzy powojennego podziemia. Ale tak
że opisy straszliwych zbrodni, których się dopuścili (...)”20. Autor zdobył
15

D. Wilczewski, Podzielona pamięć, „Polit yka”, 20.01.2018, strona internetowa:
[datadostępu:12.10.2018],<https://www.polit yka.pl>.
16 Strona internetowa: [dat a dostępu: 12.10.2018], <https://www.facebook.com/ku
kizpawel/posts/1359634380770945>.
17 W.Lad a,BandycizArmiiKrajowej,Kraków2018.
18 P.Zychowicz,Skaz ynapancerzach,b.m.w.,2018.
19 W.Lad a,BandycizArmiiKrajowej, s. 19.
20 P.Zychowicz,Skaz ynapancerzach,s.5.
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siętakżenarefeksję,żePolacywychowaniwduchuwłasnejmartyrologii
ztrudemprzyjmujądoświadomościfakt,żetakżeprzedstawicielewłasne
go narodu mogli dopuszczać się zbrodni na innych. Stwierdzał: „Problem
pogłębiato,żewostatnichlatachepopeja„ŻołnierzyWyklętych”stałasię
elementempolitykihistorycznejpaństwapolskiego.Rządzącynamipolity
cypróbująwykorzystaćspołecznąfascynacjępowojennympodziemiemdo
nabicia sobie słupków popularności, w efekcie prawda w coraz większym
stopniuwypieranajestprzezpropagandę”21.WnarracjiPiotraZychowicza
Romuald Rajs był dobrym, odważnym żołnierzem, chociaż porywczym
iniezwyklesurowym,oczymświadcządrakońskiekaryśmierciferowane
wobecwłasnychżołnierzyłamiącychdyscyplinę.Autorprzedstawiatakże
krwawądziałalność„Burego”powojnie.Należypodkreślić,żemimosto
sunkowowyważonejnarracjiPiotrZychowicz,kojarzonyześrodowiskami
prawicowymi,spotkałsięzichstronyzostrąkrytyką.Możnapowiedzieć,
żesamwyjaśnił,dlaczegotaksięstało,wewstępiedoswojejksiążki.Jedno
cześniejegonarracjaspotkałasięzaplauzemdrugiejstronysporu.Nastro
nachportalu„naTemat”WłodzimierzSzczepańskipisał:„TymrazemPiotr
Zychowiczrozprawiasięzmitemożołnierzachwyklętych,awłaściwieich
„jasełkowymkultem”narzuconymprzezpolityków.W„Skazachnapance
rzach.CzarnekartyepopeiŻołnierzyWyklętych”piszewprost:„Książkata
jestmoimaktemprotestuizarazemhołdemzłożonymofiarom”22.
ZkrajowychmediówstanowiskokrytycznewobecRomualdaRajsapre
zentująm.in.tygodnik„Przegląd”,„GazetaWyborcza”,portale„OkoPress”,
czy „na Temat”. W zasadzie tylko pierwszy z wymienionych periodyków
z reguły krytykuje kult „Żołnierzy Wyklętych”. Spory rozgłos zyskał ar
tykuł Marcina Kąckiego „Wyklęci Przeklęci” z lutego 2016 roku23. Autor
przedstawiłnietylkowydarzeniapowojenne,aletakżedzisiejszystosunek
podlaskichBiałor usinówdokultupodziemianiepodległościowego.
Nieulegawątpliwości,żenajbardziejemocjonalniedopostaciRomual
daRajsapodchodząprzedstawicielemniejszościbiałor uskiejnaPodlasiu.
Wielokrotnie na łamach „Przeglądu Prawosławnego”, „Niwy” czy „Cza
sopisu”gościłatematykapoświęconatragicznympowojennymwydarze
niom.Największysprzeciwbudząwszelkiepróbyusprawiedliwianiatych
tragicznych wydarzeń. W 2016 roku Tomasz Sulima na łamach „Czaso

21

22

23
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Tamże,s.5
W.Szczepański,Wswoichbohaterachzobaczyłteżzabójców.PiotrZychowiczroz
prawiasięzmitem„Wyklęt ych”,„naTemat”,15.02.2018,stronainternetowa:[data
dostępu:12.10.2018],<https://natemat.pl>.
M.Kącki,WyklęciPrzeklęci,„GazetaWyborcza”,2016,nr32,s.1617.

pisu”opisywałatmosferę,jakapanowaławHajnówcezokazjiIHajnow
skiegoMarszuŻołnierzyWyklętych 24.Szczególniekrytykowałonpróby
usprawiedliwianiaRomualdaRajsa:„Zapamiętałemrównieżwypowiedź
MaciejaŚwirskiego,założycielaRedutyDobregoImienia—PolskiejLigi
PrzeciwZniesławieniom(...).NapytanieośledztwoIPNz2005rokuod
parł,żeprzecieżIPNtoniejestPanBóg.Uderzyłomnietostwierdzenie.
(...). Jeżeli podważamy wyniki śledztwa, które nam się nie podobają, to
możemyuczynićpodobniewstosunkudoinnych”25.
Szczególniedużomiejscawydarzeniompowojennympoświęca„Przeg
lądPrawosławny”.AutorzyEugeniuszCzykwin,DorotaWysocka,Michał
Bołtr ykwielokrotnieprzypominalikulisywydarzeńsprzedponad70lat.
SzczególneoburzeniewywołałonałamachzorganizowanieIHajnowskie
goMarszuŻołnierzyWyklętych.Charakter ystycznadlaodczućśrodowi
skabiałor uskiegowydajesięopiniaEugeniuszaCzykwinaotymwydarze
niu:„Choćwtymrokuodtragicznychwydarzeń(...)minęłosiedemdziesiąt
lat,prawosławniinnych,pozamodlitewnymi,akcentówupamiętnienianie
planowali.Stałosięinaczej.Powodembyłanarastającaagresjaczęścipra
wicowychśrodowisk,otwarcieglor yfikującychsprawców„noszącejzna
mionaludobójstwa”zbrodni—takczynyżołnierzy„Burego”poprzepro
wadzonym śledztwie zakwalifikował prokurator Oddział u Instyt ut u Pa
mięciNarodowejwBiał ymstoku”26.
Przy okazji marszów w Hajnówce postać Romualda Rajsa została za
uważonaszerzejprzezogólnokrajowemedia.WmaterialestacjiTVN24
przypomniano ciemną, powojenną kartę „Burego”. Widzowie mogli się
dowiedzieć,że„HajnówkanaPodlasiuodtrzechlatjestmiejscemstarcia
oprawdęhistor ycznąnatematRomualdaRajsa„Burego”.Dlajednychto
bohaterwalkitzw.ŻołnierzyWyklętych,dlainnych—mordercaodpowie
dzialnyzaśmierćcywilów”27.
Takżenastronachportalu„naTemat”ukazał ysięartykuł yprzybliżają
cepostać„Burego”,zjednejstronypokazującejegozasł ugiwczasieoku
pacji,zdrugiejprzedstawiająctragicznelosypowojenne28.
24

T. Sulima, Nieudana prowokacja, „Czasopis.pl”, 09.03.2016, strona internetowa:
[datadostępu:12.10.2018],<http://czasopis.pl>.
25 Tamże.
26 E.Czykwin,Nienaszbohater,„PrzeglądPrawosławny”,04.2016,stronainterneto
wa:[datadostępu:12.10.2018],<http://www.przegladprawoslawny.pl>.
27 Autor:PTD/mtom(http://www.tvn24.pl),Zamordowalimużonę,czterechsynów,
najmłodszyniemiałanidnia.Ofiar y„Burego”,TVN24,03.03.2018,stronainter
netowa:[datadostępu:12.10.2018],<https://www.tvn24.pl>.
28 P.Celej,Ludobójcaczypatriota—kimbyłRomualdRajs„Bur y”zplak atumarszu,
któremumiałpatronowaćprez ydentDuda?,„naTemat”,15.02.2016,stronainter
netowa:[datadostępu:12.10.2018],<https://natemat.pl>.
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Innąoptykęzachow ująobrońcyRomualdaRajsa.Tutajdominująróżne
warianty zaprzeczenia, pomniejszenia lub usprawiedliwienia jego powo
jennej działalności. Najnowszym przykładem jest film Ewy Szakalickiej
„Podwójniewyklęty”.Autorkawjednymzwywiadówdlakanał u„wRe
alu24”usprawiedliwiaładziałalność„Burego”,wedł ugniej,komunistycz
nym zaangażowaniem ówczesnych białor uskich mieszkańców poł udnio
wowschodniego województwa białostockiego29. Podobne opinie można
takżeznaleźćnaportalu„Niezależna”.Wjednymzartykułówmożnabyło
przeczytaćsugestie,żemiejscowiBiałor usinijużod1918rokubylizwią
zanizsowieckimikomunistami,zeStalinemidążylidoprzyłączeniatego
terenudoZSRRibyliniezadowoleni,żew1944rokupozostaliwPols
ce. Czytamy: „(...) kiedy pojawił y się na Białostocczyźnie oddział y mjr.
„Łupaszki”,kpt.„Burego”,zwalczalije,jakmogli.Trudno,żebydowódca
oddział uzbrojnego,walczącyosuwerennąPolskę,byłpobłażliwywobec
jawnychwrogówPolski”30.
Narracjaozaangażowaniukomunistycznymludnościbiałoruskiejpojawia
siętakżewwywiadziezBogusławemŁabędzkim,prezesemStowarzyszenia
Historycznego im. Danuty Siedzikówny „Inki”, organizatorem Podlaskiego
RajduŚladamiŻołnierzy5.WileńskiejBrygadyAK.Wrozmowiezportalem
PoloniaChristianaPCh24.plstwierdził:„Ludnośćprawosławnaibiałoruska
naBiałostocczyźniebyłazapleczemdlakomunizmujużodsamegopoczątku
istnienia niepodległej Rzeczpospolitej w 1918 roku. Na Podlasiu mieszkań
cymałychmiejscowości,międzyinnymiZaleszan,funkcjonowaliwramach
jaczejek komunistycznych, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi czy
Hromady,działaliwzbrojnychoddziałachdywersyjnych”31.
Nakoniecwartozauważyć,żedosyćmer ytor ycznadyskusjanatemat
RomualdaRajsatoczyłasięnastronachportaluhistor ycznegoHistor ycy.
org.Choćniebrakowałoemocjonalnychwpisów,tojednaksporobyłowy
ważonychgłosówniekr yjącychciemnychstronzwiązanychzpowojennym
podziemiemniepodległościow ym32.
29

