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STUDIA PODLASKIE tom IX

BIAŁYSTOK 1999

DANIEL GRINBERG

ROLA ŚW IADOMOŚC I HISTORYCZNEJ W KSZTAŁTOWANIU
DZIEJÓW NASZEJ EPOKP

Żyjemy w czasach określanych skrótowo jako postnowoczesność, w których wszystko mie
sza się ze sobą w sposób na pozór dowolny; nie obowiązują żadne sztywne reguły i zakazy, w fi
zyce króluje teoria chaosu, zaś twórcy posługują się najchętniej techniką kolażu; czasach,
w których odnosi triumfy homo economicus, o zachowaniach ludzi decydują pieniądze i żelazne
prawa gospodarki rynkowej, liczy się przede wszystkim efektywność i racjonalność; czasach,
w których ogłaszano już triumfalnie koniec historii, zaś tradycja, tracąc gwałtownie swój znie
walający przez wieki urok nie przesądza już jak dawniej o ludzkich wyborach i zachowaniach.
Zaiste, trzeba dużego wysiłku woli aby w takich warunkach uwierzyć, iż wiedza historycz
na jest jeszcze ludziom do czegoś potrzebna, że przeszłość, prócz zaspokajania głodu poznaw
czego gromadki pasjonatów, kryje jeszcze w sobie jakieś ważne dla współczesnych przesłania.
A jednak tak właśnie jest, choć nam wszystkim, zanurzonym w żywym nurcie wydarzeń, trud
no to sobie na co dzień wyobrazić. Aby to udowodnić musimy zastanowić się przez chwilę nad

relacjami i związkami łączącymi przeszłość z przyszłością. Jednostronny i banalny porządek

wynikania oparty na inercyjnej sile ciągłości i tradycji, w którym przeszłość oddziaływuje na
teraźniejszość, ta zaś z kolei modeluje przyszłość, staje się relacją zwrotną w momencie wpro
wadzenia doń zapośredniczenia w postaci świadomości historycznej. W takim ujęciu nasza
współczesna rzeczywistość w dalszym ciągu nie potrafi naturalnie zmieniać przeszłości, lecz za
to silnie wpływa na jej obraz. Wizja minionych wydarzeń ulega znaczącym zmianom i defor
macjom pod wpływem zmieniającej się optyki (a także kategorii pojęciowych) świata, w któ
rym badacz jest zanurzony. Zjawisko to, zwane prezentyzmem, opisywane było wielokrotnie.
Znacznie rzadziej postrzegane jest natomiast zjawisko odwrotne - oddziaływanie wiedzy
o przeszłości na decyzje i wybory polityczne dokonywane przez współczesnych. To ono wła
śnie przesądza o bezowocności podejmowanych tylekroć prób ucieczki od historii, skazuje na
klęskę bunty przeciwko jej „tyranii" i w ostatecznym rachunku premiuje tych, którzy prawdy
i mity historyczne potrafią przekuć w skuteczne narzędzia oddziaływania politycznego. Albo
wiem nie jest wcale tak, iż my z epoki chipów komputerowych różnimy się zasadniczo (psy
chologicznie i moralnie) od naszych przodków z „galaktyki Gutenberga", czy z czasów
strzelistych gotyckich katedr. Argumentacja odwołująca się do wybranych aspektów przeszło
ści (niekoniecznie metodologicznie poprawna, czy zgodna z tzw. prawdą historyczną) wciąż
1 Wykład inauguracyjny na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszony
3 pażdziernika 1997 roku.
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jeszcze ma znaczący wpływ na zachowania współczesnych, choć, przyznajmy, nie jest on już
tak duży jak niegdyś. I choć świadomość historyczna jednostek i grup ludzkich z końca XX wie
ku jest z całą pewnością odmienna od tej jaka cechowała naszych poprzedników, to jednak sta
nowi ona dla nas w dalszym ciągu istotną przesłankę rozumowania; na tyle istotną, aby
w odczuciu społecznym być uznawaną za kwestię zbyt ważną, by pozostawić ją samym histo
rykom. Szeroki strumień publicystyki historycznej oraz dzieł artystycznych czerpiących inspi
rację z „dziejowych pomroków" świadczy o tym dowodnie.
Przynajmniej do połowy XVIII w. ludzie naszego kręgu cywilizacyjnego żyli w stabilnym
świecie uformowanym przez tradycję, świecie czerpiącym legitymację z wiary mocno powią
zanej z historią, a raczej specyficzną wizją dziejów. W tym zdominowanym przez religię i prze
szłość świecie blisko 60% wszystkich publikacji odnosiło się do historii. Trudno się zatem
dziwić, że miała ona tak silny wpływ na sposób myślenia i motywacje ówczesnych polityków.
Wraz z filozofią Oświecenia i zapoczątkowaną w Anglii rewolucją przemysłową opartą na przy
śpieszonym postępie technicznym pojawił się jednak Modernizm, pociągając za sobą zmianę
podstawowych korelatów ludzkiej samoidentyfikacji. Oświeceniowy racjonalizm czerpiący in
spiracje z nauk przyrodniczych, kierując się przekonaniem, Że natura ludzka jest jedna i nie
zmienna, a formuje nas nie nawarstwiająca się przeszłość, lecz proces wychowawczy, strącił
historię z dotychczasowego piedestału. W zgodnej opinii filozofów XVIII wieku nowy czło
wiek, wyzwolony z pęt historii i kierujący się rozumem, miał ucieleśniać szlachetne ideały bra
terstwa i j edności ro dzaju l udzkiego. Oświeceniowy uniwersalizm przyniósł jednak
w rzeczywistości zgoła paradoksalne rezultaty: walkę z „tyranią" w imię wolności owocującą
despotycznym rewolucyjnym terrorem, zaś potem - pojawieniem się nacjonalizmów wrogich
wszelkiemu uniwersalizmowi. Koncepcja istoty ludzkiej wolnej od uwikłań historycznych oraz
indywidualności kulturowej okazała się po raz pierwszy czystą fikcją.
Zdominowany przez roznamiętnione politycznie nacjonalizmy wiek XIX określany bywa
niekiedy, nie bez racji, jako „wiek historii", nie tylko ze względu na przyśpieszone tempo wy
darzeń i rozwoju cywilizacyjnego. Oto historia (ta prawdziwa i ta sfabrykowana dla potrzeb
chwili) stała się wówczas głównym argumentem legitymizującym często sprzeczne ze sobą
roszczenia (terytorialne bądź duchowe) kawałkującej się gwałtownie ludzkości na obszarze
Europy i Ameryki Południowej. Nie była to już jednak historia taka sama jak dawniej. Miejsce
Biblii oraz grecko-rzymskich mitów zajęły teraz jako główny punkt odniesienia dzieje narodo
we. Jednocześnie do parlamentów, gabinetów i redakcji wkroczyli masowo p ;rriotycznie na
'
srawieni historycy uzbrojeni w argumenty na każdą okazję. W sporach szermowano dowolnie
konstruowanym podziałem na narody „historyczne" (re lepsze) i „niehistoryczne'', którym z te
go powodu odmawiano naturalnych uprawnień przysługujących tym pierwszym. Inteligenci
poczuwający się do wspólnoty losu z niedowartościowanymi (pokrzywdzonymi) narodami czy
grupami społecznymi tworzyli w rewanżu w oparciu o historię mity kompensacyjne stanowią
ce podstawę nowych ideologii o rewolucyjnej wymowie. Dopiero pojawienie się pod koniec
wieku darwinizmu społecznego osłabiło nieco rolę argumentacji historycznej w polityce mię
dzynarodowej i wewnętrznej, zwłaszcza zaś w typowych dla tej epoki sporach kolonialnych
i imperialistycznych. Tym niemniej nie będzie nadużyciem stwierdzenie, iż oprócz podziałów
terytorialnych i językowych właśnie poczucie wspólnej przeszłości przyczyniło się najbardziej
do uformowania państw narodowych w takich a nie innych granicach, a później do skuteczne
go narzucenia przez nie swoim obywatelom identyfikacji emocjonalnej z tak ukształtowanym
6

państwem. Przepojona patriotyzmem nauka historii stała się w ręku państwa narodowego
najistotniejszym instrumentem scalającym obywateli i zapewniającym mu sukcesy w wypadku
konfliktów zbrojnych. W miarę upowszechniania praw wyborczych oraz szkół publicznych
rósł udział mas w życiu politycznym. Jednocześnie rosła reż ich podatność na szowinistyczne
argumenty demagogów zaczerpnięte ze szkolnych podręczników.
Pojawienie się na arenie międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, kraju niezakorzenione
go w historii, stworzonego ex nihilo, wysiłkiem woli, j ako emanacja osiemnastowiecznych ide
ałów zdawało się początkowo nową szansą na uniknięcie animozji prześladujących obszary
o bogatej i różnorodnej przeszłości.
„Jakże ci nasz stary kontynent zazdrości
Szczęśliwy Nowy Świecie
Ciebie nie trapią demony przeszłości:
Zmurszałe zamczyska i inne rupiecie"
- pisał Goethe w pięknej Odzie do Stanów Zjednoczonych. Ta utopijna wiara idealistów
w czystość świata wolnego od tradycji musiała j ednak ulec zniszczeniu w konfrontacji z rzeczy
wistością. Amerykanie stworzyli sobie szybko własną mitologię historyczną wspierającą ich po
czynania wobec Indian oraz politykę w Ameryce Łacińskiej. Powołując się na Manifest Desriny,
oczywiste przeznaczenie tkwiące u podstaw ich państwowości, dokonali podboju kontynentu,
wchłaniając przy okazji ponad połowę ówczesnego Meksyku i podporządkowując sobie politycz
nie prawie całą półkulę zachodnią. Im reż przyświecały racje historyczne, podobnie jak obu zwa
śnionym stronom: Północy i Południu podczas krwawej bratobójczej wojny secesyjnej.
Historia jako fatum i surowy nauczyciel, bezlitośnie karzący wszystkie błędy, zwłaszcza zaś
jej nieznajomość, jest wszechobecna nawet w tekstach dziewiętnastowiecznych rewolucjoni
stów, choć nie dotyczy to z równą mocą klasyków anarchizmu. Widać to szczególnie wyraźnie
w pracach Karola Marksa, z słynnym wstępem do Manifestu Komunistycznego na czele. Moż
na chyba zaryzykować stwierdzenie, iż ów wszechobecny dziewiętnastowieczny historyzm, rak
silnie oddziaływujący na życie publiczne był na gruncie ówczesnej humanistyki odpowiedni
kiem darwinizmu w naukach przyrodniczych - zaspokojeniem silnie odczuwanej potrzeby od
najdywania ładu i sensu w rwącym naprzód potoku wydarzeń, a zarazem gwarantem ciągłości
i nieprzypadkowości postępu jaki srał się udziałem naszej cywilizacji.
Wprawdzie klasyczny historyzm przeżywał w końcu ubiegłego wieku wyraźny kryzys
spowodowany nie tylko załamaniem się powiązanego z nim scjentyzmu, ale i bezradnością
jego aparatu pojęciowego wobec świata kolonialnego, z którym Europejczycy mieli coraz
większy kontakt, to j ednak Zachód wkraczał w wiek dwudziesty w dalszym ciągu przesyco
ny historią. Teraz jednak, w epoce triumfującej awangardy w muzyce i sztukach plastycznych,
argumentacja odwołująca się do przeszłości coraz częściej wspierać miała czcicieli nowości.
Rozentuzjazmowane tłumy witające wiek dwudziesty na Times Square, Trafalgar Square, czy
Polach Elizejskich miały poczucie skoku w nieznane; spodziewały się jednak wielkich i ko
rzystnych zmian, toteż z góry dawały na nie swoje przyzwolenie. Nie były wszakże, mimo
wszystko, przygotowane przez poprzednią epokę na to, co rozpoczęło się w roku 1914. Tam
gdzie oczekiwały głębokich lecz ewolucyjnych reform dokonały się bowiem w krótkim cza
sie rewolucyjne zmiany całkowicie odmieniające najistotniejsze realia społecznego bytowa
nia. W długich dziejach ludzkości rozp oczął się nowy okres, który świadkowie epoki
scharakteryzowali później zwięźle i dobitnie jako „historię spuszczoną z łańcucha", okres sra7

nowiący niejako realizację płomiennych nawoływań Majakowskiego do „zajeżdżania kobyły
historii" („Lewą marsz").
Światowy konflikt zbrojny lat 1 9 14-1?18, którego rozmiarów, długotrwałości i okrucień
stwa nie przewidziała i nie zaplanowała żadna z walczących stron, wyrwał się szybko spod kon
troli dyplomatów i sztabowców. Miast oczekiwanej powtórki szybkiej wojny manewrowej na
modłę minionej epoki nastąpiła długa, wyniszczająca wojna pozycyjna wymagająca przestawie
nia całej gospodarki na użytek frontu i angażująca ludność cywilną w stopniu dotąd niespoty
kanym. Wobec tej nowej rzeczywistości zawodziła tradycyjna dyplomacja odwołująca się do
starych historycznych wzorców. Po raz pierwszy uświadomiono sobie też z całą mocą zagroże
nia wynikające z faktu, iż technika stojąca do dyspozycji człowieka przerosła wyobraźnię i świa
domość historyczną swego twórcy.
Zwycięskie mocarstwa Ententy wyciągnęły wnioski z tragedii, która rozegrała się w Euro
pie podejmując w czerwcu 1 9 1 9 r. w Wersalu ambitną, choć nie w pełni konsekwentną, próbę
oparcia ładu międzynarodowego na nowych wzorach. W praktyce jednak ludźmi najbardziej
zapracowanymi na konferencjach przygotowujących zawarcie pokoju z Państwami Centralny
mi byli, nieprzypadkowo, historycy. To oni, bardziej niż przeprowadzane okazjonalnie plebi
scyty, decydowali o kształcie nowej mapy politycznej. Świadomie i nieświadomie próbowali
poprawić to, co nie udało się w roku 1 8 1 5 .
Nowe państwa utworzone n a gruzach monarchii austro-węgierskiej i rosyjskiej, traktowa
ne nierzadko z wyższością jako „sezonowe", w poszukiwaniu legitymizacji odwoływały się naj
chętniej do historii, niekiedy bardzo głębokiej (tej sprzed bitwy na Kosowym Polu w wypadku
SHS/Jugosławii, czy sprzed bitwy pod Białą Górą w wypadku Czechosłowacji). Odrodzona
Polska, związana z Francją nie tylko przymierzem polityczno-wojskowym ale i historyczno
kulturalnymi więzami, nadała niezwykłą rangę kultowi armii, powstań narodowych i epoki
napoleońskiej. Historyczne doświadczenia i uprzedzenia determinowały też stosunek do po
tężnych sąsiadów rta wschodzie i zachodzie. Polityczne koncepcje piłsudczyków (idea federa
cyjna, Międzymorze) zainspirowane były przeszłością w stopniu nieporównanie większym niż
realiami bieżącymi. Z szesnastowiecznej Polski Jagiellonów czerpano (trochę na wyrost) wzo
ry przy próbach konstruowania polityki regionalnej. Nie mogło być zresztą inaczej w społe
czeństwie tak silnie zakorzenionym w historii, zawdzięczającym przetrwanie 123 lat zaborów
silnemu przywiązaniu do religii i tradycji narodowych.
Również polityka żydowska w znacznym stopniu zdeterminowana została przez pamięć
historyczną. Sukces syjonizmu, traktowanego początkowo, nie bez racji, jako oderwaną od re
aliów czystą utopię, a przecież skutecznie rywalizującego z innymi wariantami ideowymi, po
legał w głównej mierze na umiejętnym wykorzystaniu integracyjnej siły tradycji dla potrzeb
politycznych. Aby stworzyć nowoczesny żydowski nacjonalizm sięgnięto głęboko w przeszłość,
aż do starożytności.
Dobry sprawdzian siły odniesień historycznych w kształtowaniu dziejów najnowszych sta
nowią losy Niemiec i Rosji Radzieckiej - dwóch krajów, które znajdując się na obrzeżach sys
temu wersalskiego stworzyły pierwowzory władzy totalitarnej o zdumiewającej sile
oddziaływania. Zarówno III Rzesza j ak i Związek Radziecki powstały jako owoc rewolucyjne
go zerwania ciągłości dziejowej, głosiły radykalną negację przeszłości, a cele swe ( 1 000-letnia
Wielka Rzesza, Wszechświatowy Komunizm) umieszczały w odległej przyszłości. Akcentując
wszechwładzę i wszechmoc państwa dawały do zrozumienia, że nie istnieją dlań żadne hisro8