P.Jaworski„Jawor”,„PodwójnieWyklęt y”kpt.RomualdRajsps.Bur y.Mocnywy
wiadzreż yseremfilmu,„wRealu24”,09.07.2018,stronainternetowa:[datadostępu:
12.10.2018],<https://www.yout ube.com/watch?v=r9YA6JhSLtM>.
30 D.Jarosiński,Komuzależ ynaoczernianiukpt.RomualdaRajsa„Burego”,„Nie
zależna”,24.02.2017,stronainternetowa:[datadostępu:12.10.2018],<http://nieza
lezna.pl>.
31 M. Wałach, Kapitan Bur y. Historia prawdziwa, „Polonia Christiana PCh.24.pl”,
29.02.2016,stronainternetowa:[datadostępu:12.10.2018],<https://www.pch24.pl>.
32 Histor ycy.org,RomualdRajs„Bur y”,„Histor ycy.org”,28.02.2008,stronainterne
towa:[datadostępu:12.10.2018],<http://www.histor ycy.org>.
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To,jaksiękształtowałijaksiękształt ujeobrazpostaciRomualdaRaj
sawkrajow ychmediach,pokazuje,jaksilnyrozdźwiękpowstajemiędzy
różnymistronamikonfikt uopamięć.Spórraczejeskaluje,niżsięwyci
sza.Zjednejstronyzupełniezrozumiał yjestopórrodzinofiarwydarzeń
z1946roku.Zdrugiejmamyśrodowiskozaangażowanewbudowaniepo
litykihistor ycznej,którejjednymzgłównychelementówjestbohaterska
postawa„ŻołnierzyWyklętych”,RomualdRajsburzytenobraz,stądwy
dajesiętakzdecydowanajegoobrona.
Summary
ControversysurroundingRomualdRajsnom de guerre „Bury”
inpaperandelectronicmediavis-à-visPol ishhistoricalpol it ics
In recent years the term „histor ical politics” has been widely used in narratives that
aimtopresentthepastinaccordancewiththerequirementsofthecurrentauthor ities.The
aimofthepaperistopresentthecomplexit yofthisproblembasedonthecont roversial
fig ureofRomualdRajsnomdeguerre„Bur y”.HeispartofthecultofthesocalledPolish
„cursedsoldiers”.Thetermitselfisvag ueandhasmoretodowithideolog yratherthan
academicdiscou rse.
Thewayhistor icalpoliticsishandledinPolanddifferssignificantlyfromthewayit
isapproachedinothercou nt r ies.InGermanyorintheUSAthereisagreatermarginfor
exchangingdifferentopinionsondifficultfactsfromthepast.Histor icalpoliticsabroad
frequentlytakestheformofadebatebetweensociologists,philosophers,jou rnalistsand
politicians,notonlyhistor ians.
Inrecentyears,thecultofthe„CursedSoldiers”,inwhichmembersofthepostwar
independenceunderg rou ndarebeingnearlysanctified,hasbeenoneofthemostimpor
tantelementsofPolishhistor icalpolitics.Thisraisesproblemswiththoseheroeswhodo
notfitthisvisionofthepast.RomualdRajsisoneofthemostcont roversialfig uresinthis
pantheon.In1946,asaresultoftheoperationsofthePASSpecialForces(PogotowieAkcji
Specjalnej)oftheNationalMilitar yUnionunderhiscommand,severalBelar usianvilla
geswerepacifiedand87civilianswerekilled.
Byanalysingthemedia,whichareoneofthemostimportantcarr iersofhistor icalpoli
tics,itispossibletopresenttheevolutionoftheimageofthispersonageovertheyearsand
thedifferentwaysinwhichitispresentedtoday.Onecanseeavar iet yofstancesrepresen
tedbydifferentpoliticalmilieusonthecontemporar yPolishpoliticalscene—fromleft
andleftliberal,throughthesparsecent re,tonationalconservative—andtheirattit udeto
the„CursedSoldiers”andtheindependenceunderg round.Atoneext remeisthecritical
attit udeoftheleftandtheBelar usianmediainPolandandattheotherext remeistheunc
riticalattit udeoftheright.Asregardstheevolutionoftheimageof„Bur y”,incommunist
propagandahewasaruthlesswarlord,after1989thenarrativechanged,butinmanyca
sesitwasstillfarfrombeingobjective.Inthecou rseoftime,theassessmentofRomuald
Rajs’sactivit ywasbecomingmorevar ied;however,itwasnottheresultofconclusions
drawnfromhistor icalstudiesbutratherarefectionofpersonalpoliticalviewsandnew
trendsinhistor icalpolitics.Unfort unately,itcanbeobservedthatinrecentyearstheemo
tionssurrou ndingthedramaticeventsthattookplaceintheBiał ystokregion70yearsago
havebeenconstantlyrising,leavinglittleroomforanimpartialassessment.
Key words:RomualdRajs,warcrimes,massmedia
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Змест
СупярэчнасціваколасобыРамуа льдаРайса«Бурага»настаронках
друк удыўэлект ронныхмедыяхіпольскаягістарычнаяпалітыка
Фарм улёўка«гістарычнаяпалітыка»сталаўапошніхгадахкідкімлозунгам,які
служ ыцьдлявядзенн янарацыізмэтайпрадставіцьмін улаеўадпаведнасцізпатра
баванн яміакт уа льнайулады.Мэтаартык ула—паказацьскладанасцьгэтайпраб
лемынаасновесуп ярэчнайасобыРам уа льдаРайса«Бурага»,якіз’яўл яеццачасткай
фармаванагацяперкульт уг.зв.выкл ятыхжаўнераў.Самогэтаеакрэсленненевель
мірэзкаеібольшдакранаеццадаідэа логіічымданавуковагадысп ут у.
ГістарычнаяпалітыкаўПольш чызначнарозніццадатакогатып удзеянн яўуін
шыхкраінах.УНямеччынеціЗШАісн уебольшшырокаеполедляабмен урозны
мімеркаванн яміабскладаныхфактахзмін улага.Замяжойгістарычнаяпалітыка
частапераходзіцьудэбатызудзеламнетолькігісторыкаў,алетаксамасацыёлагаў,
філосафаў,журналістаўціпалітыкаў.
Аднымзсамыхважныхэлементаўпольскайгістарычнайпалітыкіапошніхга
доўз’яўл яеццакульт«выкл ятыхжаўнераў».Урамкахгэтагакульт учленыпасл я
ваеннаганезалежніцкагападполл япростападл ягаюцьсакралізацыі.Гэтапрычы
няемногапраблемзгероямі,якіянепадыходзяцьдатакогабачанн ямін уўшчыны.
Аднойзнайбольшспрэчныхпостацейугэтымпантэонез’яўл яеццаРам уа льдРайс
«Буры». У вынік у дзейнасці спецатрада Нацыянальнага вайсковага задзіночанн я
падягокамандаваннему1946годзебылопацыфікаваныхнекалькібеларускіхвёсак
ізагін ула87мірныхжыхароў.
Аналізуючысродкімасавайінфармацыі,якіяз’яўл яюццааднымзсамыхважных
носьбітаўгістарычнайпалітыкі,можназаўваж ыцьэвалюцыю,якойнапрац яг уга
доўпадл ягалагэтаяпостацьіяксённ япарознам уяепрадстаўл яюць.Якуфок усе
бачнатутпазіцыярозныхпалітычныхгруповакііхадносіныда«выкл ятыхжаўне
раў».Гартаючыстаронкіпап яровыхіэлект ронныхвыданн яўбачымуіхцэлыспектр
сучаснайпольскайпалітычнайсцэны—адлевых,левыхлібералаўпразнешматлі
кіхцэнт рыстаўдакансерватыўныхінацыянальныхгруповак.Загэтыміпадзеламі
цягн уццатаксамарозныяадносіныданезалежніцкагападполл я.Змян яюццаяныад
крытычных(левыягрупоўкіібеларускіяСМІўПольшчы)данекрытычных(правы
бокпалітычнайсцэныіправыяСМІ).Таксамаўчасавымрак урсебачнаэвалюцыя
постаці«Бурага».КаліўПНРпрапагандамал явалавобраз«бязлітаснагаверхаво
да»,дыкпасл я1989годанарацыязмянілася,аленесталааб’ектыўнай.Зцягамчасу
ацэнкадзеянн яўРам уа льдаРайсаставаласяшторазбольшразнароднай.Небыўгэ
тавыніквысноў,зробленыхнаасноведаследаванн яўгісторыкаў,толькірэзультат
палітычныхмеркаванн яўаўтараўіпатрабаванн яўнанавафармаванайгістарычнай
палітыкі.Нажаль,уапошніхгадахбачна,штоэмоцыіваколздарэнн яўсямідзеся
цігадовай даўнасці пастаянна нагн ятаюцца, не пакідаючы дастатковага пол я для
халоднайацэнкітадышніхдраматычныхпадзейнаБеласточчыне.
Ключавыясловы:РамуальдРайс,ваенныязлачынствы,сродкімасавайінфар
мацыі
MarekJerzyOrciuch—mgr,doktorantUniwersytet uwBiał ymstok u;absolwentUwB
orazPolitechnikiBiałostockiej;histor yk,dziennikarz,informat yk,nauczyciel;autorlicz
nychpopularnonau kow ychart yk ułówdot yczącychhistor iiBiałegostok uiregionunała
mach lokalnej prasy; w swojej pracy badawczej interesuje się problemami mniejszości
białor uskiejwPolscepo1945rok uorazprasąbiałostockąwXXwiek u.
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Промежуточныеитогипольско-белорусского
сближения(2015-2018гг.)
Начиная с 2015 года, в отношениях между Польшей и Беларусью
наметилась тенденция к постепенному улучшению межгосударственного диа лога. С увеличением количества двусторонних встреч,
впервые за длительное время, сторонам уда лось избежать растущей
напряженности1 и сделать первые шаги в сторону сближения. 28-29
августа 2014 года Польшу посетил министр иност ранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. В ходе визита состоялась встреча
с тогдашним минист ром иност ранных дел Польши Радославом Сикорским, польскими официальными лицами и представителями деловых кругов. Главы МИД Польши и Беларуси подчеркнули необходимость быст рого мирного разрешения кризиса в Украине, а так же
договорились расширить свои контакты и провести отдельную встречу посвященную проблемам двусторонних отношений2. В итоге, этой
встречей было положено нача ло последующего польско-белорусского сближения.
Стоит отметить, что сам процесс сближения и норма лизации отношений между Польшей и Беларусью обусловлен несколькими факторами. Во-первых, русско-украинский конфликт на Юго-Востоке Украины и посредничество в нем Минска.
Во-вторых, в результате аг рессивной политики России в отношении Украины, появилось осознание белорусским руководством возрастания зависимости и уг розы со стороны Москвы3. Примером чего
ста ло внесение поправок в закон „О военном положении”, предусматривающих введение военного положения в случае появления на территории страны вооруженных банд, нерегулярных сил, наемников
1
2

3

Г.-М. Дынэр, Польска-беларускіястасункі:частэхнічныхкантактаў, <http://
nmnby.eu/yearbook/2014/page9.html>.
Стеног рамма под хода к прессе Минист ра иност ранных дел Беларуси Владими ра Макея по итогам переговоров с Минист ром иност ранных дел Польши
Р. Сикорским (28 августа 2014 г., г. Варшава), <http://mfa.gov.by/press/news_
mfa/e1748743204e2f5d.html>.
В Беларуси вступил в силу закон против „зеленых человечков”, <https://www.
unian.net/world/1038967-v-bela ru si-vstupil-v-silu-za kon-protiv-zele ny ih-chelovech kov.html>.
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или регулярных частей армии4. В соответствии с практикой последних лет дистанцирование от России означа ло постепенное сближение
руководства Беларуси с Западом. Таким обра зом, белорусские элиты нача ли использовать конфронтацию России с Западом для нормализации отношений с ЕС и Польшей. Тактика, которую Александр.
Лукашенко не единожды использовал, маневрируя между цент рами
влияния в регионе.
Третьим фактором был неудачный опыт Варшавы и Брюсселя
в процессе на лаживания сот рудничества с белорусской стороной.
Для Европы ста ло понятно, что политика так на зываемого „критического диа лога” или „ог раниченного диа лога” в отношении Минска
не была успешной. Введение экономических санкций, минимизация
политических контактов с белорусскими должностными лицами сохранили статус-кво по отношению к Беларуси, что не способствовало конст руктивному решению „белорусского вопроса”. Кроме того,
размораживая контакты с Беларусью, польская сторона попыта лась
ослабить позиции России не только в Беларуси, но и во всем регионе
в целом. Можно согласиться с мнением польской исследовательницы
Анны Марии Диньер, что, если Польша и дру гие страны Европейского союза откажутся сот рудничать с белорусскими властями, то это
будет позиционировать Беларусь как сферу вли яния России5.
Еще одним фактором, способствующим сближению Польши и Беларуси, является ухудшение отношений между Варшавой и Брюсселем. После прихода к власти в Польше партии „Право и справедливость” деятельность нового правительства неоднократно подверга лась критике со стороны Европейского Союза. Благодаря такому
развитию событий для Польши и Беларуси сложились благоприятные условия как внут риполитического, так и внешнеполитического
характера для последующего сближения двух государств. Кроме того, тенденции политического момента сложились таким обра зом, что
Запад, на фоне войны в Украине, больше не требует от Минска крепкой дружбы и принятия европейских стандартов, от него хотят спокойствия и стабильности6. Это, а так же встречные действия белорус4

5
6
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Закон Республики Беларусь 10 января 2015 г. № 244-З „О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам военного
положення”, <http://pravo.by/document/?guid=12551&amp;p0=H11500244&p1=1>.
МинскиВаршава:новыйшансилистарыеграбли, <http://www.belaruspar tisan.org/m/politic/358806>.
А. Шрайбман, ЧтоЗападготовпредложитьЛукашенко, <https://car negie.ru/
com mentary/63666>.

ской стороны в виде освобождения политических узников и поверхностной либера лизации политической системы, да ло повод минист ру
иност ранных дел Польши Витольду Ващиковскому говорить о корректировке Минском своей внешней политики7. Затем, о поддержке
Польшей политики открытости ЕС относительно Беларуси и ог раничению санкций против Минска заявил заместитель минист ра иностранных дел Польши Конрад Шыманский8.
Интерес Польши, которая является непосредственным соседом
России, Украины и Беларуси, состоит в сохранении за последней реального статуса своеобразного „ост ровка” стабильности и безопасности в Восточной Европе. Пока зательно, что если до этого польская
сторона избега ла непосредственного диа лога с официальными представителями белорусского истеблишмента, смещая приоритет на сотрудничество с оппозиционными силами, то сейчас, по мнению польского политика и публициста Павла Кова ля, в Варшаве чаще всего
говорится об А. Лукашенко как о гаранте суверенности Беларуси9.
Важным для двусторонних отношений стал 2016 год, о чем свидетельствует интенсификация политических контактов. На этот факт
ука зывает и вышеупомянутый П. Коваль, который назвал польскобелорусские отношения наиважнейшим направлением восточной политики Польши10. Этому процессу предшествова ло снятие Европейским Союзом под конец февра ля 2016 года санкций с Беларуси, что
положило нача ло нового этапа в польско-белорусских отношениях.
Именно Польша, буду чи выра зителем восточной политики ЕС, ста ла
первым государством возобновившим сот рудничество с белорусскими властями после отмены санкций. А уже на следующий месяц, 2223 марта 2016 года, имел место инициированный польской стороной
визит минист ра иност ранных дел Польши В. Ващиковского в Минск,
который стал первым чиновником высокого ранга, посетившим Беларусь после отмены санкций. В ходе визита глава польского МИДа
встретился со своим белорусским коллегой В. Макеем и А. Лукашенком. Отмечая важность своего государства в сложившихся на постсоветском прост ранстве условиях и в связи с событи ями в Украине,
7
8
9
10

Не мы изменили свою политик у, а Минск — свою, <https://news.tut.by/politics/489334.html>.
ПольшаподдерживаетограничениесанкцийпротивБеларуси, <http://www.
radiopolsha.pl/6/137/Ar tykul/240249>.
P. Kowal, Łukaszenko na biał ym koniu, <http://www.rp.pl/Felietony/310059871Kowal-Lu kaszen ko-na-bialym-koniu.html>.
P. Kowal, Otwarcie na Białoruś, <http://www.rp.pl/Felietony/310269876-PawelKowal-Ot warcie-na-Bialorus.html>.
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белорусский президент заявил, что польская сторона больше чем ктонибудь дру гой заинтересована в независимой и стабильной Беларуси11.
Несмотря на новый виток в польско-белорусских отношениях и оптимистическую риторику официальных лиц, все более явными выглядят принципиальные идеологические и ценностные расхождения между
странами, разное отношение к исторической памяти и оценка событий
собственного прошлого. Помимо заявлений о прагматизации отношений
и отхода ценностного аспекта на второй план, показательным моментом
в ходе визита В. Ващиковского стало посещение польской делегацией
Куропат — места захоронения жертв репрессий советской эпохи. При
этом, глава польского МИДа призвал обе стороны вести совместный диалог по сути, без ненужной политизации12. В свою очередь, белорусская
сторона, не единожды подчеркивала важность обновления отношений
с Польшей, которая в перспективе могла бы стать для Беларуси своего рода „окном на Запад”, а в случае успехов в процессе двустороннего
сближения, и адвокатом ее интересов в объединенной Европе.
В октябре 2016 года, буду чи с визитом в Варшаве, В. Макей заявил,
что „на данном этапе Беларусь и Польша переживают исторический
момент перехода на новую фа зу двусторонних отношений, в котором
больше не будет места недоверию, конфронтации, инт ригам, устаревшим стереотипам и каким либо идеологическим предрассудкам”13.
Пока зательно, что встреча В. Макея и В. Ващиковского нача лась
с символического жеста белорусской стороны, а именно передачи архивных документов: „Мы всегда ценили исторические традиции: дела ли это и будем делать... Мы сдела ли ма лый, но важный шаг в направлении прояснения некоторых исторических событий. Министр
Макей привез важную информацию о судьбах многих поляков, которую отыскано в белорусских архивах”14. Однако, о каких именно до-

11
12

13
14
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ОчемговорилиВащиковскийиЛукашенко?,<http://belsat.eu/ru/news/o-chemgovorili-vash hikovskij-i-lu kashen ko/>.
Польская сторона готова вести переговоры с Беларусью без предварительных условий — глава МИД, <http://www.belta.by/politics/view/polskajastorona-gotova-vesti-peregovory-s-bela rusj ju-bez-predva ritel nyh-uslovij-glavamid-186408-2016/>.
Макей:БеларусьиПольшапереживаютпереходвновуюфазуотношений,где
нетнедоверияиконфронтации, <https://www.interfax.by/news/belarus/1214002>.
Waszczykowski spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Białor usi. „Ostatniemiesiącetoczaszbliżeniawnaszychrelacjach”, <https://wpolityce.pl/polityka/311435-waszczykowski-spotkal-sie-z-minist rem-spraw-zag ranicz nych-bialorusi-ostat nie-miesiace-to-czas-zblizenia-w-naszych-relacjach>.