ryczne konieczności. Stosowana przez nie i będąca przedmiotem durny „inżynieria społeczna"
na gigantyczną, nieznaną dotąd, skalę miała stworzyć zupełnie nowy typ człowieka uwolnio
nego od balastu tradycji i potocznej moralności. Jednakże ucieczka od wolności poprzez „re
wolucję nihilizmu" (wg słynnego sformułowania Hermanna Rauschninga) tylko pozornie
sprawiała wrażenie całkowitej negacji przeszłości. W rzeczywistości posługiwano się starannie
wybranymi elementarni dziejów powszechnych i narodowych; co więcej w miarę krzepnięcia
obu systemów okazywały się one coraz bardziej niezbędne. Nie były też zupełnie dowolne. Aby
uzyskać wstępny sukces, a potem umocnić raz zdobytą władzę charyzmatyczni przywódcy
musieli odwoływać się do istniejących już przesądów i mitów, budzić z letargu uśpione demo
ny tkwiące głęboko w pokładach społecznej świadomości.
Nie tylko ideologia komunistyczna ale i faszyzm Hitlera, z tak charakterystycznym dlań an
tysemityzmem, kultem siły i romantycznym, volkistowskirn pojmowaniem narodu, zakorzenio
ne były głęboko w myśli dziewiętnastowiecznej. Obie ideologie chętnie też sięgały do
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uproszczonej wizji dziejów w poszukiwaniu potwierdzających ich słuszność argumentów. Poli
tyka zagraniczna prowadzona przez III Rzeszę i ZSRR, odcinająca się oficjalnie od przeszłości,
w praktyce nawiązywała do idei i uzasadnień sformułowanych przez dyplomację pruską i ro
syjską XVIII-XIX w. Z chwilą rozpoczęcia działań wojennych sięgnięto bezceremonialnie do
zasobów tradycyjnego nacjonalizmu. Radzieckie filmy i dzieła historyczne zaczęły sławić zwy
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cięskich wodzów (Aleksander Newski, Admirał Nachirnow, Kutuzow) i wielkich poprzedników
Stalina (Piotr Wielki, Iwan Groźny) z czasów potępianego w czambuł samodzierżawia. Po po
czątkowych klęskach w roku 1 942 pojawiły się nawet odwołania do prawosławia i zdawałoby
się wyeksploatowanego już ideowo panslawizmu.
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W p aństwie hitlerowskim popularyzowano Fryderyka Wielkiego, Bismarcka i dzielnego
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„wujka Krugera" - prezydenta burskiego Transwalu dającego dobry przykład jak stawiać opór
„perfidnemu Albionowi". Obrońcy twierdzy Kolberg (Kołobrzeg) z czasów wojen napoleoń
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skich mieli z woli Goebbelsa w ostatniej chwili natchnąć duchem oporu resztki cofającego się
Wehrmachtu. Sarn Hitler, cierpiący jak się zdaje na kompleks Napoleona, usiłował wykazać
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swą wyższość nad Cesarzem Francuzów wybierając tę sarną co on datę ataku na Rosję
(22 czerwca), z takim samym zresztą wiadomym skutkiem. Fakt, iż klęskę Francji przypieczę
tował w czerwcu 1 940 r. w tym samym wagonie kolejowym, w którym przedstawiciele wilhel
mińskich Niemiec podpisywali zawieszenie broni w r. 1 9 1 8 świadczy dobitnie, iż historia nie
była mu obojętna. To sarno powiedzieć wypada o wodzach Rewolucji Październikowej. Naj
szczęśliwszym dniem w życiu Lenina był ten, w którym uświadomił sobie, że władza bolszewi
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ków trwa dłużej niż Komuna Paryska z roku 1 8 7 1 . Podejmując decyzje kierował się przede
wszystkim chęcią uniknięcia „historycznych" błędów popełnionych przez jakobinów i komu
nardów. Jego najbliższy współpracownik, Leon Trocki, z maniakalnym wręcz uporem trakto
wał wydarzenia francuskie z lat 1 7 8 9- 1 795 jako matrycę wszystkich rewolucji doszukując się
ich bezpośrednich odpowiedników w dziejach Rosji Radzieckiej.
Również monumentalna sztuka totalitarna, mimo pozorów nowości, pełnymi garściami
czerpała z dorobku przeszłości, przede wszystkim antyku i średniowiecza. Włochy Mussolinie
go z całym rozmysłem odwoływały się do Imperium Rzymskiego z czasów jego największej
świetności. Militarystyczna Japonia pobudzała wrogość do Chin poddanych swojego obdarzo
nego boskością Cesarza przypominając wydarzenia, które rozegrały się w końcu XVI wieku
(nieudany desant chiński na Honsiu) .
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W tzw. demokracjach zachodnich fenomen społeczeństwa masowego owocował od czasów
Wie lkiego Kryzysu rosnącą polaryzacją między lewicą a prawicą. Zwolennicy tej pierwszej ide
alizowali starcia klasowe ubiegłego wieku twoi;ząc panteon świętych z wybitnych postaci ru
chu socj alistycznego. Zwolennicy skrajnej prawicy w rodzaju Action Fran'r aise starali się, dla
odmi any, odrodzić tradycje monarchistyczne w duchu średniowiecznej teokracji. Korporacyj
ne państwo Salazara w Portugalii, jak również syste m frankistowski w Hiszpanii nawiązywały
wyraźnie do czasów jedności Tronu, Buławy i Ołtarza. Na podobnych wzorach próbował two
rzyć w Vichy swoje Państwo Francuskie marszałek Petain.
Przebieg drugiej wojny światowej odebrał z pewnością część wiary obrońcom tezy o po
wtarzaniu się Historii. Wszystko potoczyło się zupełnie inaczej niż w r. 1 9 1 4 . Tym razem to
nie N ie mcy, lecz Francja podpisywała kapitulację w wagonie kolejowym (tym samym!) pod
Compiegne. Ba, sama wojna miała tym razem zupełnie inny charakter, a okupacja nie miecka
nie przypominała w niczym tej p ierwszej, o czym przekonać się mieli najboleśniej europejscy
Żydzi, Cyganie i Słowianie. Pamięć historyczna okazała się jednak niezwykle przydatna w pro
cesie tworzenia p olskiego Państwa Podziemnego czerpiącego obficie z wzorów działania wy
pracowanych w czasach Powstania Styczniowego.
Po wojnie zwycięska koalicja stanęła przed zadaniem kształtowania od podstaw nowego
porządku światowego. Znów było to naprawianie „błędów" popełnionych po przednim ra
ze m, t.j. w latach 1 9 1 8 - 1 920. ONZ miało być lepszą, sprawniejszą i p owszechniejszą wersją
Ligi Naro dów, wyposażoną w organ a wykonawcze, środki przymusu oraz mechanizm zabez
pie czający interesy wielkich mocarstw. Polityka wobec Niemiec i Japonii miała raz na zawsze
wyeliminować jakiekolwiek zagrożenie z ich strony. Pod wpływem wydarzeń wojennych
w krajach słowiańskich odrodziła się na krótko idea trwałej fe deracji wymierzonej przeciw
ko germańskiemu zagrożeniu, którą udało się Stalinowi spacyfikować z n ie małym trudem.
W państwach tzw. demokracji ludowej zwycięska lewica poszukiwała historycznych ante
cedensów w odległej nieraz przeszłości, przekreślając zarazem całkowicie dorobek rządów
prze dwojennych. Z oczywistych względów odwołyvvano się w pierwszym rzędzie do niepo
miernie wyolbrzymianych rodzimych tradycji ludowych, robotniczych i re wolucyjnych oraz

pozytyvvnych przykładów z kontaktów dziejowych z Rosją i Rosjanami. Nowe władze dokła
dały wszelkich starań, aby zawłaszczyć „postęp owe" wątki dziejów narodowych i przedstawić
realizowaną przez sie bie politykę jako naturalną kontynuację tych tradycji .
W PRL historia zaprzęgnięta d o rydwanu władzy układała się w gotowe schematy. Prza
śną, ludovJą Polskę Piastów, obfitującą w konflikty z Cesarstwe m i Krzyżakami, a nade wszyst
ko bliską terytorialnie nowym granicom państwa, przeciwstawiono pańskiej, ekspansywnej na
Wschod zie , Polsce Jagiellonów, do której odwołyvv ał się Piłsudski. Mit odwiecznej wrogości
polsko-niemieckiej pozwalał prezentować Niemcy Zachodnie jako nowe wcielenie Z akonu, zaś
ich chadeckiego kanclerza - Konrada Adenauera - jako uosobienie pruskiego militaryzmu i re

wanżyzmu. Publicystyka obozu rządzącego karmiła się wzorami perswazyjnymi czasów Stani
sławowskich i warszawskiego pozytyvvizmu. W miarę upływu lat w kluczowej kwestii stosunku
do Rosji i N iemiec coraz mocniej uwidaczn iały się w niej argumenty zaczerpnięte z myśli en
deckiej. Z romantyzmu ocalał je dynie wątek rewolucyjny i internacjonalistyczny reprezento
wany przez nośne hasło „Za wolność waszą i naszą" nadające się świetnie do prezentacji

II wojny światowej w zniekształconym świetle .
Lansowany oficjalnie obraz piastowskiej genezy PRL- u zderzył się czołowo podczas obcho-
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dów milenijnych lat 60-ych z tradycjonalistyczną wizją katolickiej Polski głoszoną przez Ko
ściół. Już wówczas uważni obserwatorzy musieli dojść do wniosku, że komunistom polskim,
jako jedynym, nie udało się, głównie z przyczyn religijnych, przechwycenie symboli i tradycji
narodowych. Innym powodem mogło być istnienie na emigracji konkurencyjnych ośrodków
politycznych zachowujących pewne wpływy w kraju. W sposób naturalny usiłowały one na
wiązywać do form działania i rozwiązań z epoki Wielkiej Emigracji.
Wpływ świadomości historycznej na politykę bieżącą nie ograniczał się bynajmniej do kra
jów europejskich. Przeciwnie, uwidaczniał się najbardziej w krajach trzeciego świata zrzucają
cych właśnie resztki zależności kolonialnej. Poszukując własnej drogi rozwoju i nowej
tożsamości sięgały one nieodmiennie do czasów przedkolonialnych. Przywracano dawne na
,'
zwy prawa i instytucje po to tylko, aby przekonać się wkrótce, że taki powrót do przeszłości
nie jest możliwy i nie da się przekreślić skutków długich rządów białego człowieka w Afryce
i Azji. W efekcie zmienione historyczne szyldy kryją tam często rzeczywistość daleką od auten
tycznych tradycji, poczynając od granic państwowych, a kończąc na tytułach urzędniczych.
Zmitologizowani bohaterowie walk narodowo-wyzwoleńczych XVIII-XX wieku stali się
pod koniec lat sześćdziesiątych natchnieniem dla nowego pokolenia rewolucjonistów wypo
wiadających wojnę klasową imperializmowi amerykańskiemu. W Ameryce Łacińskiej zaroiło
się od sukcesorów Tupaca Amaru, Farabundo Marti, czy Augusto Cesara Sandino, choć gwoli
prawdy ich poglądy i działania miały niekiedy niewiele wspólnego z patronami. Lewacy euro
pejscy, zniechęceni biurokratycznym socjalizmem typu radzieckiego w tym samym czasie od
kurzali portrety młodego Marksa, Róży Luksemburg i Antonio Gramsciego. W pragmatycznej
Ameryce przywódcy ruchu na rzecz pełnej emancypacji obywatelskiej ludności kolorowej od
rodzili z dużym powodzeniem stosowane przez Gandhiego 40 lat wcześniej metody biernego
oporu cywilnego. Po latach nawiązać do nich miała, z całą świadomością, także polska Soli
darność.
Opozycja demokratyczna, która wyłoniła się w gierkowskiej Polsce lat 70-ych próbowała
wskrzesić zapomniane wówczas tradycje pierwszego pokolenia działaczy niepodległościowych
sprzed pierwszej wojny światowej, o których z taką pasją pisał Bohdan Cywiński w Rodowo
dach niepokornych. Z niepozornej broszurki Piłsudskiego uczono się na nowo jak wydawać
i rozprowadzać „bibułę". Inteligenckie kontakty z robotnikami nawiązywano według sche
matów wypracowanych sto lat wcześniej przez PPS. „Robotnik'', „Głos" i inne czołowe wy
dawnictwa podziemne nawet nazwami sugerowały łączność z dawnymi czasami. Przeciwnicy
ideowi KOR-u tkwili równie mocno w historii drapując się w szaty neoendeków (Ruch Wol
nej Polski Aleksandra Halla), bądź neopiłsudczyków (KPN Leszka Moczulskiego). Wyglądało
to tak jak gdyby polska myśl polityczna, zamrożona przez kilkadziesiąt lat po dojściu do wła
dzy komunistów, odradzała się w anachronicznej postaci impregnowanej na realia świata
współczesnego.
To, co wydarzyło się później, mamy jeszcze wszyscy świeżo przed oczyma: strajki sierpnio
we w Gdańsku i Szczecinie odwołujące się do doświadczeń z roku 1 970, narodziny niezwykłe
go związku zawodowego stylem działania zdumiewająco przypominającego staropolskie
konfederacje, tajna działalność w okresie stanu wojennego nawiązująca wyraźnie do wzorów
okupacyjnej działalności podziemnej, gorbaczowowska głasnost' zainspirowana identyczną
taktyką reformatorską cara Aleksandra II i wreszcie pamiętny dla Europy Środkowowschod
niej rok 1 9 8 9 nasuwający wszystkim obserwatorom porównania z Wiosną Ludów (1848). Zbyt
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długi to, zaiste, i nieprzypadkowy, ciąg wydarzeń, by dalej podtrzymywać tezę o rzekomej ahi
storyczności epoki, w której wypadło nam żyć.
Przerwijmy jednak w tym miejscu nasz skrótowy przegląd historycznych uwarunkowań
kryjących się w dziejach najnowszych i spróbujmy odpowiedzieć na pytanie czy zgromadzony
materiał pozwala na jakieś uogólnienia. Niewątpliwie, można zeń wydobyć rozmaite wnioski;
pewne kwestie wydają się jednak bezsporne. Choć historia jako przedmiot wiedzy już dawno
temu straciła zajmowaną niegdyś uprzywilejowaną pozycję, to jednak tkwi dalej, jako pamięć
o przeszłości, w umysłach jednostek, grup ludzkich i całych narodów, zachowując istotny
wpływ na ich postawy. To, co nazywamy potocznie historycznym doświadczeniem jest właśnie
formą w jakiej pamięć ta interweniuje w wydarzenia bieżące. Pozostaje jednak inne niepokoją
ce pytanie : w jaki sposób jakość naszej świadomości historycznej rzutuje na skuteczność po
dejmowanych decyzji?; czyli, formułując to nieco dobitniej, czy prawdy, półprawdy i zmyślenia
w równym stopniu kształtują naszą rzeczywistość?
Nie brak pesymistów przekonanych o politycznej wyższości kłamstw i mitów w realiach
społeczeństwa masowego. O ile jeszcze w wieku dziewiętnastym adepci wdzięcznej muzy Klio
głosili z ufnością, że tylko prawdziwa historia stać się może mistrzynią prawdziwej polityki,
wiek dwudziesty, zwłaszcza zaś doświadczenia epoki totalitarnej, kazał im gruntownie zrewi
dować uprzednio zajmowane stanowisko. Zbiorowa świadomość historyczna okazała się pla
styczna i niezwykle podatna na fachową manipulację psychologiczną. A jednak, nie do końca,
skoro tak szybko, po kilkudziesięciu latach „prania mózgów'', odrodziła się w starych formach,

niekiedy aż nazbyt bezkrytycznych wobec przeszłości. Dlatego zachowuję w tej kwestii umiar

kowany, bynajmniej nie urzędowy, optymizm. Jak mówią Amerykanie, można oszukać wielu
na krótko, bądź niewielu na długo, ale nie można oszukać wszystkich jednocześnie i na zawsze.
W ostatecznym rachunku i na długi dystans opłaca się politycznie tylko prawda, choćby naj
bardziej bolesna. Ci, którzy żyją w świecie mitów płacą za to w końcu na ogół bardzo wysoką
cenę.
Kierując się tym przekonaniem, mogę, kończąc, z czystym sumieniem zachęcić Państwa do
sięgania po lektury historyczne, zalecając taki ich dobór by reprezentowały różne stanowiska.
Konfrontując poglądy różnych autorów mamy nie tylko przyjemność płynącą z bezinteresow
nego poznawania przeszłości; uczymy się zarazem szacunku dla opinii odmiennych i wyrabia
my w sobie niezbędny krytycyzm uodparniający na manipulacje świata polityki. Historia nie
jest i, zapewne, nigdy nie była, prawdziwą nauczycielką życia. Nie powtarza się; jej znajomość
nie chroni p rzed popełnianiem błędów i nie czyni z historyków wybitnych polityków. Daje jed

nak niezbędny dystans pozwalający oglądać spieniony tok wydarzeń współczesnych z nieco
innej, spokojniejszej perspektywy.
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JAN WARMIŃSKI
M IASTO BIAŁA NA P ODLASIU I JEJ BU RMISTRZOW I E
W LATACH 1 8 1 6-66