кументах велась речь, не говорилось. Можно, тем не менее, предположить, что речь идет о так на зываемом „катынском списке”. Польские
власти долгое время, еще от 90-х годов, обраща лись к Беларуси для
поиска белорусского списка жертв Катыни, фамилий расст релянных
польских граждан в тюрьмах БССР. Еще польский дипломат Эльжбета Смулкова, буду чи послом Польши в Беларуси в 1992-1995 годах,
имела по этому поводу встречи с главами белорусских КГБ и МВС.
При том, что Украина и Россия перед тем уже переда ли Польше аналогические списки, разговоры о белорусском списке, помимо обещаний на высоких уровнях остаются безрезультатными. Специа листы
полагают, что в белорусском списке может быть не менее 3870 фамилий15. Важным шагом в этом процессе может стать анонсированное В.
Ващиковским создание совместной белорусско-польской комиссии,
целью которой будет возобновление доверия в рамках исторического
диа лога16. Привлечение к обсуждению профессиональных историков
позволит не только на ладить конст руктивный диа лог между учеными, но и даст возможность избежать политизации спорных исторических вопросов и обост рения не только межгосударственных, но
и общественных связей, что, в последнее время, особенно наглядно
наблюдается на примере польско-украинских отношений.
Расширение сот рудничества между Польшей и Беларусью отличилось нача лом инициированного польской стороной межпарламентского диа лога. Пока зательным, в этом плане, стал визит в апреле
2016 года в Минск парламентской делегации во главе с вице-премьером Сейма Рышардом Терлецким. Российский исследователь Оксана
Пет ровская, отмечая значение сот рудничества с непризнанным Европой белорусским парламентом, подчеркивает, что Польша, фактически, действова ла в этом вопросе в разрез с линией Европейского
Парламента17. В таком же контексте можно рассмат ривать участие заместителя главы Па латы Представителей Национального Собрания
Виктора Гуминского во встречи руководителей парламентов стран
Цент рально-Восточной Европы в Варшаве. Во время своего пребыва15
16

17

В. Ка ліноўскі, Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыя зьні, Сма ленск 2016,
c. 140.
Polsko-białor uska komisja histor yczna. Obaw y, ale i nadzieje, <http://bialystok.
wyborcza.pl/bialystok/7,35241,21360818,polsko-bialoruska-komisja-historycz naobawy-ale-i-nadzieje.html>.
О. Пет ровская, Поворот в польско-белорусских отношения х: факторы
сближения, механизмы взаи модействия, <https://riss.ru/images/pdf/journal/2017/1/09.pdf>.
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ния белорусский чиновник встретился с премьером польского Сейма
Марком Кухцинским и вице-премьером Р. Терлецким. Стороны обсудили состояние и перспективы расширения польско-белорусского
межпарламентского сот рудничества и констатирова ли положительную динамику контактов между руководителями парламентов обеих
стран18.
Интенсификация двустороннего сот рудничества между Польшей
и Беларусью нашла свое от ражение и в расширении договорно-правовой ба зы отношений. 20 июля 2016 года в Варшаве подписано договор между правительствами Беларуси и Польши о сот рудничестве
в сфере обра зования. Документ предполагал обмен педагогическими
работниками, студентами, аспирантами, докторантами, представителями белорусского и польского меньшинства, учителями национальных языков. Так же, договором предусмот рено обеспечение представителям национального меньшинства условий для изу чения родного
языка и обу чения на родном языке в высшей школе19. Стоит обратить
внимание на тот факт, что подписание данного документа, а так же
процесс польско-белорусского сближения, по-разному интерпретировался в самой Беларуси. Например, политолог и публицист Юрий
Павловец видел в этом стремление Польши транслировать белорусам
„западные ценности” и формировать „западное” сознание белорусов20. По его мнению, суть польской политики по отношению к белорусским властям при внешнем изменении риторики, на самом деле,
не претерпела значительной трансформации. Варшава, как и до того,
считает Беларусь не только частью Восточной Европы, где Польша
воспринимает себя в качестве регионального лидера, но, так же, как
„Kresy Wschodnie”, которые должны возвратиться в зону вли яния21.

18



Гуминскийпризвалобъединитьусилияврегионедляреагированиянадисбалансыивсплесктерроризма, <http://www.belarus.by/ru/press-center/speechesand-inter views/gu minskij-priz val-objedi nit-usilija-v-regione-dlja-reagi rova nijana-disbalansy-i-vsplesk-ter rorizma_i_0000044756.html>.
19 PorozumieniemiędzyRządemRzeczypospolitejPolskiejaRządemRepublik iBiałor usiowspółpracywdziedzinieedukacji,podpisanewWarszawiednia20lipca
2016 r., <http://www.infor.pl/akt-praw ny/MPO.2017.013.0000049,porozumieniemiedzy-rzadem-rzeczy pospolitej-polskiej-a-rzadem-republi ki-bialorusi-o-wspolpracy-w-dziedzinie-edu kacji.html>.
20 Что Польша ищет в Беларуси?, <http://www.cis-emo.net/ru/news/pavlovecchto-polsha-ishchet-v-belarusi>.
21 Там же.
22 Суднадавторами„Регнума”.Всетроевинынепризнали, <https://news.tut.by/
economics/573419.html>.
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Нужно, однако, отметить, что упомянутый автор, буду чи сот рудником российского информационного агентства „Регнум” в 2016 году
был задержан в Беларуси и признан судом виновным в разжигании
вражды по национальному признаку в составе группы человек 22.
В связи с возобновлением польско-белорусских контактов, начала расти интенсивность двустороннего диа лога в области экономики
и регионального сот рудничества. 24 октября 2016 года в Минске прошел польско-белорусский экономический форум „Соседство”, в котором с польской стороны взял участие вице-премьер Матеуш Моравецкий. Подчеркивая значение экономического компонента в межгосударственных отношени ях, политик отметил, что „помимо политических отношений основу сот рудничества составляет экономический
обмен и контакты между людьми. Они не останавлива лись даже в самые трудные периоды. Особенно сегодня мы должны использовать
шансы и создать новые возможности”23. Так же, на форуме выражалась готовность и намерение развивать приг раничную инфраст рукту ру и территорию при пунктах пропуска, для того чтобы граница не
разделяла, а объединяла обе страны, одновременно создавая новые
возможности и поощряя стороны к сот рудничеству.
На решении проблем пог раничной зоны сосредоточива лось и сотрудничество между местными властями. Реа лизация инициативы общих инфраст руктурных проектов, которые выдвигаются на местах,
связана с открытием и установкой новых пог раничных переходов
и развитием ту ризма. Так, в октябре 2016 года руководство Подляского
и Гродненского регионов, учитывая рост ту ристического движения,
предложило создать новый переход между Польшей и Беларусью под
названием Софиево-Липчаны. Согласно плану, пункт пропуска будет
предназначен для пешеходов, велосипедистов и автомобилей, а так же
сократит путь до белорусского парка Августовский канал и дорогу из
Августова до Гродно24.
Стоит, однако, отметить, что развитию контактов на местном уровне не способствует затягивание Минском ратификации соглашения
о ма лом трансг раничном движении, которое было подписано с Польшей еще в 2010 году, что да ло бы дополнительный стимул для развития межрегиональных экономических и культурных связей между
жителями обеих стран. Часто, по мнению белорусского политолога
Павла Усова, причиной нехватки динамики в этом процессе является
23
24

Будемделатьдело, <https://www.sb.by/ar ticles/budem-delat-delo.html>.
Г.-М. Дынер, ПольшчаіБеларусь:новаеадкрыццё?, <http://nmnby.eu/yearbook/2017/page10.html>.
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не только тот факт, что белорусская власть крайне осторожна и неповоротлива во взаимоотношени ях с западными соседями и в частности с Польшей, но, так же, и в том, что в Беларуси нет местного
самоуправления. Как институт местная власть существует, но в функциональном смысле ее фактически нет. Абсолютная цент ра лизация,
назначение, а не избрание местных чиновников лишают их какой-либо инициативы и желания углубления экономических и культурнополитических региональных связей с Польшей25.
Если год 2016 характеризовался определенным увеличением динамики двусторонних контактов, то в 2017 году отношения между
странами определялись, в основном, внут риполитическими событиями в Польше и Беларуси и реакцией на них с обеих сторон. 21-22
марта 2017 года 21 человек был задержан по подозрению в подготовке „массовых беспорядков”. Действия властей объяснялись попыткой
нейт ра лизовать оппозицию и общественных активистов накануне
акции посвященной Дню Воли 25 марта. Депутаты польского Сейма
приняли резолюцию, в которой выра зили глубокую озабоченность
растущей волной репрессий против участников публичных протестов — независимых журна листов и общественных деятелей Беларуси и призва ли белорусские власти прекратить репрессии и начать
широкий диа лог с гражданским обществом26. После акции 25 марта
в цент ре Минска, в годовщину Белорусской Народной Республики
было арестовано до 700 человек. После чего, министерство иност ранных дел Республики Польша выступило с заявлением, в котором содержался призыв к белорусским властям прекратить насилие против
мирных демонст рантов и освободить арестованных, а так же назвало действия белорусских властей „примерами нарушений основных
гражданских свобод и прав человека в Беларуси”27.
События марта 2017 года да ли повод белорусской стороне заподозрить Польшу в причастности к организации демонст раций. Проявлением чего стал показ в эфире телекана ла „Беларусь 1” фильма-расследования „Белый легион черных душ”, в котором, среди прочего,
25
26

27
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П. Усов, Беларусь и Польша: между формализмом и прагматизмом, <http://
www.eastbook.eu/ru/2017/12/15/usow-bialorus-polska/>.
Депутаты Сейма Польши призвали белорусские власти прекратить репрессии и начать диа лог с гражданским обществом, <https://naviny.by/
new/20170323/1490280013-de putaty-sey ma-pol shi-priz va li-belorus skie-vlastiprek ratit-repressii-i>.
OświadczenieMSZwzwiązkuzwydarzeniamiwMińsku, <https://www.msz.gov.
pl/pl/ak tu al nos ci/wia domos ci/os wiad cze nie_msz_w_zwiaz ku_z_wyda rze niami_w_minsku>.

говорилось о факте подготовки на территории Польши боевиков для
проведения государственного переворота в Беларуси во время Дня
Воли 25 марта. Опровергая такие обвинения, глава польско-белорусской парламентской группы Адам Андрушкевич отметил, что „польское государство не ведет такой деятельности и польский МИД будет
ана лизировать эту информацию”28. Стоит отметить, что ранее подобные заявления не единожды оглаша лись и самим А. Лукашенко. Например, 21 марта 2017 года белорусский президент сообщил о задержании вооруженных боевиков, которых готовили в Украине, Польше
и Литве для диверсий в Беларуси29.
Еще одним дест руктивным элементом для польско-белорусских
отношений, в последнее время, ста ло на личие сложного исторического наследства. Хотя отношения Польши и Беларуси не были омрачены негативным опытом, историческое прошлое обеих стран не
зна ло серьезных конфликтов, таких как, например, польско-украинское. Можно согласиться с мнением белорусского историка Виктора
Шадурского, который отметил, что „белорусско-польские исторические дебаты не носят такого драматического характера, как украинско-польские или польско-российские разногласия. В последних двух
слу чаях противоположные оценки одних и тех же событий приводят к резкому обост рению межгосударственных отношений”30. Тем
не менее в слу чае с Беларусью, негативную реакцию и возмущение
белорусской стороны в последние годы вызывает марш польских правых радика лов в городе Гайнувка на востоке Польши, где проживают этнические белорусы. Целью акции являлась героизация отдельных участников польского послевоенного подполья, так на зываемых
„прок лятых солдат”. Среди них особое место занимает Ромуальд
Райс, более известный под псевдонимом „Бу ры” — организатор репрессий в отношении белорусского православного населения в январе-февра ле 1946 года на Подлясье. Следует отметить, что Главная
Комиссия по Расследованию Преступлений против Польской Нации
28

29
30

Польскийдепутат:заявленияоподготовкебоевиковвПольше—политическая фантастика, <https://naviny.by/new/20170413/1492088041-polskiy-deputat-zayavleniya-o-podgotovke-boevikov-v-polshe-politicheskaya>.
„Диверсанты”изУкраинырасширяютсвоюгеографию, <https://kor respondent.
net/uk raine/3829728-dyversanty-yz-uk rayny-rasshyriauit-svoui-heohrafy ui>.
В. Шадурский, Откультурыпам ятиккультуреисторическогодиа лога(на
примередеятельностибелорусско-польскойисторическойкомиссии), [в:] Беларусь между Востоком и Западом: современные тенденции: материа лы
междунар.круглыхстолов,Минск,26окт.2017г., ред. кол.: В. Г. Шадурский
[и др.], Минск 2017, c. 77.
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в Институте Национальной Памяти приняла решение о том, что действия „Бу рого”31 имеют признаки преступления против человечества
и были совершены с целью ист ребления части польских граждан изза их принадлежности к белорусской этнической группе православного вероисповедания32.
С белорусской стороны председатель Постоянного комитета Палаты Представителей Национального Собрания международных дел
Ва лерий Воронецкий заявил, что „проведение марша и показ документального фильма, восхва ляющих „Бу рого” и подобных ему военных преступников в Гайнувке — городе, где большинство населения
имеет белорусские корни, по своей сути являются провокацией, направленной на искусственное нагнетание напряженности и разжигание вражды между белорусами и поляками, православными и католиками. И особенно цинично, что она планируется на фоне принятого
в Польше закона об уголовном преследовании за пропаганду так называемой „бандеровской” идеологии”33.
Не способствова ло установлению понимания и проведение 14-20
сентября 2017 года на территории Беларуси рядом с польской границей совместных российско-белорусских стратегических учений „Запад-2017”. Масштабы и ход маневров войск вызва ли беспокойство
31

32

33
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Одной из целей террора подполья, которое уси ли лось особенно в нача ле
1946 г., бы ло вынуж дение белорусов поки дать территорию Польши. Наибольшее коли чество преступ лений против белорусского населения бы ло совершено под разделением Службы экст ренного реаги рования Специального
национального военного союза под коман дованием Ромуальда Райса, псевдоним „Буры”. В течение нескольких дней в конце января и феврале 1946 года
солдаты Бурого умиротворили шесть белорусских деревень. Жестоким образом
было убито 87 случайных людей, несколько десятков были сильно искалечены.
Жители села Залешаны были сожжены заживо в закрытом здании. Тридцать извозчиков белорусов, задержанных в лесу под Гайнувкой, для транспортировки
отдела „Бурого”, в ужасный способ убито по прибытию на территорию населенную польским населением. Это не означает, что все подполье, действующее
в Белостокском районе, имело такой криминальный характер, как формации
NZW PAS... . См.: O. Łatyszonek, E. Mironowicz, HistoriaBiałorusi:odpołowyXVIII
dokońcaXXwieku, b.r.w., b.m.w. [Białystok 2002], s. 245.
Informacjaoustaleniachkońcowychśledzt waS28/02/Ziwsprawiepozbawieniażycia79osób—mieszkańcówpowiatuBielskPodlaskiwtym30osóbtzw.furmanów
wlesiekołoPuchałStar ych,dokonanychwokresieoddnia29stycznia1946r.do
dnia2lutego1946,<https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/9989,Infor macjao-ustaleniach-koncowych-sledztwa-S-2802Zi-w-sprawie-pozbawienia-zycia.html>.
ВБеларусивозмущенынамерениемпольскихнационалистовпровестиправорадикальный марш в Гайнувке, <http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-voz musche ny-na me re niem-polskih-nat siona listov-provesti-pravora di kal nyjmarsh-v-gajnovke-290666-2018/>.

польской стороны и рассмат рива лось как уг роза и демонст рация
силы. Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич
заявил: „Беспокойство вызывает сама форма маневров, которые имеют наступательный, а не оборонительный характер и которые не ограничиваются территорией Беларуси, а охватывают весь восточный
фланг НАТО, от вод Норвегии до Черного моря. Эти маневры должны вызывать беспокойство у всех, кто видит растущие имперские
уст ремления Российской Федерации”34. Подтверждением серьезности таких опасений можно считать намерения Польши развернуть
военную дивизию на востоке, которая, согласно замыслу, будет направлена на укрепление оборонительного потенциа ла государства рядом с белорусской границей. Хотя такая деятельность не счита лась
прямым вызовом или ожиданием уг розы со стороны Беларуси. Бывший министр обороны Польши Януш Онышкевич объяснял решение
польской стороны иск лючительно превентивными мерами на слу чай
открытия на польско-белорусской границе фронта конфронтации
с Россией, поскольку, Беларусь из-за существования военного союза Беларуси и России нельзя считать нейт ральным государством 35.
По словам польского президента Анджея Дуды, это должно быть
ответом на главный вызов безопасности Польши, которым является
непредска зуемая политика РФ: „Россия пока зывает, что она готова
применять военную силу для достижения своих целей, сознательно
нарушая международное право”36.
Ана лиз польско-белорусских отношений на современном этапе пока зывает, что на сегодня Польша и Беларусь не достигли общих целей
сот рудничества, чувствуется так же нехватка общих проектов, в которых стороны были бы одинаково заинтересованы. Независимо от интенсификации политических двусторонних отношений, конечные цели каждой из сторон остава лись разными. Для белорусской стороны,
учитывая кризис в Российской Федерации — основного экономического и политического партнера, важным заданием является расширение экономического сот рудничества и выход белорусских производителей на польский рынок, а через Польшу и к европейским рынкам.
34
35
36

Мацеревич назвал учения „Запад-2017” угрозой и демонстрацией силы,
<http://www.radiopolsha.pl/6/136/Ar tykul/325921>.
Зачем Варшаве новая дивизия на границе с Беларусью?, <http://belsat.eu/ru/
news/zachem-varshave-novaya-diviziya-na-granitse-s-belarusyu/>.
ЧемответитБеларусьнапереброскукееграницепольскихвойск, <https://
naviny.by/ar ticle/20180326/1522049887-chem-ot vetit-belarus-na-perebrosku-k-eegranice-polskih-voysk>.
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В свою очередь, для Варшавы важно изменение подхода к белорусскому руководству, поскольку в Польше, после украинских событий,
все больше обеспокоены ростом российского влияния в республике.
Стоит так же отметить и определенную амбива лентность польской
политики в отношении Беларуси. С одной стороны, Польша, сот рудничая с белорусской оппозицией, критикуя задержания ее деятелей,
несоблюдение гражданских свобод и демократии в стране, негативно
оценивает внут риполитическую ситуацию в Беларуси, а с дру гой —
дек ларирует стремление поддерживать и улучшать контакты с критикуемым партнером. Это значительно усложняет возможность ведения полноценного диа лога и практически иск лючает перспективу
пост роения конст руктивных отношений.
Следуя такой политике, 4 июля 2018 года на заседании Комиссии
иност ранных дел польского Сейма прошли слушания по делу Беларуси. Сравнивая происходящее сегодня в Беларуси с ситуацией в Польше в 1970-1980 годах под советской оккупацией, глава Комиссии Гжегож Схетына заявил, что польские власти намерены поддерживать
белорусскую оппозицию на пути к свободе и демократии их страны37.
По результатам слушаний была принята резолюция, в которой осужда лась „волна репрессий” в Беларуси и призыва лось белорусские власти к соблюдению прав человека и следованию принципам свободы
и демократии38.
Такой подход польской стороны можно считать продолжением той
же политики, какую Польша совместно с ЕС вели до этого времени по
отношению к Беларуси и которая, пока, не принесла положительных
результатов. Важной, вместе с тем, является смена роли и значение
белорусского государства в новых геополитических реа ли ях. Независимость и нейт ра литет Беларуси неожиданно ста ли ценным политическим капита лом, за который белорусская сторона нача ла полу чать
выгоду, что и определило сегодняшние отношения с Западом. Поэтому сохранение текущего положения дел на данный момент выгодно
для А. Лукашенко в тактическом плане. Однако, стратегические перспективы выглядят сомнительными, поскольку смена конъюнкту ры
в регионе неизбежно повлечет за собой пересмотр подхода Запада относительно Минска.
37
38
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В Сейме Польши прошли слушания по Беларуси, <https://char ter97.org/ru/
news/2018/7/4/296278/>.
Pełnyzapisprzebieg uposiedzeniaKomisjiSprawZagranicznych(nr114) zdnia
4lipca2018r., <http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/FF0D9AAA8DED2DC4C12
582C90045B76B/%24File/0334808.pdf>.

Таким обра зом, переформатирование политической обстановки
и ситуация с безопасностью в регионе, вызванные войной России
против Украины, да ли импульс новому польско-белорусскому сближению. За последние три года Польша вновь превратилась для белорусского государства с неудобного соседа в партнера. Однако, несмот ря на оптимистические заявления и намерения сторон, это граничит с объективными трудностями в ведении диа лога. Несмот ря на
активизацию политических контактов, не состоялось даже встречи
президентов обеих стран. Отсутствие общих идеологических и ценностных основ сот рудничества усложняет взаимопонимание и ог раничивает возможность учета прошлого опыта отношений. Поэтому,
не глядя на оптимизм отдельных политиков, говорить о значительном прорыве в двусторонних отношени ях пока еще слишком рано.
Диа лог между двумя странами не остановится, однако, ждать серьезного сближения и больших успехов в отношениях в ближайшем будущем не стоит.
Summary
TheresultsofthePol ish-Belarusianrapprochementin2015-2018
The changes in the political landscape in Eastern Eu rope af ter 2014 led to the re-evaluation of bilateral relations in the region. In this context, Polish-Belarusian relations, which
in recent years have been characterized by a quite low dy namics, are especially interesting
in this context. The visible intensification of Polish-Belarusian inter-gover n ment dialogue
makes it wor thwhile to conduct an analysis of the cur rent state of the relations and sum up
its results. This and the optimistic declarations of both par ties about the need of cooperation and seeking compromise in today’s reality could be evidence of another, in the last two
decades, rapprochement bet ween the count ries. However, af ter analysing the results and
taking into consideration the history of Polish-Belarusian relations so far, it can be concluded that they are biased and that both count ries lack vision with regard to the strategy for
developing bilateral dialogue. The persistence of the political and ideological disparities
bet ween the count ries casts doubt on the possibility of breaking down the bar riers any time soon and makes the perspective of fur ther development of cooperation in the existing
geopolitical reality rather pessimistic.
Key words: Poland, Belarus, political relations
Streszczenie
Wynik izbliżeniapolsko-białoruskiegowlatach2015-2018
Zmiana krajobrazu politycz nego w Eu ropie Wschod niej po 2014 roku doprowadziła do
ponow nego przewar tościowania dwust ron nych stosun ków w regionie. Interesujące w tym
kontekście są stosun ki polsko-białoruskie, które w ostat nich latach charak teryzowały się
niską dy namiką kontak tów dwust ron nych. Widocz na intensy fikacja między rządowego
dialogu polsko-białoruskiego skłania do analizy ak tualnego stanu stosun ków i podsumowania jego rezultatów. To i opty mistyczne wy powiedzi obu stron o pot rzebie współ pracy
i poszu kiwania kompromisu w dzisiejszych realiach dają powód do twierdzenia o kolejnym w cią gu ostat nich dwóch dziesięcioleci zbliżeniu między obu państwami.
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Po przeanalizowaniu wy ników oraz uwzględ nieniu dotychczasowych doświadczeń
w sferze stosun ków polsko-białoruskich, możemy stwierdzić ich tendencyjność i brak
wizji obu stron w sprawie linii strategicz nej dialogu dwust ron nego. Ut rzy my wanie się
róż nic politycznych i ideologicz nych między obu krajami daje podstawy wąt pić w możliwość ich szybkiego przełamania i poz wala na bardzo sceptycz ną ocenę perspek tyw dalszego roz woju współ pracy w ist niejących realiach geopolitycz nych.
Słowakluczowe: Polska, Białoruś, stosunki polityczne
TarasPolov yi— Ph. D., asystent w Kated rze Infor macji Między narodowej Uniwersy tetu
Narodowego „Politech nika Lwowska” (Uk raina).
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artykuły

Lana Dalinczuk
(Siedlce)

Współczesnakoncepcjapolityk ibezpieczeństwa
państwabiałoruskiego
Wstęp
Istotą polityki bezpieczeństwa każdego państwa jest ochrona życia je
go oby wateli oraz przeciwdziałanie zagrożeniu ich życia i zdrowia. Pań
stwa powinny dążyć do zmniejszania poczucia niebezpieczeństwa oraz do
zwiększania poziomu zaufania w relacjach z innymi krajami. Polityka bez
pieczeństwa zatem „stanowi celową i zorganizowaną działalność kompe
tentnych organów państwa, mającą na celu zaspokojenie wszystkich war
tości składających się na treść bezpieczeństwa państwa”1. Jak podk reśla
Stanisław Bieleń, państwa nie są w stanie realizować skutecznej polityki
bezpieczeństwa na dłuższą metę, wykorzystując do tego wyłącznie środki
własne, dlatego też muszą one angażować się w działania zapewniające ut
r walanie bezpieczeństwa międzynarodowego2. Do środków polityki bez
pieczeństwa państwa mogą należeć rozmaite działania w ramach fun kcji
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, do których można zaliczyć
„z jednej strony wzmacnianie potencjału wojskowego i potę gi gospodar
czej, stabilizowanie dobroby tu społecznego i gwarantowanie rozwoju,
z drugiej zaś refor mowanie istniejących i poszukiwanie nowych instytucji
w skali międzynarodowej”3. Państwa mogą wpły wać na środowisko zew
nętrzne za pomocą różnych form działań, między innymi poprzez „łącze
nie wysiłków za pośrednictwem sojuszy (UE), koalicje lub organizacje
międzynarodowe (OBWE), działania na rzecz rozbrojenia, równoważenie
sił, odstraszanie, kontrolę zbrojeń, budowę środków wzajemnego zaufania,
a tak że politykę niezaangażowania lub neutralności”4. Ta ostania jest co
raz rzadziej występującą for mą działań w zak resie polityki bezpieczeństwa
państwa, gdyż we współczesnym środowisku międzynarodowym tylko po
jedyncze podmioty są neutralne lub niezaangażowane w globalnym bądź

1
2
3
4

S. Bieleń, Polit yk ibezpieczeństwapaństw, Warszawa 2010, s. 67.
Tam że, s. 68.
Tam że.
W. Pok ruszyński, Polit ykaastrategiabezpieczeństwa, Józefów 2011, s. 14.
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co najmniej regionalnym systemie bezpieczeństwa. Taką właśnie politykę
bezpieczeństwa wybrała Republika Białoruś, która kieruje się zasadami
równości państw, neutralności, trwałości granic, pokojowego rozstrzyga
nia sporów, niestosowania siły bądź groźby jej użycia, niemieszania się
w wewnętrzne sprawy innych krajów5.
KoncepcjabezpieczeństwanarodowegoRepublik iBiałoruś
Na politykę bezpieczeństwa Republiki Białoruś istotnie wpły wa położe
nie geograficzne. Graniczy ona od zachodu i północy z państwami NATO
i Unii Europejskiej — Polską, Litwą i Łotwą. Jednocześnie państwo biało
ruskie przynależy do kon kurujących z nimi bloków o charakterze politycz
nym, gospodarczym i militar nym. Należy tu wskazać przede wszystkim
Wspólnotę Niepodległych Państw, Organizację Układu o Bezpieczeństwie
Zbiorowym, Związek Białorusi i Rosji, Euroazjatycką Unię Gospodarczą6.
Zgodnie z Koncepcją bezpieczeństwa narodowego Republiki Białoruś
z 9 listopada 2010 roku Republika Białoruś jest ustabilizowanym, niezależ
nym, suwerennym państwem europejskim, które nie należy do żadnego ze
światowych ośrodków władzy, realizuje politykę zagraniczną sprzyjającą
pokojowi i dąży do stworzenia warun ków do uzyskania neutralnego statu
su7. Z drugiej strony Białoruś, ze względu na swoje położenie geograficzne
i otwar tość, jest w pełni narażona na większość procesów geopolitycznych
zachodzących na świecie. KoncepcjabezpieczeństwanarodowegoRepub
likiBiałoruś zawiera podstawę metodologiczną budowy systemu bezpie
czeństwa narodowego. Wśród głównych zagrożeń wskazuje następujące:
• „ingerencja w niezależność, integralność terytorialną, suwerenność
i porządek konstytucyjny Republiki Białoruś;
• narzucenie kursu politycznego Republiki Białoruś, który nie spełnia
jej narodowych interesów;
• niewystarczająca konkurencyjność gospodarki Republiki Białoruś;
5