Wstęp
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obsady personalnej najniższego szczebla admini
stracji cywilnej w Białej - burmistrza stojącego na czele urzędu municypalnego (od 1 842 r.
magistratu miejskiego). W miarę możliwości, o ile na to pozwolą wykorzystane przeze mnie
materiały archiwalne, zwrócę uwagę na ich stan społeczny, wykształcenie i dotychczasowe sta
nowiska pracy oraz co im miasto konkretnie zawdzięcza. Zagadnienia te będą poprzedzone
omówieniem pod względem prawnym kompetencji, uprawnień i obowiązków burmistrza oraz
specyfiki tego miasta (o charakterze typowo rolniczym, w przeciwieństwie do niektórych miast
lewobrzeżnych, głównie województw kaliskiego i mazowieckiego, o charakterze przemysło
wym) i miejsca jego w województwie podlaskim.
Problem burmistrzów to jest jeden z aspektów dziejów miasta Białej, która była wówczas
również siedzibą cywilnych władz obwodowych na czele z komisarzem (a od 1 842 r. powia
towych z naczelnikiem), obwodowego sądu policji poprawczej dla powiatów bialskiego, łosic
kiego, radzyńskiego i włodawskiego, oraz powiatowego sądu pokoju o dwóch wydziałach
(pojednawczym i spornym, z których drugi był jednocześnie i sądem policji prostej}, więzienia
poprawczego, szkoły obwodowej (z długoletnim rektorem Janem Holewińskim), parafii rzym
skokatolickiej, greckounickiej, kahału żydowskiego oraz zakonów - bazylianów (opiekujących
się parafią greckounicką), reformatów i Sióstr Miłosierdzia (zw. szarytkami, które prowadziły
Szpital im. św. Karola Boromeusza). Biała brała też aktywny udział w powstaniach - listopado
wym 1 8 30/3 1 i styczniowym 1 8 63/64, aczkolwiek zakończyły się one niepowodzeniem, jed
nakże w psychice Polaków pozostawiły niezatarty ślad. One były trwałym podłożem
przetrwania ciężkich czasów rusyfikacji narodu polskiego.
Z w/w zagadnień ukazały się drukiem publikacje dotyczące szkolnictwa bialskiego opra
cowane przez J. Flisińskiego, parafii .św. Anny - R. Soszyńskiego, powstania styczniowego głównie S. Górnego i J . Skowronka oraz Szpitala św. Karola Boromemeusza - przez J . Ma-
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raśkiewicza (bez dokumentacji źródłowej) ; ogólne informacje dotyczące Białej są w pracach
] . Skowronka i w pracy zbiorowej pod red. J. Fllsińskiego (głównie T. Demidowicza) 1•
Większość tych zagadnień została opracowana przeze mnie w 1 9 8 1 r. i pozostawała
w maszynopisie2• Ostatnio z tych materiałów ukazał się drukiem 1 artykuł3. Podstawą źródło
wą niniejszego opracowania (jak i innych) są głównie materiały archiwalne4•
Półwiecze zakreślone w tytule niniejszego artykułu wyznacza z jednej strony powołanie
owych władz administracyjnych w Białej na szczeblu obwodowym z komisarzem na czele
w 1 8 1 6 r. (i od 1 842 r. na szczeblu powiatowym z naczelnikiem) w nowo utworzonym Króle
stwie Polskim połączonym z carską Rosją unią personalną na mocy konstytycji z 1 8 15 r., a za
myka kolejna zmiana organizacji władz administracyjnych i podział terytorialny, wprowadzone
w życie z dniem 1 I 1 8 67 r., mające na celu szybką rusyfikację ludności tego terenu po upadku
powstania styczniowego.

1. Miasto Biała i jej miejsce w województwie podlaskim
Biała, która początkami swymi sięga XV w., była miastem prywatnym i od 1 5 94 r. należała
do Radziwiłłów. Po bezpotomnej śmierci Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku"
w 1790 r. przeszła ona w posiadanie jego synowca Dominika (zm. 1 8 1 3 ), po czym tegoż córki
- Stefanii (ur. 1 8 10, zm. 1 8 3 2 r.) , która przed wybuchem powstania listopadowego wyszła za
mąż za księcia Ludwika Wittgensteina. Dominium bialskie podlegało pod zarząd dóbr w We
rkach (koło Wilna) księcia Wittgensteina, który po nabyciu tychże dóbr po Stanisławie Jasień
skim, byłym marszałku powiatu wileńskiego, przebudował tamże pałac, założył piękny ogród,
cieplarnię, obszerny murowany dom folwarczny z zegarem wieżowym i inne budowle gospo1 J. Flisiński, Organizacja wewnętrzna szkoły wydziałowej w Białej w latach 1 812- 1 832. Udział w po
wstaniu listopadowym, [w:] Powstanie listopadowe na Podlasiu 1 830-1 83 1 . Zbiór materiałów pod red.
J. Flisińskiego, Biała Podlaska 1993, s.65-93 ; R. Soszyński, Dzieje parafii św. Anny, „Słowo Podlasia"
1995 nr 50-52, 1996 nr 1-3; S. Góra, Partyzantka na Podlasiu, Warszawa 1976; J. Skowronek, Powstanie
styczniowe na Podlasiu, Biała Podlaska 1984; tenże, Ziemia bialska w polskim ruchu narodowym do
1 864 r., [w:] Z nieznanej przeszłości Białej i Podlasia, Biała Podlaska 1990, s.28 1-3 0 8 ; T. Demidowicz,
Biała Podlaska i obwód (powiat) bialski po upadku powstania listopadowego, [w:] Powstanie listopado
we . . (red. J. flisiński), s. 1 13 - 1 2 8 ; J. Maraśkiewicz, Szpital św. Karola Boromeusza w Białej Podlaskiej,
„Podlaski Kwartalnik Kulturalny" 1993, nr 3, s. 28-29; S. Jadczak, Biała Podlaska. Dzieje miasta i jego
zabytki, Biała Podlaska 1993.
1 Artykuł ten powstał w oparciu o 90-stronicowy maszynopis pracy pt. Biała w latach 1 8 1 6-66 napi
sany i złożony w 1 9 8 1 r. w Podlaskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym do druku (dokumentacja
archiwalna została zamieszczona na końcu pracy). Jednakże ze względu na stan wojenny nie została ona
opublikowana drukiem. Zob. J. Warmiński, Stan badań naukowych nad udziałem województwa podlaskie
go w powstaniu listopadowym 1 83 0- 1 83 1 roku. Artykuł polemiczny, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościel
ne" t. 70, 1998, s. 3 6 1 -397.
3 Tenże, Biała na Podlasiu. Obsada personalna najważniejszych stanowisk administracji ogólnej w la
tach 1 8 1 6-1 866. „Rocznik Bialskopodlaski" t.6, 1998, s. 49-85.
4 Znajdują się one głównie w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie [dalej: WAPL] w ze
społach Rząd Gubernialny Lubelski I akta osobowe [RGLos] i Komisja Woj. Podlaskiego [KWP] oraz
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie [AGAD] w zespole Komisja Rządowa Spraw We
wnętrznych i Policji [KRSWJ, ponadto rozporządzenia prawne w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego
[DzPKP].
.