6

7
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КонституцияРеспубликиБеларусь, [w:] Национальный центр правовой ин
формации Республики Беларусь, [dostęp: 28.11.2918], <http://www.pravo.by/
pravovayain for mat siya/nor mativ nyedoku menty/kon stitut siyarespubli kibela
rus/>.
A. Bobryk, Między Unią Europejską a Wspólnotą Niepodległ ych Państw. Pog
ranicze polskobiałor uskie w świetle publikacji „Słowa Podlasia” (20152016),
[w:] Polskiepograniczawprocesieprzemian, t. IV, red. Z. Kurcz, Wrocław 2017,
s. 203.
КонцепциянациональнойбезопасностиРеспубликиБеларусь, [w:] Сайт Ми
нистерства по чрезвычайным ситуаци ям, [dostęp: 28.11.2018], <https://mchs.
gov.by/kontseptsiyanatsionalnoybezopasnostirespublikibelarus/>.
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spadek dobroby tu i jakości życia ludności;
destabilizacja krajowych systemów finansowych i monetar nych lub
utrata stabilności waluty narodowej;
niezdolność do spłaty i utrzymania zadłużenia zewnętrznego i wew
nętrznego;
brak możliwości zagwarantowania dostaw surowców i energii
w ilości zapewniającej planowany wzrost PKB;
utrata ryn ków zagranicznych, w tym w wyniku dysk ryminacji bia
łoruskich producentów;
opóźnienie w tempie przejścia gospodarki do zaawansowanych
struktur technologicznych;
wyludnienie, ogólne starzenie się ludności, spadek wskaźnika uro
dzeń, pogorszenie się innych głównych wskaźników demografii
i zdrowia narodu;
wzrost przestępczych i innych bezprawnych ataków na ludność
i mienie, korupcja;
przygotowanie lub dokonanie aktów ter rorystycznych na teryto
rium lub w przestrzeni powietrznej Republiki Białoruś, korzystanie
z jej tery torium lub przestrzeni powietrznej przez organizacje ter ro
rystyczne w celu dokonania aktów ter rorystycznych wobec innych
państw;
przejawy społecznopolitycznego, religijnego, etnicznego ekstre
mizmu i rasowej wrogości na terytorium Republiki Białoruś;
pojawienie się w Republice Białoruś niepokojów, którym towarzy
szy przemoc lub groźba przemocy ze strony grupy osób i organi
zacji, w wyniku której istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,
niezależności, integralności terytorialnej, suwerenności i istnienia
państwa;
dezorganizacja systemu administracji publicznej, utrudnianie fun k
cjonowania instytucji państwowych;
akty wizacja procesów emigracyjnych, wzrost nieuregulowanej
imigracji do kraju;
naruszenie trwałości systemu ochrony socjalnej;
rosnące bezrobocie, w tym niezarejestrowane i uk ryte;
destrukcyjny wpływ infor macyjny na jednostkę, społeczeństwo
i insty tucje państwowe, szkodzący interesom narodowym;
zakłócenie fun kcjonowania kry tycznych obiektów infor matyzacji;
wystą pienie na tery torium Republiki Białoruś lub w pobliżu jej gra
nic na dużą skalę naturalnej lub spowodowanej przez człowieka klę
ski ży wiołowej bądź epidemii;
niewystarczające ilości i niska jakość inwestycji zagranicznych;
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ograniczenie potencjału naukowego, technologicznego i edukacyj
nego do poziomu, który nie jest w stanie zapewnić innowacyjnego
rozwoju;
nielegalna dystrybucja na Białorusi lub przemieszczanie przez jej
terytorium broni masowego rażenia, jej komponentów i pojazdów
dostawczych, technologii i sprzętu podwójnego zastosowania, bro
ni, amunicji, radioaktywnych, chemicznych, biologicznych i innych
niebezpiecznych substancji i materiałów;
utrata przez znaczną część oby wateli tradycyjnych war tości mo
ralnych, próby zniszczenia narodowych tradycji duchowych i mo
ralnych oraz stronnicza analiza historii wpły wająca na te war tości
i tradycje;
gwałtowny lub na dużą skalę spadek zaufania oby wateli do głów
nych instytucji państwowych;
ukierun kowany atak na życie, zdrowie i wolność oby wateli Białoru
si przeby wających za granicą;
niewystarczająca skala i poziom wdrażania zaawansowanych tech
nologii infor macyjnokomunikacyjnych;
zmniejszenie lub utrata kon kurencyjności krajowych technologii in
for macyjnych i komunikacyjnych, zasobów infor macyjnych i treści
krajowych;
degradacja ziemi, lasów i kompleksów naturalnych, wyczer py wanie
się zasobów mineralnych, wodnych i biologicznych;
zanieczyszczenie radioaktywne, chemiczne i biologiczne gleb,
gruntów, wód, roślin i atmosfery;
utrata lub ujawnienie infor macji stanowiących tajemnicę chronioną
prawem i mogącą spowodować szkodę dla bezpieczeństwa narodo
wego”8.

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodo
wego, zgodnie z Konst ytucjąRepublikiBiałoruś, aktami prawnymi Repub
liki Białoruś oraz nor matywnymi aktami prawnymi Prezydenta Republiki
Białoruś zapewniają siły zbrojne, organy bezpieczeństwa państwowego,
straż graniczna, wojska wewnętrzne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
Służba Bezpieczeństwa Prezydenta Republiki Białoruś, Operacyjne Cent
rum Analityczne przy Prezydencie Republiki Białoruś, inne wojska i for
macje wojskowe Republiki Białoruś, organy ścigania, jednostki ratun kowe,
organy dochodzeniowe, organy celne, organ nadzoru finansowego, jednos
8
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tki innych organów państwowych zapewniające bezpieczne wykony wanie
pracy w przemyśle, sferze energetyki, transporcie, bezpieczeństwo łącz
ności i infor macji, a tak że ochronę środowiska9.
DoktrynawojennaRepublik iBiałoruś
Doktr yna wojenna Republiki Białoruś stanowi dodatkowy dokument,
który kon k retyzuje i rozwija system poglądów na kwestie zapewnienia
bezpieczeństwa wojskowego. Doktr yna ma charakter wyłącznie obronny
i jest ukierun kowana na utr walenie bezpieczeństwa zarówno państwowe
go, jak i międzynarodowego. Republika Białoruś potępia każdy konfikt
militar ny jako środek realizacji polityki i przestrzega zasady pokojowe
go rozstrzygania sporów, niemniej jednak zastrzega się w dokumencie, że
w przy padku zagrożenia obrona interesów narodowych będzie realizowa
na za pomocą wszelkich dostępnych środków, w tym poprzez użycie si
ły militar nej. Zarezer wowano też prawo do podjęcia szeregu zapobiegaw
czych strategicznych środków odstraszających, aby zapobiec atakowi lub
zneutralizować wewnętrzny konfikt zbrojny10. Jak podk reśla Kazimierz
Malak, Doktr ynawojenna „jest ukierun kowana nie na przygotowanie woj
ny, a przeciw niej”, nie wskazując w ten sposób żadnego państwa jako po
tencjalnego agresora11. Zgodnie z Doktr yną, Białoruś uważa swój udział
w działaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych za podstawę ulepsze
nia mechanizmów zapewniających globalne bezpieczeństwo oraz, jako
członek Organizacji Bezpieczeństwa i Współ pracy w Europie, opowiada
się za rozwojem regionalnego systemu bezpieczeństwa uwzględniającego
interesy wszystkich państw na zasadzie zaufania i wzajemnego zrozumie
nia12. Poza tym, według Doktr yny, utrzymując dobrosąsiedzkie i korzystne
dla obu stron stosun ki z Unią Europejską oraz par tnerstwo z Organizacją
Traktatu Północnoatlantyckiego, państwo białoruskie dąży do zbudowania
równego dialogu, zwiększenia otwar tości i rozwijania wzajemnego zrozu
mienia w ramach wzmacniania bezpieczeństwa regionalnego. Głównymi
priorytetami w koalicyjnej polityce wojskowej Białorusi jest wzmocnienie
systemu bezpieczeństwa zbiorowego i rozwój stosun ków:
• z Federacją Rosyjską na mocy Traktatu o utworzeniu państwa
związkowego z dnia 8 grudnia 1999 r. — w sprawie utrzymania
niezbędnego potencjału militar nego, podejmowania wspólnych
9
10
11

Tam że.
Военная доктрина Республики Беларусь, [w:] Военный информационный
портал, [dostęp: 28.11.2018], <http://www.mil.by/ru/military_policy/dok t rina/>.
K. Malak, Polit yka zagraniczna i bezpieczeństwa Białor usi, Warszawa 2003,
s. 133.
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działań w celu zapobiegania zagrożeniom militar nym dla państwa
związkowego i odpierania agresji we wspólnej przestrzeni obronnej,
zapewniającego fun kcjonowanie regionalnego ugrupowania wojsk
Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej;
z państwami człon kowskimi OUBZ w ramach Traktatu o bezpie
czeństwie zbiorowym z 15 maja 1992 r. — w sprawie rozwoju i wy
korzystania zbiorowych sił bezpieczeństwa, stworzenia jednolitych
systemów wojskowych, rozwoju potencjału pokojowego OUBZ oraz
wzmocnienia statusu OUBZ na arenie międzynarodowej jako ca
łości;
z państwami będącymi człon kami Wspólnoty Niepodległych Państw
w kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego, współ pra
cy wojskowej, rozwoju wspólnych (zunifikowanych) systemów;
z innymi państwami, z którymi Republika Białoruś zawarła dwu
stronne traktaty międzynarodowe w sprawie rozwoju par tnerstwa
strategicznego13.

•

•
•

Politykaneutralnościpaństwabiałoruskiego
Idea neutralności jest zapisana w Konstytucji Republiki Białoruś. Niem
niej jednak faktycznie Mińsk jest w ścisłym sojuszu z Moskwą. Jak zaz
nacza Kamil Kłysiński, trwający obecnie konfikt rosyjskouk raiński oraz
rosnące napięcie w relacjach Rosji z Zachodem zmusiły władze białoru
skie do dokonania redefinicji swojej polityki bezpieczeństwa w kierun ku
zachowania neutralności wobec skonfiktowanych stron14. Mińsk próbuje
występować w roli neutralnego mediatora, spodziewając się, że taka strate
gia zabezpieczy przed ewentualnymi skutkami rosnącego napięcia między
Rosją a Zachodem, co obecnie jest uważane za największe zagrożenie dla
bezpieczeństwa państwa białoruskiego. Na uwagę tutaj zasługuje fakt, iż
we wrześniu 2014 roku i lutym 2015 roku w Mińsku na Białorusi zostało
zawar te porozumienie pomiędzy stronami konfiktu mające na celu zakoń
czenie walk i szukanie sposobów nor malizacji sytuacji w regionie. Wpły
nęło to również na wzmocnienie wizerun ku Białorusi jako „neutralnego
pośrednika”15.
12
13
14

15
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ВоеннаядоктринаРеспубликиБеларусь.
Tam że.
K. Kłysiński, (Nie)realnaneutralność.Próbyredefinicjibiałor uskiejpolit yk izag
ranicznej, Ośrodek Studiów Wschod nich, Warszawa 2018, [dostęp: 18.11.2018],
<https://www.osw.waw.pl/pl/publi kacje/komenta rzeosw/20180702/niereal na
neut ralnoscprobyredefinicjibialoruskiejpolityki>.
Tam że.

Kolejnymi ważnymi wydarzeniami promującymi Białoruś w roli me
diatora na arenie międzynarodowej były dwa wydarzenia przeprowadzone
w Mińsku. Pier wsze to 26. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentar ne
go OBWE, która odbyła się w lipcu 2017 roku. Podczas jej obrad prezy
dent Białorusi Alaksandr Łukaszen ka oficjalnie zwrócił się do społecz
ności międzynarodowej z apelem o rozpoczęcie rozmów pokojowych przy
wykorzystaniu struktur OBWE w celu zmniejszenia napięcia w Europie
Wschodniej i wypracowanie nowych porozumień międzynarodowych
gwarantujących pokojową współ pracę w for macie „Helsin ki 2” (nawiązu
jąc do konferencji z 1975 roku w Helsin kach). Drugim ważnym wydarze
niem była międzynarodowa konferencja dotycząca bezpieczeństwa regio
nalnego zorganizowana w maju 2018 roku, gdzie prezydent A. Łukaszen ka
mówił o potrzebie budowy nowego systemu bezpieczeństwa europejskie
go16.
Analizując politykę neutralności Republiki Białoruś, należy zwrócić
uwagę na pewne problemy wynikające ze skomplikowanego charakteru re
lacji białoruskorosyjskich. Jak podk reśla Józef Tymanowski, uzależnienie
od Federacji Rosyjskiej jest cechą charakterystyczną Białorusi, a relacje
z Zachodem stanowią próbę zrównoważenia wpły wu Rosji oraz realizację
polityki „wielowektorowości”, która ma służyć umacnianiu suwerennoś
ci, bezpieczeństwa i rozwoju państwa17. Współpracując z Unią Europejską
i uczestnicząc w procesie integracji z Euroazjatycką Unią Gospodarczą,
Białoruś dąży do realizacji swojego interesu narodowego i zapewnienia
bezpieczeństwa i stabilności rozwoju państwa, dbając o własną suweren
ność, „której zak res i charakter kształ tuje w znacznym stopniu Rosja pop
rzez współ pracę polityczną, gospodarczą i wojskową”18.
Zakończenie
Republika Białoruś zajmuje strategiczne miejsce w Europie Środko
woWschodniej. Jako suwerenne państwo prowadzi samodzielną politykę
w sferze bezpieczeństwa. Głównymi dokumentami ok reślającymi zasady
kształ towania polityki w tym zak resie są Koncepcjabezpieczeństwana
rodowego RepublikiBiałoruś oraz Doktr ynawojennaRepublikiBiałoruś,
które opar to na zapisach Konst ytucji białoruskiej, między innymi na za