14

dars kie. Wg przekazów źródłowych z 1865 r. Biała należał a do Piotra (prawdopodobnie syna
Ludwika) Wittgensteina i Marii z domu Wittgensteinów księżnej Hohenloche. Dobra te były
zarządzane przez plenipotentów i administrator ów, którymi byli m.in. Mikołaj Dembiński (wg
raportu z 1824 r.), Jan Wierzbicki (1832), Tomasz Mrozowski ( 1 8 3 6 , 1 8 3 7), Chodorowicz
( 1 8 3 9), Adam Suzin ( 1 8 55)5.
Na prawie 80 włókach6 należących do miasta Białej w końcu 1819 r. mieszkało 3.182 osób
(w tym 1. 796 Żydów) i w niezbyt szybkim tempie zwiększała się jej liczebność na przestrzeni

połowy wieku, bowiem w 10 łat później wzrosła zaledwie o 632 osoby (o 1 9 , 8 6%), w końcu
1832 r. zmalała o 580 w stosunku do stanu z końca 1829 r. (z racji wojny polsko-rosyjskiej
1831 r.),w 1834 r. brakowało jeszcze 227, w 1 8 5 9 r. było 3 . 7 86, a w 1864 r. już 5.539 osób
(o 74 , 1 O/o więcej w stosunku do st anu z 1819 r.)7.

W skali miast całego woj. podlaskiego Biała prezentowała się w zasadzie okazale (wg danych
statystycznych z końca 1829 r.) j ako jedno z czt erech miast obwodowych, w porównaniu z mia
st ami obwodowymi: Radzyniem liczącym prawie 2 razy mniej ludności (zaledwie 1 9 4 1 , w tym

863 Żydów stanowiących 44 ,50/o ogółu ludności tego miasta) i Łukowem liczącym 3.394 osób
(w tym 2089 Żydów,którzy stanowili 6 1 ,5%); jedynie Siedlce, jednocześnie i miasto wojewódz
kie liczyło 4.569 osób (w tym 2.996 Żydów (65 ,6%). Biała ustępowała pod względem liczebno
ści mieszkańców jeszcze najludniejszemu w woj. podlaskim M iędzyrzecowi (5 .2 1 1 mieszk ańców,
w tym 3.62 3 Żydów, 69,5%) i Włodawie (4.341, w tym 3 . 044 Żydów, . 70, 1%) w obwodzie ra

dzyńskim.

Biała była miastem liczącym się w województwie podlaskim, skoro wg wykazów z końca
r. zajmowała czwarte miejsce (na 44 miasta) pod względem liczebności ludności (3814),

1 829

zabudowań mieszkalnych (3 06) i dochodów miejskich (5953 złp rocznie), trzecie miejsce pod
względem sumy asekuracyjnej w Towarzyst wie Ogniowym ( 675 , 1 tys. złp ), drugie - pod wzglę
dem zakładów przemysłowych i rękodzielniczych (11 na 114 w woj.); słabiej zaś: dopiero 24-te
miejsce pod względem obszaru, 9-te - mieszkań murowanych (46) . Zjawiskiem korzystnym dla
wojen była przewaga mężc zyzn nad kobietanami

(o 226 osób), niekorzystnym - przewaga nad

chrześcijanami żydów (55% - 9-te miejsce), kt órzy z reguły nie służyli w wojsku, nie posiadali

też prawa obywatelstwa polskiego i nie czuli się w pełni Polakami. W Białej były po dwie gar

barnie (w woj. 45) i piwiarnie (4), po 3 zakłady waty (6) i gorzelnie (8) oraz mydlarnia (13).
Brak było w tym mieście zakładów tkanin, zaś tylko tutaj produkowano 480 kg waty (w woj.
3.540 kg) na cały obwód8• Handel odbywał się głównie na dwóch targach tygodniowo i dwóch
jarmarkach rocznie (w źródle błędnie podano 4)�.

AGAD-KRSW vol. 3256-3260 i 3262; WAP-KWP vol . 1 .
Obszar Białej w g wykazów: z 1829 r. wynosił 79 włók 5 mórg, z 1864 r . 7 4 włóki 15 mórg; do
zawyżonych należały z 1 853 r. (106 włók 19 mórg 72 pręty) i w Słowniku geograficznym Królestwa Pol
skiego (w haśle Biała) z 1 878 r. 94 włóki 5 mórg. WAPL-KWP vol.42 i 43; AGAD-KRSW vol.3262-3264.
7 WAPL-KWP vol.42 i 43; AGAD-KRSW vol. 3263 i 3264.
s WAPL-KWP vol.42 i 43.
•Wg wykazu z 184 1 r. jarmarki odbywały się: na Zielone Świątki i w dniu św. Anny (26 VII). Na
pierwszym jarmarku zbierało się ok. 400, a na drugim mało więcej jak na targu (ok. 25 0 ludzi}. Dla po
równania należy podać, że na 9-ciu j armarkach w Łosicach rocznie zbierało się w sumie ponoć ok.
1 2,5 rys. ludzi (w jednym nawet 2,5 rys.), w Janowie na dwóch po 2 rys., w Kodniu na dwóch po 1 .500
i 1 .200, w Piszczp.cu na jednym z czterech aż 2 rys. ludzi. Przedmiotem handlu w Białej było bydło, wik
tuały i inne płod krajowe. WAPL-Rząd Gubernialny Podlaski vol.2.
5
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Dysponujemy bardzo szczegółowymi wykazami odnośnie rozwarstwienia społecznego
Białej i świadczeń przez nich ponoszonych dopiero dla 1864 r. Pod koniec tego
roku miasto liczyło 5.539 osób (w 1.753 rodziqach), w tym 62,40/o stanowili Żydzi (3 .456
osób, 1036 rodzin), a zaledwie 3 6,60/o Polacy (2.03 2 osób, 705 rodzin), ponadto by ło 28 kolo
nistów niemieckich ( 1 0 rodzin), 18 Rosjan wolnego stanu cywilnego i 5 osób (w dwóch rodzi
nach) prawdopodobnie pochodzenia francuskiego10• Mieszkali oni na tym terenie w 344
dornach mieszkalnych (w tym 66 był o murowanych, 1 9,2%, pozostałe były drewniane), które
wraz z ulicami zajmowały 140 mórg, co stanowiło 6,3% globalnego obszaru miasta (2.235 mor
gów). 160 domów mieszkalnych należało do Polaków, 145 do Żydów, 16 do dominium miasta,
12 do szkolnictwa i kościołów, 10 do skarbu i 1 do gminy miasta. Przeciętnie na jeden dom
mieszkalny przypadało 12,7 Polaków, a Żydów 23 ,8. Niemcy i Rosjanie nie posiadali własnych
dornów mieszkalnych.
Wśród mieszkańców Białej wyróżnia się 3 grupy społeczne biorąc pod uwagę ich zamożność
i stosunek do ziemi. Najważniejszą grupą byli tzw. mieszczanie rolnicy, tj. osoby posiadające
„osady" i grunty orne na prawie zupełnej własności, emfiteutycznym, tj. dzierżawy wielolet
niej z prawem pobierania zysków, wznoszenia budowli itp., ale bez prawa własności gruntu
i możliwości nabycia tego prawa przez zasiedzenie i wieczystego czynszu. Drugą grupą byli
mieszczanie nierolnicy, którzy mieli „osady" w mieście na prawie zupełnej własności, emfiteu
tycznym lub wieczysta-czynszowym, lecz nie posiadali na tych prawach ogrodów i gruntów
poza obrębem miasta. Ostatnią grupę społeczną stanowiła biedota, służba i wyrobnicy, którzy
nic nie posiadali w dzierżawie „za kontraktami". W p ierwszej grupie był o 15 ,1O/o ogółu miesz
czan (835 osób w 1 8 2 rodzinach), w drugiej 18,3 % rnieszczan-nierolników ( 1 03 8 osób w 201
rodzinach) i w trzeciej 66,6% (3666 osób w 1370 rodzinach).
W pierwszej grupie było 822 Polaków (w 1 79 rodzinach) i zaledwie 13 Żydów (w 3 rodzi
nach). Stanowiąc 15,10/o ogółu mieszkańców mieli oni 65 mórg pod budowlami i ogrodami
w obrębie miasta (na 140 mórg, tj. 4 6,43%) i 178 8 mórg 225 prętów pod ogrodami, rolami
i łąkami poza obrębem miasta. Były też 4 „osady" z tytułem własności zupełnej o obszarze 3 7 1
mórg 7 5 prętów (w tym część w obrębie miasta), na którch wysiewano 69 korców żyta i 1 6
korców pszenicy. Rolnicy 182 „osad" z tytułem emfiteutycznym i wieczystego czynszu o d
głównego dominium ( w tym 140 osad z budowlami i 4 2 bez budowli) wysiewali w korcach:
407 żyta, 30 pszenicy i 437 jarzyny. Osady te miały co najmniej po 3 morgi gruntu pod ogro
dami poza obrębem miasta. 120 rodzin zajmowało się wyłącznie rolnictwem, a 62 rolnictwem
i rzemiosłem. Mieszczanie - rolnicy za użytkowanie nieruchomości pod osadą, ogrodami
i gruntami ponosili rn.in. następujące świadczenia: a/ czynsz za mieszkania własne ( 1 77,83 rbs
chrześcijanie i 5,97 rbs Żydzi); b/formalnie robociznę tzw. szarwark (mieszczanie Przedmieścia
Woli po jednym dniu na tydzień od głównej osoby - o wartości 8 6,45 rbs; razem 270 rbs).
Mieszczanie nie odrabiali faktycznie szarwarku od 1 84 6 r., ponieważ w tej sprawie toczył się
spór na drodze administracyjnej a później sądowej, który zakończył się z korzyścią dla miesz
czan. Ci zaś byli obowiązani „dodawać pomoc ręczną i sprzężajną" w miarę potrzeby do na
prawy grobli i upustu na stawie bialskim. Rolnicy prawdopodobnie od 1 621 r. użytkowali swe
role i posiadłości na podstawie przywilejów księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła. Rozkład
mieszkańców

10
W innym miejscu tegoż samego źródła figuruje 23 Rosjan (w dwóch rodzinach). AGAD-KRSW
vol.3263-3266.
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i pobór czynszów dokonywało samo dominium licząc od włóki po 3 rbs 1 kop., od placu ryn
kowego po 2 rbs 70 kop. itp. Mieszczanie ponosili świadczenia z tytułu korzystania z nieru
chomości na rzecz proboszcza obrządku łacińskiego od 1 5 2 0 r. , klasztorów (wówczas
w 1 8 64 r. przeszłych na skarb państwa)

xx.

reformatów od 1 67 1 r., księży bazylianów od

1 690 r. i Sióstr Miłosierdzia od 1 7 1 6 r. na zasadzie nadanych erekcji przez ówczesnych dzie
dziców fundatorów w Białej .
Mieszczanie rolnicy, ale tylko chrześcijanie, na mocy przywilejów z 1 62 1 i 1 65 9 r. oraz wy
roku Senatu z 1 843 r. ostatecznie regulującego serwituty i rozstrzygającego spory pomiędzy
dominium a mieszczanami, mieli prawo wolnego wyrębu w lasach dominialnych. Każdy miesz
czanin rolnik brał w każdy piątek jedną furę drzewa na opały, oraz miał prawo pobierania drze
wa na naprawę budowli w miarę potrzeby. Mieli oni również prawo wolnego pastwiska
w lasach dominialnych bez ograniczenia. Wartość wszystkich serwitutów wynosiła ok.
2600 rbs. Mieli oni również prawo wolnego mlewa w młynach dworskich z warunkiem opła
cania za każdy korzec zmielonego zboża po 20 kopiejek1 1•
Dysponujemy jedynym bardzo dokładnym wykazem statystycznym o pogłowiu hodowli
w Białej w końcu 1 840 r. Wg niego 178 rodzin z pierwszej grupy (znamy ich nazwiska i imiona)
utrzymywało 82 konie, 149 wołów, 173 krowy, 132 owce, 335 świń i 1 kozę, w tym 134 właści
cieli posiadających grunta utrzymywało 54 konie, 148 wołów, 138 krów, 1 3 1 owiec i 3 14 świń;
a pozostałe 4 1 rodzin zajmujących się hodowlą nie posiadało gruntów (korzystało z wypasu łąk
dominialnych). Zwierząt hodowlanych najwięcej posiadali: Wojciech Poraziński - 3 konie,
6 krów i 4 świnie; Jakub Bojarski - 2 konie, 1 wół, 2 krowy i 4 świnie; Jan Stasiewicz - 3 konie,
2 woły, 1 krowę i 3 świnie; Andrzej Serafinowicz - 2 konie, 2 woły i 4 świnie itp.12
W gronie 1 .038 mieszczan-nierolników było 242 Polaków (w 53 rodzinach), 790 Żydów
(w 147 rodzinach) i jedna 6-osobowa rodzina Niemców. Mieli oni w swym posiadaniu 1 9 8 po
sesji (dzierżaw) z budowlami i 8 bez budowli od głównego dominium oraz dwie posesje z bu
dowlami od cząstkowych dominiów. Utrzymywało się ze swych posesji i procederów (rzemiosł)
120 głównych osób oraz również ze swych posesji i innych zajęć 8 1 głównych osób. Za miesz
kania w domach własnych płacili oni czynsz w wysokości 122 rbs 80 kop., w tym 48 rbs 60
kop. chrześcijanie, a 74 rbs 20 kop. Żydzi.
W gronie 3 . 666 osób trzeciej grupy było 968 Polaków (w 473 rodzinach), 2.65 3 Żydów

(w 8 8 6 rodzinach), 22 Niemców (w 9 rodzinach), i wszyscy Rosjanie wraz z tzw. Francuzami.

Mieszkali oni: u właściciela miasta - 72 osoby j ako lokatorowie ze służby, 3 1 jako oficjaliści
służący i wyrobnicy; u mieszczan - 1 .940 jako lokatorowie ze służbą, 1 .098 jako służba miesz
czan i wyrobnicy; u mieszczan nieobecnych - 3 80 mieszkało „na czas dłuższy'', dla 145 miejsce
pobytu było nieznane.
Główny dziedzic miał szczególne uprawnienia w wielu sprawach. Do niego należało pra
wo propinacji, tj. wyrobu i sprzedaży wódki i innych trunków krajowych, które to wydziarża
wiał mieszkańcom; 15 szynków (wg wykazów z 18 60 i 18 62 r. było 14) przynosiło mu 2.4 84 rbs
20 kop. dochodu. Z wydzierżawianego prawa propinacji piwa i miodu otrzymywał on od beczki
piwa po 75 kop., a od garnca miodu 15 kop.; z prawa wyłącznej sprzedaży dziegciu i smoły 15 rbs, ponadto 200, 70 rbs opłaty od handlujących i procederzystów (w tym m.in.140, 70 rbs
11
12

Tamże.
AGAD-KRSW vol.3260.
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kramowego od właścicieli kramów i 377,85 rbs targowego. Dochód trunkami zagranicznymi
(również wyłączne prawo dziedzica głównego - zajmowały się tym 4 osoby, w 1 860 i 1 8 62 r. 3 osoby) przynosił mu 99 rbs, w tym kasie miejs�iej w 1 8 60 - 27 rbs, a w 1 862 i 1 8 64 po 36 rbs.
Cząstkowi właściciele nie posiadali prawa propinacji w mieście.
Kasa miejska użytkowała z budowli i placów jednej nieruchomości z odpłatą 3 rbs dla do

minium. Z domu miejskiego nie miała ona dochodu, gdyż wynajmowała na magistrat i po
mieszczenie kasy, wydziarżawiała zaś grunta (za 33 rbs rocznie) i łąki (30 rbs).
Mieszkańcy Białej (wraz z właścicielami głównym i cząstkowymi) ponosili świadczenia

w 1864 r. w wysokości 10.054,74 rbs, w tym aż 3 7,67% właściciele miasta, 40,78% (najwięcej)
posiadacze nieruchomości w obrębie miasta, a najmniej najliczniejsza grupa społeczna tzw. bie
dota