16
17
18

Tam że.
J. Ty manowski, RolaiznaczenieRepublik iBiałor uśwewspółczesnejEuropie, To
ruń 2017, s. 232.
Tam że.
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sadzie neutralności. Jednak że zawar te z Rosją umowy i porozumienia po
wodują to, iż polityka bezpieczeństwa jest często postrzegana jako „auto
nomiczny fragment polityki bezpieczeństwa Rosji”, która ma pełny dostęp
do białoruskiej infrastruktury wojskowej19. Jak twierdzi K. Malak, te dwa
dokumenty — Koncepcja i Doktr yna — są sprzeczne z Konst ytucjąRe
publiki Białoruś, gdyż realizowana integracja wojskowa z Rosją stanowi
zdecydowaną barierę w dążeniu do neutralności polityki bezpieczeństwa
i obrony zgodnie z Konst ytucją20. Co więcej, mimo prób stworzenia wize
run ku mediatora międzynarodowego, skuteczność białoruskiej dyploma
cji zależy w dużym stopniu od przychylności Kremla, który oczekuje od
władz białoruskich lojalności i szerokiego współdziałania. Jak twierdzi,
w tym kontekście K. Kłysiński, „władze Białorusi w najbliższej perspek
ty wie będą w stanie jedynie imitować dążenie do neutralności, uwzględ
niając przy tym rosyjskie interesy w regionie”21.
Z drugiej strony, według Szymona Wiśniewskiego, fakt, iż aktualna
białoruska tożsamość polityczna, gospodarcza i militar na jest na obecnym
etapie niepodważalna, nie oznacza, że państwo białoruskie jest „na trwale
związane i skazane na wolę Kremla”22. Jednak by zaszły w tym zak resie
zmiany, niezbędne jest wyk rystalizowanie się nowej elity politycznej i za
istnienie „odpowiednio silnej woli rządzących oraz przychylnej koniun k
tury międzynarodowej”23.
Summary
Thecurrentsecurit ypol icyoftheBelarusianState
The Republic of Belarus occupies an impor tant place on the political map of Eu rope,
as it is located bet ween the member states of the North Atlantic Alliance and the Russian
Federation. In terms of geopolitics, the Republic of Belarus plays an impor tant role, as
the state of secu rity and stability in the Republic of Belarus has an impact on the secu ri
ty and stability in both regional and global dimensions. Due to its geog raphical location,
the Republic of Belarus constitutes a kind of bridge bet ween the East and the West. In its
secu rity and defence policy, Belarus is guided by the principles of equality of states, non
use of force or the threat of its use, endu rance of borders, peaceful resolution of disputes,
noninterference in inter nal affairs of other states and neut rality. The Belarusian Military
Doct rine has an exclusively defensive character assuming that none of the states poses
a threat to Belarus. However, the fact is that the Republic of Belarus is still in the sphere
of in fuence of the Russian Federation, which largely deter mines the secu rity and defence
policy of the Republic of Belarus.
Key words: secu rity, secu rity policy, neut rality, state, the Republic of Belarus
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K. Malak, Polit ykazagranicznaibezpieczeństwaBiałor usi, s. 140.
Tam że.
K. Kłysiński, (Nie)realnaneutralność.
S. Wiśniewski, CzyBiałor uśjestskazananaRosję?, „Polityka Narodowa”, 2018,
nr 19, s. 161.
Tam że.

Змест
Сучаснаяканцэпцыяпалітык ібяспек ібеларускайдзяржавы
Рэспубліка Беларусь займае важ нае месца на па літычнай карце Еў ропы, паколь
кі яна размешчана паміж блокам дзяржаўчленаў НАТА і Расійскай Федэрацы яй.
Што тычыцца геапа літыкі, то Рэспубліка Беларусь адыг рывае важ ную ролю, па
колькі стан бяспекі і стабільнасці ў Рэспубліцы Беларусь аказвае ўплыў на бяспеку
і стабільнасць як у рэгі янальным, так і ў глабальным аспектах. Дзяку ючы свайму
геаг рафічнаму становішчу Рэспубліка Беларусь з’яўляецца своеасаблівым мостам
паміж Усходам і Захадам. У сваёй па літыцы ў га ліне бяспекі і абароны Беларусь
кіруецца прынцыпамі роў насці дзяржаў, неп рымянення сі лы або пагрозы яе выка
рыстання, трыва ласці меж, мірнага вы рашэння спрэчных пытанняў, неў мяшання
ва ўнут раныя справы іншых дзяржаў і нейт ра літэту. Беларуская Ваеннаядактрына
мае толькі абарон чы характар, мярку ючы, што ні адна з дзяржаў не ўяўляе пагрозы
для Беларусі. Аднак фактам з’яўляецца тое, што Рэспубліка Беларусь паранейшаму
знаходзіцца ў сферы ўплыву Расійскай Федэрацыі, што ў значнай сту пені вызначае
па літыку бяспекі і абароны Рэспублікі Беларусь.
Słowakluczowe: bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, neutralność, państwo, Re
publika Białoruś
Lana Dalinczuk — magister, absolwentka kierun ku język angielski i język niemiecki
w Homelskim Uniwersy tecie Państwowym im. F. Skary ny (Białoruś) oraz kierun ku sto
sun ki między narodowe w Uniwersy tecie MariiCu rie Skłodowskiej w Lublinie. Obec
nie dok torantka kierun ku nau ki o bez pieczeństwie w Uniwersy tecie Przy rod niczoHu
manistycznym w Siedlcach. Zainteresowania badawcze: polityka bez pieczeństwa państw,
zwłaszcza Stanów Zjed noczonych Ameryki i Republiki Białoruś.
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artykuł recenzyjny

Józef Tymanowski, RolaiznaczenieRepublikiBiałoruś
wewspółczesnejEuropie, Wydawnictwo Adam Marsza
łek, Toruń 2017, 245 stron
Białoruś jako przedmiot zainteresowań naukowych jest w Polsce popu
lar nym tematem z racji wspólnej historii, sąsiedztwa, położenia geopo
litycznego czy niedokończonego procesu moder nizacji. Nie dziwi zatem
fakt, iż Józef Tymanowski uczynił Białoruś tematem dociekań swojej naj
nowszej monografii. Już na początku książki Autor zachęca czytelnika,
stawiając sobie za cel napisanie książki o Republice Białoruś innej niż te,
które „albo ciążą ku desk rypcji stanów istniejących, albo poszukują ich
istoty, które deter minują uwarun kowania wewnętrzne (tak że historyczne)
i zewnętrzne (...) które koncentrują się raczej na pewnych segmentach wie
dzy z tego zak resu, bez uwzględnienia podejścia holistycznego” (s. 31).
Tymanowski w swojej monografii posłużył się przede wszystkim lite
raturą polskojęzyczną oraz kilkoma opracowaniami w języku angielskim,
białoruskim, niemieckim, i rosyjskim. Szczególnie dość małe wykorzysta
nie materiałów białoruskojęzycznych1, przeważnie dosyć starych stanowi
poważny man kament pracy. Autor wykazał się znajomością podstawowej
polskojęzycznej literatury przedmiotu badań: Eugeniusza Mironowicza2,
Rafała Czachora3, Ar tura Rolanda Kozłowskiego4, Wojciecha Kosiedow
skiego5. Natomiast zadziwiający jest fakt, że nie skorzystał z kilku inte
resujących opracowań wydanych w przecią gu kilku ostatnich lat: Rafała
Czachora6, Tomasza Stryjka i Pawła Usowa7 czy pod red. Mikołaja Iwa
nowa8.
1

2
3
4
5
6
7
8
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Autor wykorzystał następujące opracowania: У. Снапкоўскі, Да гісторыі расп
рацоўкі канцэпцыі знешнняй па літыкі Рэспублікі Беларусь, [w:] Приоритеты
внешней политики Республики Беларусь, Минск 2011; Н. Васі леўская, Абвіна
вачваецца ў нацыяналдэмакратызме, Мінск 1995; Л. Вонсович, Белорусове
дение, Минск 2005; Я. Зап руднік, Беларусь на гістарычных скрыжаваньнях,
Мінск 1996.
E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 19902019, Białystok 2011.
R. Czachor, Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 19912011. Studium
politologiczne, Polkowice 2011.
A. R. Kozłowski, Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cy wilizacyj
nej, Warszawa 2015.
W. Kosiedowski, Współczesna Białoruś. Społeczeństwo i gospodarka czasu prze
mian, Toruń 2013.
R. Czachor, Transformacja systemu politycznego Białorusi w latach 19882001,
Pol kowice 2016.
T. Stryjek, P. Usov, Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżimu neoautory
tarnego na Białorusi w latach 19942010, Warszawa 2016.
M. Iwanow, Białoruś. Trudna droga do demok racji, Wrocław 2011.

Dr hab. Józef Tymanowski, prof. UW od 2012 r. pełni fun kcję kierow
nika Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych Uniwersytetu War
szawskiego. W 1992 r. obronił rozprawę doktorską na Akademii Obrony
Narodowej, a habilitował się w 2010 r. na Uniwersy tecie Wrocławskim. Jest
on autorem wielu ar tykułów oraz opracowań naukowych dotyczących po
lityki wschodniej UE, przemian systemowych w Europie Wschodniej oraz
Białorusi i Uk rainy, m.in. redakcja Sąsiedzkie państwa wschodnie w pol
skiej polityce bezpieczeństwa9 i Uk raina między Wschodem a Zachodem10.
Monografia zawiera siedem rozdziałów oraz jest opatrzona wstępem,
z którego możemy dowiedzieć się, że Tymanowski zastosował dwa para
dygmaty badawcze (lecz w dalszej części opracowania wspomina o trze
cim). Przy opisie relacji Białorusi z innymi podmiotami stosun ków mię
dzynarodowych użył paradygmatu neorealistycznego (opis stosun ków
białoruskorosyjskich) oraz neoliberalnego (relacje białoruskounijne oraz
białoruskopolskie). Ostatni paradygmat (systemowy) wykorzystał do cha
rakterystyki i analizy sprzężeń między częściami składowymi systemu
międzynarodowego.
Autor monografii posłużył się kilkoma metodami badawczymi, przy
czym w moim odczuciu najważniejszymi były krytyczna analiza piśmien
nictwa, historyczna (choć lepiej byłoby ją nazy wać metodą genetyczną lub
przyczynowoskutkową) oraz porównawcza. Wspomniana metoda „histo
ryczna” była pomocna przede wszystkim do opracowania rozdziału dru
giego, a w mniejszym stopniu rozdziałów od trzeciego do szóstego. Do
opracowania rozdziału siódmego Perspektywy roz woju Białorusi Tyma
nowski zastosował metodę badań teoretycznych oraz metodę intuicyjną,
która często jest poddawana kry tyce ze względu na możliwość dowolnej
inter pretacji faktów. Uważam, że ze względu na charakter oraz cel przy pi
sany przez Autora rozdziałom od drugiego do siódmego pracy zastosowane
metody były właściwe.
Rozdział pier wszy zaty tułowany Białoruś w Europie. Aspekt teoretycz
nometodologiczny w zamierzeniach Tymanowskiego miał wyjaśnić, w ja
ki sposób postrzegania państwa w paradygmacie neorealistycznym oraz
neoliberalnym wiąże się z przedmiotem badań monografii. Dlatego Autor
rozpoczął swoje rozważania od przedstawienia konceptualizacji państwa,
związków między procesem moder nizacji a demok ratyzacji oraz miejsca
państwa w systemie międzynarodowym i czynników na nie oddziałują

9
10

Sąsiedzkie państwa wschodnie w polskiej polityce bezpieczeństwa, red. J. Ty ma
nowski, Toruń 2009.
J. Ty manowski, Uk raina między Wschodem a Zachodem, Warszawa 2014.
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cych. Następnie przedstawił współczesne kierun ki badań nad Białorusią
oraz zdefiniował paradygmat neorealistyczny i neoliberalny, którymi pos
łużył się w dalszych częściach pracy.
W kolejnym rozdziale (Kontekst historyczny roli i znaczenia Białorusi
we współczesnej Europie) Tymanowski przedstawił czynniki historycz
ne warun kujące położenie Białorusi w Europie. Autor zwrócił uwagę na
problem etnogenezy Białorusinów (teoria kry wicka popularyzowana przez
autora znanej pracy o historii Białorusi Wacława Łastowskiego i bałtyc
ka — rosyjskiego archeologa Walentina Siedowa), opisał historię terenów
współczesnej Białorusi pod panowaniem Wielkiego Księstwa Litewskie
go, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, carskiej Rosji, ok res for mowania się
różnych koncepcji państwowych Białorusi po dwóch wojnach światowych.
W dalszej części rozdziału Tymanowski zaprezentował dwie ścierające się
ze sobą koncepcje tożsamości historycznej: słowiańskoruską oraz lićwiń
skozachodnią (za Zdzisławem Julianem Winnickim). Najistotniejszym
elementem poruszonym w tym rozdziale jest przedstawienie Białorusi jako
państwa cy wilizacyjnie rozszczepionego, znajdującego się na etapie wybo
ru cy wilizacji. Autor odwołuje się przy tym do pracy Zdzisława J. Winnic
kiego Ideologia państwowa Republiki Białoruś — teoria i praktyka pro
jektu. Analiza politologiczna. Niestety, Tymanowski w omawianym frag
mencie odnosi się tylko do tej jednej pracy. Również za Winnickim, Autor
recenzowanej monografii stwierdził, iż muszą zostać spełnione trzy wa
run ki, by państwo mogło zmienić swój paradygmat cy wilizacyjny, tj. wola
elit politycznych, zgoda społeczeństwa i przychylność cy wilizacji przyj
mującej (s. 75). Moim zdaniem autorzy pominęli jeden warunek konieczny
do zmiany paradygmatu — zgodę cy wilizacji alter natywnej, w tym przy
padku wyrazicielki interesów cy wilizacji rosyjskoprawosławnej — Rosji.
Jednak że należy zaznaczyć, że Tymanowski zaryzykował, opierając
swoje badania na pracy Winnickiego Ideologia państwowa Republiki Bia
łoruś — teoria i praktyka projektu. Analiza politologiczna, która zosta
ła poddana poważnej krytyce ze strony białorusoznawców, m.in. Alesia
Smalańczuka. Zastanawia również fakt, dlaczego Autor nie sięgnął do prac
historyków białoruskich, m.in. Ihara Marzaluka, Alesia Krawcewicza, An
dreja Tichomirowa czy pracy Olega Łatyszon ka Od Rusinów Białych do
Białorusinów11.
Analiza geopolitycznych uwarun kowań pozycji Republiki Białoruś
w Europie znajduje się w rozdziale trzecim (Pozycja Białorusi w Europie
z perspektywy uwarunkowań politycznych). Tymanowski przedstawił za
11
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O. Łatyszonek, Od Rusinów Białych do Białorusinów, Białystok 2006.

biegi białoruskich prołukaszen kowskich elit politycznych zmierzających
do ochrony suwerenności, bezpieczeństwa i rozwoju Republiki Białoruś
przed rosnącą dominacją Federacji Rosyjskiej. W dalszej części omówił,
w jaki sposób powyższe zabiegi białoruskich elit politycznych oddziały
wały na interes narodowy. Skupił się na relacjach bilateralnych między
Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską, Unią Europejską oraz Polską.
Wskazał przy tym na zmianę w 2010 roku jednowektorowej polityki zag
ranicznej prowadzonej przez Aleksandra Łukaszen kę (ukierun kowanej na
Federację Rosyjską) na wielowektorową, przez którą chciał zmniejszyć
stopień dominacji strony rosyjskiej we wzajemnych stosun kach.
W rozdziale czwar tym Autor poruszył aspekt politycznych deter minant,
które oddziałują na naturę i wektor przemian w sferze politycznej, prawnej
i ustrojowej Białorusi. Do tych czynników Tymanowski zaliczył, po pier w
sze, niedokończony proces transfor macji systemowej Republiki Białoruś,
który nie doprowadził do demok ratyzacji systemu, lecz powstania autory
taryzmu nieskonsolidowanego. Drugim czyn nikiem jest autorytar ny reżim
z przejawami elementów demok racji. Trzecim jest osoba głównego archi
tekta zmian zachodzących w Białorusi — Aleksandra Łukaszen ki oraz
głoszona przez niego nowa ideologia państwowa, mającą na celu konso
lidację społeczeństwa wokół Prezydenta Białorusi. Ostatnim czynnikiem
jest nieskonsolidowana opozycja.
W rozdziale Uwarunkowania ekonomiczne pozycji i roli Białorusi w Eu
ropie został przedstawiony aspekt gospodarczy poruszanego przedmiotu
badań. Oprócz opisu sytuacji i potencjału gospodarczego oraz pozycji eko
nomicznej Białorusi od powstania tego państwa do roku 2016 Tymanowski
przedstawił również swoje opinie na ten temat. Za Bankiem Światowym po
daje, że „od przejęcia władzy przez Aleksandra Łukaszenkę w 1995 roku
do 2012 roku PKB Białorusi wzrósł o 345%, podczas gdy w Polsce o 207%.
(...) Były dyrektor kołchozu Aleksandr Łukaszenka sprawił, że Białorusini
bogacą się prawie dwa razy szybciej niż Polacy” (s. 153). Niestety nie poda
je dokładnego źródła do informacji Banku Światowego. Zdaję sobie sprawę
z zamiaru przytoczonych informacji i oceny, lecz zalecałbym większą ost
rożność przy formułowaniu tez opartych na statystykach. Jeżeli porównamy
wzrost PKB Białorusi i Polski od 1991 do 2012 roku, to zauważymy większy
wzrost gospodarki nie Białorusi, lecz Polski. W 1991 roku PKB Białoru
si wynosiło 17,42 mld. dol., a Polski 85,5 mld. dol. W 2012 PKB Białorusi
wyniósł 65,68 mld. dol., a Polski 500,34 mld. dol. W omawianym okresie
PKB Białorusi zwiększyło się 3,77 razy, podczas gdy PKB Polski o 5,85 ra
zy12. Tak samo niekorzystnie wygląda porównanie PKB mierzonego pary
tetem siły nabywczej (Białoruś w 1991 — 56,16 mld. dol., w 2012 — 168,48
mld. dol.; Polska w 1991 — 226,11 mld. dol.; w 2012 — 907,14 mld. dol.13),
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czy PKB per capita i PKB PSN per capita. Również Autor monografii nie
przedstawił dokładnego źródła do danych o PKB per capita.
Szósty rozdział, zatytułowany Społecznokulturowe uwarunkowania
pozycji Białorusi w Europie składa się z trzech podrozdziałów. W pier w
szym podrozdziale (Charakterystyka społeczeństwa Białorusi) Tymanow
ski zaprezentował pok rótce dane statystyczne sytuacji demograficznej Re
publiki Białoruś oraz wyniki badań przeprowadzonych przez Niezależny
Instytut Badań SpołecznoGospodarczych i Politycznych, które dotyczyły
popular ności proeuropejskiej orientacji wśród Białorusinów, czyli ok reś
lenia wielkości grupy tzw. Eurobiałorusinów. W następnym podrozdziale
(Proces kształtowania się tożsamości narodowej) przedstawił proces for
mowania się białoruskiego narodu. W ostatnim podrozdziale (Czy w Bia
łorusi istnieje społeczeństwo obywatelskie?) zastanawia się nad istnieniem
społeczeństwa oby watelskiego w Białorusi. Uważam, że kolejność pod
rozdziałów powinna ulec zmianie, gdyż najpierw powinniśmy przedsta
wić proces for mowania się narodu (zamienić kolejnością podrozdział drugi
z pier wszym), następnie podać jego krótką charakterystykę, by na końcu
przejść do badań aspektów, które są przedmiotem badań naszych dociekań
— w tym przy padku istnienia społeczeństwa oby watelskiego.
Ostatni rozdział pracy jest najbardziej interesujący i najwar tościow
szy w całej publikacji, gdyż zawiera autorską koncepcję rozwoju Repub
liki Białoruś. By odpowiedzieć na pytanie, którą drogę obierze Białoruś
w przyszłości, Autor monografii dokonał podsumowania wcześniejszych
rozważań, szczególnie dotyczących aktualnej sytuacji w Europie Wschod
niej, prowadzenia polityki wielowektorowości, czy większego otwarcia in
nych pól stosun ków dyplomatycznych oraz ideologii narodowej. Słusznie
zauważył, że zmiany, które zachodzą w polityce zagranicznej Białorusi od
2004 r., zwłaszcza po kryzysie w latach 2007/2008, odczuwalnym jednak
że dopiero w 2013 r. świadczą o chęci zmian w dotychczasowych relacjach
z Federacją Rosyjską. Zauważył również, że białoruskie elity polityczne
są świadome konieczności integracji gospodarczej z UE oraz zagrożeń dla
suwerenności wynikających z integracji politycznej z FR, tym większymi
po aneksji Krymu i trwającym konfikcie w Donbasie. W dalszej części
monografii Tymanowski przedstawił prawdopodobne konsekwencje roz
woju stosun ków białoruskorosyjskich, zwłaszcza kwestii przyszłej integ
racji, białoruskounijnych oraz białoruskopolskich. Zauważa również, że
12
13

258

Dane pochodzą ze strony Ban ku Światowego: [dostęp: 1.09.2017], <https://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PLBY>.
Dane pochodzą ze strony Ban ku Światowego: [dostęp: 1.09.2017], <https://data.
worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=PLBY>.

moder nizacja Republiki Białoruś, zwłaszcza w sferze gospodarczej (m.in.
knowhow, inwestycje, rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu), może do
konać się jedynie poprzez Unię Europejską, co jest kolejnym faktorem
przemawiającym na integrację ekonomiczną z tą organizacją.
Należy zauważyć, że w recenzowanej pracy można odnaleźć kilka drob
nych błędów. Pierwszy z nich napotykamy już we wstępie: Istotne było także
zastosowanie metody intuicyjnej i metody badań teoretycznych — zwłasz
cza w rozdziale szóstym, dotyczącym perspektywy rozwoju Białorusi (s. 13).
Tymanowski pomylił tytuły rozdziałów. Wspomniany rozdział szósty nosi
nazwę Społecznokulturowe uwarunkowania pozycji Białorusi w Europie.
Autor recenzowanej książki kilkukrotnie opisuje te same zagadnienia, np.:
zagadnienie etnogenezy Białorusinów, kwestię Białorusi jako państwa na
rozdrożu. Oprócz tego znaleźć można powtórzenia w tekście, np.: na stronie
223 dwukrotnie cytuje ten sam fragment pracy H. Timmermanna — „Z jed
nej strony państwa członkowskie i organizacje Unii konsekwentnie stoją na
stanowisku nienawiązywania bliższych kontaktów z administracją państwo
wą, dopóki Białoruś nie będzie respektowała standardów demokratycznych.
Z drugiej — prezydent A. Łukaszenka ma świadomość, że bez współpracy
z Unią niemożliwy jest rozwój cywilizacyjny narodu i państwa”. Tymanow
ski, jak i korektorzy, musieli nie zauważyć, że na stronie 209 doszło do po
myłki i zamiast roku 2004 jest 20004. Na stronie 26, gdy Autor w przypisach
powołuje się na źródła, pomylił się w cytowanych stronach w przypisie 27.
W pewnym fragmencie pracy (s. 94) można zauważyć, że Tymanowski za
kończył pracę nad rozdziałem i później do niego powrócił. Świadczą o tym
słowa: „Jego uwolnienie [Alesia Bialackiego — przyp. K. G.] wpisuje się
w szereg aktywnych działań, jakie Mińsk podejmuje w ostatnich tygodniach
na arenie międzynarodowej wobec Zachodu”. Wspominane uwolnienie mia
ło miejsce 21 czerwca 2014 roku. Później Autor wspomina o inauguracji Pet
ra Poroszenki w Kijowie (7 czerwca 2014) i o paru innych wydarzeniach,
które miały miejsce w czerwcu 2014 roku. W następnych akapitach omawia
relacje białoruskounijne w 2014 i 2015 roku. W bibliografii zauważalne są
też literówki, np. monografia autorstwa Doroty Michaluk według Tymanow
skiego dotyczy Białoruskiej Republiki Ludowej z lat 1818182014, a opraco
wanie Eugeniusza Mironowicza jest poświęcone polityce zagranicznej Bia
łorusi w latach 1991201915.
Mimo wymienionych braków uważam, że Rola i znaczenie Republiki
14
15

Popraw na wersja: D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa 19181920. U pods
taw białoruskiej państwowości, Toruń 2010.
Popraw na wersja: E. Mironowicz, Polityka zagraniczna Białorusi 19912010, Bia
łystok 2011.
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Białoruś we współczesnej Europie jest opracowaniem interesującym i god
nym polecenia. Po pier wsze, autor całkowicie zrealizował postawione cele,
udzielił odpowiedzi na py tania i problemy badawcze oraz zweryfikował hi
potezy. Po drugie, Tymanowski naświetlił każde zagadnienie we właściwy
sposób — poświęcił im tyle miejsca, ile powinien, przez co nie uległy one
symplicyzacji. Po trzecie, każdy rozdział opracowania tworzy zam k niętą
całość zawierającą elementar ne infor macje na dany temat, spięte podsumo
waniem. Po czwar te, zastosowany podział pracy na rozdział teoretyczno
metodologiczny, pięć rozdziałów opisujących deter minanty wpły wające
na rolę i znaczenie Białorusi oraz ostatni traktujący o przyszłości relacji
Białorusi z sąsiadami jest jak najbardziej właściwy. Żałować należy, że za
uważalny jest brak odniesień i polemik z białoruskimi badaczami zatrud
nionymi w państwowych instytucjach, jak i niezależnych, którzy wyniki
swoich badań publikują w języku białoruskim i rosyjskim.
Kamil Gofron
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2-3 снежня 2018 г. ва Універсітэцкім цэнт ры культу ры Універсітэта ў Беластоку адбылася трэцяя сустрэча польскіх і беларускіх гісторыкаў. Дзве папярэднія праходзілі на гістарычным факультэце
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Арганізатарамі сустрэчы ў Беластоку ста лі БДУ (Мінск), Універсітэт у Беластоку і Польскі інстытут (Мінск). Арганізатары-прадстаўнікі гэтых устаноў адкрылі пасяджэнні круглага ста ла: прафесар, прарэктар па адукацыі Універсітэта
ў Беластоку праф. Войцех Сляшынскі, прафесар дэкан гістарычнага
факультэта БДУ Аляксандр Каханоўскі, дырэктар Польскага інстытута Цэзары Карпінскі, а таксама дырэктар Па літычнага інстытута
Універсітэта ў Беластоку праф. Ян Снопко. Усе выка за лі пажаданні
паспяховай працы і надзею на плённыя вынікі дыялогу.
Першая панэль была прысвечана параўнанню па літычных умоў пабудовы польскай і беларускай дзяржаўнасці на пачатку ХХ ст. Прафесар Дарота Міха люк (Торунь) звярнула ўвагу на такія фактары, як:
1) сяляне — сацыяльны фундамент дзяржавы, 2) тэрыторыя, 3) войска, 4) наяўнасць улады, 5) знешнія абставіны — Першая сусветная вайна і бальшавіцкі пераварот. Прафесар Аляксандр Каханоўскі
(Мінск) ска заў, што расійскія і беларускія гісторыкі таксама згодны,
што Першая сусветная вайна мела ўплыў на стварэнне Рэспублікі
Беларусь. Ён на зваў сярод па літычных умоў сацыяльную структу ру
грамадства, адзіную для беларусаў і па лякаў па літычную прастору,
фактар бежанства, звярнуў увагу на тое, што даследаваць умовы пабудовы польскай і беларускай дзяржаўнасці трэба з ХІХ стагоддзя.
У дыскусіі выступілі: прафесар Вячаслаў Швед (Варшава — Гродна), які нагадаў пра два польскія погляды на беларускую тэрыторыю
— федэра лізацыю і інкарпарацыю, на тое, што была не толькі БНР,
але і ССРБ; прафесар Міка лай Іваноў (Аполе) гаварыў пра жаданне
бальшавікоў выкарыстаць беларусаў супраць па лякаў — таму яны
да лі грошы на першы канг рэс беларусаў; прафесар Алег Яноўскі
(Мінск) прасіў не забываць інтэлектуальны фактар, адзначыў, што
ў 1919-1921 гг. створаны сённяшні Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.
Прафесар А. Каханоўскі дабавіў інфармацыю пра бежанства.
Чатыры рэфераты было прысвечана польска-савецкай вайне 1920 г.
На ІІ панэлі „Значэнне польска-савецкай вайны для па лякаў і беларусаў” выступілі прафесары Міка лай Іваноў і Міка лай Мязга (Гомель,
Беларусь), на ІІ сесіі — прафесар Вальдэмар Рэзмер (Торунь) і дацэнт
Любоў Козік (Мінск). Асноўныя тэзы выступу М. Іванова: роля ў вай-

261

sprawozdanie z konferencji

Польска-беларускідыялоггісторыкаў
уцяжкіхсправах.Часпералому1917-1921

не Ю. Доўбар-Мусніцкага, прамова Ю. Пілсудскага ў Вільні (напрыклад, невядома на якой мове яна была), адсутнасць замежнай па літыкі
ўрада БНР, бальшавізацыя беларускай эліты, страта па лякаў дамовіцца з беларусамі. Мязга падкрэсліў выкарыстанне бальшавікамі беларусаў супраць Польшчы, напрыклад, служыла гэтаму і Дэк ларацыя
правоў народаў Расіі, аб’яўленая бальшавікамі. Апошнія лічылі беларускія землі расійскімі, створаная БССР разгляда лася як буферная
краіна, якую выкарыстоўва лі супраць па лякаў, у тым ліку і як аб’ект
саступак па лякам; вайна з па лякамі бальшавікам не была пажадана,
бо ішла грамадзянская вайна.
У дыскусіі, якая ахапіла амаль усіх прысутных, прагу ча ла шмат
цікавых думак. Грунтоўна выка заўся Рэзмер: аб назве вайны (яму адпавядае тэрмін „польска-савецкая”), аб неабходнасці ведаць эканамічнае, па літычнае, сацыяльнае, а не толькі вайсковае (вайна — гэта
працяг па літыкі) значэнне вайны; аб даце пачатку вайны (на яго погляд 4.01.1919, з дзеяння Першага ўланскага палка на Віленшчыне),
аб выніках вайны — бальшавікі не змаглі распаўсюдзіць „міравую
рэва люцыю” і падпіса лі мір, бо трэба разбіць Врангеля, а па лякі змаглі дабіцца неза лежнасці. Прафесар Іаанна Героўска-Ка лаур (Варшава)
звярнула ўвагу на сувязь вайны 1920 г. з Першай сусветнай вайной
(важнасць перыяду 1915-1921 гг.), на су тыкненне Пілсудскага з урадам БНР, якое яму было непрыхільна, а таму ён не меў магчымасці
рэа лізаваць канцэпцыю федэрацыі беларускіх зямель; прайг раўшы
яе ў Рызе, Пілсудскі хутка быў вымушаны адысці ў адстаўку. Яна
пагадзілася з Рэзмерам, што вайна польска-савецкая пача лася ў студзені 1919 г. і барацьба за Вільню ста ла пачаткам канфлікту Польшчы з Расіяй. Прафесар Яў ген Мірановіч (Беласток) ска заў, што трэба
гаварыць не толькі пра значэнне вайны, але і пра яе лагічны працяг
— вяртанне беларускіх зямель Савецкай Расіяй у 1939 г.; правядзенне
па літыкі інкарпарацыі ў міжваенны час.
Прафесар В. Сляшынскі адзначыў, што па лякі ў 1919 г. выконвалі стратэгічную задачу — дабіва ліся неза лежнасці Польшчы і дзеля
гэтага выкарыстоўва лі розную тактыку; у міжваенны час Польшча
рыхтава лася да вайны з Германіяй, а не з СССР і не веда ла як разыг раць беларускае пытанне. Пасля ж Дру гой сусветнай вайны Польшчы патрэбны былі іншыя героі, а таму дваццацігоддзе 1919-1939
адыходзіць на зад. Яноўскі пака заў невыпадковае стварэнне менавіта ў 1921 г. Беларускага ўніверсітэта, на назвы вуліц Мінска імёнамі ўдзельнікаў працэсаў 1917-1921 гг. Прафесар Вячаслаў Мянькоўскі
(Мінск) заявіў, што ў выніку вайны Польшча ста ла суб’ектам па літыкі, а Беларусь — аб’ектам. Мязга выка заў згоднасць з тэрмінам „поль-
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ска-савецкая вайна”, падкрэсліў, што яна падняла важнасць беларусаў
на еў рапейскай арэне. Асноўныя выступоўцы падчас дыскусіі таксама дада лі свае адка зы ці новыя тэзы. Так, Мязга выка заў згоднасць
з тэрмінам „польска-савецкая вайна”, падкрэсліў, што яна падняла
важнасць беларусаў на еў рапейскай арэне. Іваноў ска заў, што па лякі
дасягнулі сваёй мэты — неза лежнасці краіны, беларусы таксама атрыма лі БССР (з 6 паветаў, але ўсё ж дзяржаву); на беларуска-польскія
адносіны мелі ўплыў асабістыя кантакты Пілсудскага з Луцкевічам
(апошні прыехаў у Варшаву з прапановамі супрацоўніцтва, а яго пасадзілі ў турму і тым самым падштурхнулі ў лапы бальшавікоў). Падводзячы высновы, Каханоўскі адзначыў, што ў беларусаў не хапіла
па літычнай ста ласці, але ў іх была мэта — імкненне да неза лежнай
Беларусі, якая была ад старажытнасці, ёсць цяпер і будзе заўсёды.
На ІІ сесіі Рэзмер выступіў з рэфератам „Атрад — група — армія генерала Станіслава Булак-Балаховіча ў 1920 г.” і па сутнасці працягнуў
размову пра вайну 1920 г., засяродзіўшы ўвагу на неадназначнай асобе
Булак-Балаховіча. На яго погляд беларуская армія і беларускі генерал
Булак-Балаховіч гэта легенда, створаная пілсудчыкамі. Ці быў ён генералам Войска Польскага? Якой была вайсковая адзінка: атрадам —
групай — арміяй? Чыёй яна была: польскай, беларускай, ліцвінскай?
Як адносіліся балахоўцы да насельніцтва, асабліва да яўрэяў? На гэтыя
пытанні не дае адказу польская гістарыяграфія. З рэфератам „Падзеі
польска-савецкай вайны на старонках часопіса „Беларусая работніца
і сялянка” выступіла дацэнт Любоў Козік (Мінск). На гэтай жа сесіі
рэферат „Уплыў Польскага войска на стаўленне і выбары грамадства
на польска-беларускім памежжы ў 1918-1921 гадах” прадставіў доктар
Рафал Рагускі (Седльце). Ён высунуў такія стаўленні, як: лаяльнасць да
польскай дзяржаўнасці, супрацоўніцтва з бальшавікамі, антысацыяльныя дзеянні (бандытызм). На гэтае мела ўплыў дзейнасць цывільнай
і вайсковай адміністрацыі, паліцыі і жандармерыі.
Вернемся цяпер да І сесіі, дзе агучылі свае рэфераты два масцітыя
польскія гісторыкі: прафесар Здзіслаў Вінніцкі (Вроцлаў) — „Будаўніцтва адміністрацыі і заканадаўчых асноў дзяржавы — Рэгенцыйная
рада Каралеўства Польскага і створаныя ёю органы ўлады 1917-1918”
і прафесар Іаанна Героўска-Калаур (Варшава) — «Нявыкарастаная
„нямецкая сцяжынка” да беларускай „незалежнасці”» ды малады беларускі дацэнт, загадчык кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу Віталь Макарэвіч (Мінск) — „Беларуска-польскія палітычныя
кантакты ў 1918-1921 гг.”. Вінніцкі нагадаў, што немцы жадалі стварыць ланцужок буферных краінак на межах з Расіяй, а таму дапамаглі
палякам адрадзіць Польскае Каралеўства. Часовая рада падрыхтавала
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адміністрацыю, заканадаўства, войска — усё, што патрабавалася для
будучай незалежнай Рэчы Паспалітай. Героўска-Калаур сцвярджала,
што немцы праводзілі антыпольскую палітыку: дазволілі ў 1917 г. беларусам і летувісам (прафесар карысталася тэрмінам „літоўцы”) правесці кангрэсы, а палякам адмовілі; хацелі стварыць фасад беларускай
і летувіскай дзяржавы; дабіваліся ад беларусаў, каб яны звярнуліся да
іх афіцыйна з просьбай выкінуць польскія войскі з тэрыторыі Беларусі.
У тэзісах Макарэвіча гаворка ішла пра тое, што на Парыжскай мірнай
канферэнцыі беларусы заявілі пра сябе ў міжнародным маштабе, гэта
разумелі палякі і таму арыштавалі Луцкевіча ў Варшаве, каб не дапусціць у Парыж; плебісцыт на беларускіх землях не быў праведзены, бо,
нават з улікам бежанства, беларусаў было на іх больш, чым палякаў;
беларусамі зацікавіліся ліцвіны і запрасілі ў склад Тарыбы.
Падчас дыскусіі Іваноў пацвердзіў, што ў нямецкім спісе насельніцтва беларускіх зямель большасць была за беларусамі, а не па лякамі.
Прафесар Універсітэта ў Беластоку Алег Латышонак запытаў Героўску-Ка лаур адкуль яна ўзяла праекты немцаў аб стварэнні беларускай
дзяржавы на тэрыторыі Обер-Оста, бо на ёй ніхто не ўспамінаў беларусаў, значная частка якіх была ў бежанстве, не было з кім тварыць
нейкія праекты.
На ІІІ сесіі аналіз „Падзеі 1917-1921 гг. на старонках беларускіх
і польскіх падручнікаў” зрабіў дацэнт Андрэй Прохараў (Мінск), „1917
год у гістарычнай палітыцы Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь” прадставіў прафесар Вячаслаў Мянькоўскі (Мінск), пра „Беларусаў у палітыцы польскіх улад 1918-1921 гг. (некаторыя пытанні гістарыяграфіі)” апавядаў дацэнт Аляксандр Цымбал (Мінск). Прохараў
для аналізу ўзяў тры польскія падручнікі (для школы, ліцэя і гімназіі)
і паказаў, што на іх старонках няма вобразу Беларусі (як і Літвы, і Латвіі); толькі школьны падручнік называе Беларусь, якая магла ўвайсці ў канфедэрацыю з Польшчай; не зразумела адкуль яна з’яўляецца,
калі ў 1922 г. ствараецца СССР, у склад якой уваходзіць БССР; Беларусь (і Украіна) не падаецца на мапах; корпус Жалігоўскага называюць
беларуска-літоўскім. Беларускія школьныя падручнікі па ўсеагульнай
гісторыі і гісторыі Беларусі не даюць ведаў пра 11.11.1918 г.; польска-савецкая вайна 1920 г. прадстаўлена як супрацьстаўленне добрага боку
(савецкага) злому (польскаму); не зразумела, што робяць польскія войскі на тэрыторыі Беларусі, дзе палякаў амаль няма; пераварот 1926 г.
падаецца толькі як пераход Польшчы да аўтарытарнага рэжыму. Мянькоўскі заявіў, што ў гістарычнай палітыцы Беларусь жыве ў цені Расійскай Федэрацыі і ўспрымаецца як яе прыдатак. Ён абаснаваў святкаванне ў Беларусі 7 лістапада тым, што менавіта, дзякуючы разбурэнню
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Расійскай імперыі ў 1917 г. краіна атрымала магчымасць заявіць пра
сябе. І не трэба адзіны працэс 1917 г. падзяляць на люты і кастрычнік. Гістарычны факультэт БДУ робіць пэўныя намаганні, каб трансліраваць на грамадства гістарычную палітыку: выдае кнігі, часопіс
„Гісторыя”, святкаваў 100-годдзе БНР. Цымбал спыніўся на пытаннях
польскай нацыянальнай палітыкі, успомніў спіс насельніцтва Беларусі
1919 г.; назваў адносіны Вялікабрытаніі да Польшчы спробай першай
здрады; спыніўся на стэрэатыпных уяўленнях „усходніх крэсаў”.
На IV сесіі выступілі: прафесар Вячаслаў Швед (Варшава — Гродна) — „Гродна ў часы пера лому 1917-1921: польскія арганізацыі і іх
дзейнасць”, прафесар Алег Яноўскі (Мінск) — „Польскі фактар”
у развіцці інтэлектуальнай сферы Беларусі 1920-1930-х гг.”, доктар
Андрэй Бялы (Аст ра лэнка) — „Савецкая па літыка па ланізацыі: аўтаномія, школьніцтва, прэса і літарату ра — ад развіцця да вынішчэння”. Швед адлюст раваў наступныя моманты: чаму мы гаворым пра
Гродна; наяўнасць ужо з 1917 г. польскіх арганізацый у Гродне (палітычных, грамадскіх), органаў польскай адмініст рацыі, вайсковых
фармаванняў; дзейнасць названых арганізацый. У высновах адзначыў, што, дзякуючы ска занаму, памежны горад Гродна быў да лучаны
да Польшчы. Яноўскі на зваў тэматыку, якая не знайшла яшчэ пат рэбнага адлюст равання ў навуковых працах гісторыкаў Беларусі і Польшчы: фармаванне інтэлектуальнай эліты, універсітэцкае будаўніцтва,
навуковыя кантакты навукоўцаў дзвюх краін, інтэрпрэтацыя гісторыі праз прэсу таго часу, лёс гісторыкаў. Белы раска заў пра польскую
меншасць на землях Беларусі, упамянуў пра па літыку беларусізацыі,
якую праводзілі тут камуністы, пра прапагандысцкую ролю прэсы.
У дыскусіі па рэфератам ІІІ і IV сесій прынялі ўдзел наступныя навукоўцы: Сляшынскі сказаў, што ні палякі, ні бальшавікі не думалі пра
інтарэсы беларусаў, а толькі пра свае. Белы адказаў на пытанне Іванова (што рабілі польскія консульствы падчас рэпрэсій палякаў у савецкі
час?), што там усе ведалі, але нічога зрабіць не маглі. Карпінскі папрасіў гісторыкаў добра даследаваць Рыжскую дамову 1921 года.
У завяршэнні ад імя арганізатараў выступіў праф. Сляшынскі. Ён
адзначыў, што па выніках дыялогу выдадуць манаг рафію, будуць
распрацаваны спосабы да лейшых кантактаў гісторыкаў Польшчы
і Беларусі. Наступная сустрэча магчыма адбудзецца ў Вроцлаве.
Прафесаргісторыі
ВячаслаўШвед
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