-

7,47%. Mieszkańcy miasta Białej najwięcej wpłacali na rzecz kasy miejskiej (52,6%)

i skarbu państwa (44,6), najmniej zaś tzw. dziesięciny dla duchowieństwa (2,8%). Na rzecz skar
bu wpłacali najwięcej głównie właściciele miasta (71 ,6%), znacznie mniej posiadacze nierucho

mości w obrębie miasta ( 1 8%) i mieszczanie rolnicy 1 0,4%). Dziesięcinę dla duchowieństwa
płacili głównie mieszczanie rolnicy (8 2,7%), a pozostałą część właściciele. Na rzecz kasy miej

skiej najwięcej wpłynęło od mieszczan nierolników (aż 62,2%), a od właścicieli tylko 10%. Na
8 rodzajów opłat najwięcej pochodziło od kwaterunkowego z nieruchomości (57,8%)13.
W szczegółach ten stan dokładnie ilustruje tabela nr 1.
Tabela nr 1: Opłaty mieszkańców Białej w 1 8 64 r. w rbs, kop.
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I 6267,34 I 3 7 1 7 37 I

7 5 1 ,20

43,96
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I 3787,41
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Zaskakującą jest rzeczą, iż mieszkańcy Białej mieli wpłacić na rzecz kasy miejski�j w 1 8 64 r.
aż 5 .292,10 rbs {tj. aż 3 5 . 245 złp 12 gr), a kasa miejska w tymże samym roku (o tym wiemy
z innego wykazu st atystycznego) dysponowała zaledwie 1 . 756 ,98 rbs {tj. 1 1 . 70 1 złp 11 gr),
z czego wydano 705 rbs {tj. 4.695 złp 10 gr = 40 , 1 % na administrację miejską) 1 4• Była to i tak
wysoka suma w porównaniu z dochodami kasy miejskiej w 1 8 1 9 r. w wysokości 3 . 706 złp.
Wówczas dochody stałe w wysokości 1 .308 złp pochodziły ze składek od mieszkańców chrze
ścijan - 934 złp, a od Żydów - 3 75 zip. Na dochody niestałe w wysokości 2.398 złp w 1 8 1 9 r.
składały się: targowe post ojne i sucha miara (920 zip), wyszynk wina (42), mostowe ( 1 76),
pastwiska miejskie ( 1 30), rzeźnia i jatki miejskie (1 OO), łąki zwane wójtowskie i pisarskie (30),

składki mieszkańców na kominiarza (1000 zip).

Wydatki wówczas były następujące: 1200 złp na pensję dla burmistrza i kasjera w jednej

osobie i jego wydatki (niskie dochody kasy miejskiej nie pozwalały na to, by był oddzielny ka
sjer), 1000 zip pensji kominiarzowi, 300 zip na pensję dla ławnika mającego zarazem sprawo
wać obowiązki sekretarza miasta, 400 zip dla dwóch sług miejskich, 200 zip dla dwóch st różów
nocnych, 150 złp na wynajęcie lokalu na kancelarię dla burmistrza, 144 zip na pensję, koszty
kancelarii i podróże dla dozorcy miast, 1 4 1 na wydatki nadzwyczajne, 21 zip na prenumeratę

dzienników praw, ponadto doraźnie 5 OO złp na naprawę rzeźni.

Dochody były wydzierżawiane głównie przez Żydów {przeważnie na 3 lata), np. w 1 8 1 9-21

targowe i sucha miara przez Szmula Chajmonowicza, wyszynk wina, dochód z mostowego oraz
z rzeźni i jatek przez Chaima Joselowicza, dochód z pastwiska przez Szmerkę Niskowicza.
Dzierżawcy musieli posiadać p ewien kapitał w gotówce lub w majątku, bowiem obowiązani
byli opłacać raty dzierżawne co pół roku z góry w ciągu 14 dni od zakończenia licytacji. Jeśli
dzierżawca nie zrealizował warunku umowy, wówczas przest awała ona obowiązywać; władze
administracyjne zarządzały nową licytację na koszt byłego dzierżawcy. Takie koszty musiał po
nosić Józef Hertnak, kt óry nie sp isał umowy ze wspólnikami: Józefem Kozłowskim i Micha
łem Kroszczyńskim i ci go odstąp ili po l icyt acji. S am zaś utrzymujący się z szewstwa
i posiadający jedynie dom o wartości szacunkowej500 zip nie był w stanie po dołać warunkom
umowy w ciągu trzech lat ( 1 XI 1 8 10-3 1 V 1 8 1 3). Opłat a za dzierżawę wynosiła 45 1 zip rocz
nie. Wiemy, że grunty wójtowskie i pisarskie nie były wydzierżawiane przez 10 lat z powodu
braku chętnych na licytacji, więc w 1 8 20 r. oddano je w dzierżawę za 100 zip ławnikowi; sumę
tę miano mu p otrącać z jego pensji.
Wg etat u z 1 8 15/1 6 r. do kasy powiatowej w Białej miało wpłynąć 4 9 .429 zip z dóbr bial
skich, co stanowiłoby 35% ogólnych wpływów z powiatu bialskiego ( 1 4 1.3 10 zip) . Z dóbr
bialskich najwięcej spodziewano się z hrabstwa bialskiego - 37.675 zip (w tym 25.757 zip opła
ta tzw. 24 grosza) i miast a Białej - 8 .034 złp (2.223 złp podymne i 5 . 8 1 1 złp rekrutowe od
Żydów), znacznie mniej z łacińskiego probostwa bialskiego w Plebańskiej Wólce - 2. 950 zip
(w tym 2.263 złp opłata 50 grosza), z trzech altarii i akademii 349 złp, od Sióstr M iłosierdzia
w Sławacinku 226 złp (podymne), od księży bazylianów 1 9 6 złp (w tym 1 64 złp subsidium cha
ritativum) 15.
Tak więc, mimo iż Biała była miastem w pełni rolniczym, jednakże biorąc pod uwagę m.in.
liczebność ludności, liczyła się ona na Podlasiu i nie było obojętne, kto będzie burmistrzem gospodarzem tego miasta.
14 Tamże vol.3260.
1 1 AGAD-KRSW vol. 3256-3259.
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2. Nominacje burmistrzów, ich przywileje, obowiązki i kompetencje
Prawnym gospodarzem miasta był burmistrz mający do pomocy ławników (a w mieście
wojewódzkim prezydent z radnymi) tworzący tzw. urząd municypalny (a od 1 842 r. magistrat)
zgodnie z rozporządzeniem namiestnika Królestwa Polskiego J. Zajączka z 30 V 1 8 1 8 r. (a póź
niej ukazem z 1 1 X 1 842 r.) 16• Byli oni mianowani przez KRSW na wniosek komisji wojewódz
kiej, której kandydatów przedstawiali najczęściej właściciele miast (w miastach prywatnych),
rzadziej mieszkańcy, czy też komisarze obwodowi.
Po upadku powstania listopadowego w okresie tzw. stanu wojennego kandydatury opinio
wał naczelnik wojenny woj. podlaskiego Mikołaj Korff i właściwie on decydował o wyborze.
Wg ustawy cywilnej z 1 859 r. burmistrzów mianował już Rząd Gubernialny na przedstawienie
naczelnika powiatowego17•
Mianowanie burmistrza odbywało się poprzez:
a. złożenie przysięgi przez tegoż na wierność służby przed osobą duchowną i komisarzem
obwodowym (i podpisaniem rory przysięgi) ; b. podpisanie deklaracji o nienależeniu do tajnych
towarzystw; c. uiszczenie opłary stempla nominacyjnego; d. wpłacenie kaucji do kasy miejskiej
w wysokości 1/4 dochodów miejskich (lub potrąceniu z pensji) ; e. na koniec sporządzenie pro
tokółu instalacji18•
Kandydatom na burmistrzów stawiano wymagania:
a. musieli być Polakami lub tzw. naturalizowanymi Polakami, którzy opanowali język pol
ski i przez 5 lat mieszkali w kraju. S tatut organiczny z 1 8 3 2 r. dopuszczał Rosjan, którzy osie
dlili się w kraju polskim i mieli nieruchomość. Żydzi byli wykluczeni.
b. obowiązani byli do składania egzaminów pisemnych i ustnych przed komisją egzamina
cyjną ustanowioną przy komisji wojewódzkiej ze znajomości czynności burmistrza, jednakże
w zasadzie nie było to ściśle przestrzegane. Po upadku powstania listopadowego p ewne wy
magania merytoryczne zastąpiono lojalnością polityczną kandydatów;
c. od 1 83 7 r. wprowadzono obowiązkową znajomość języka rosyjskiego (przeznaczając
4 lata na jego opanowanie)19•
Od 18 22 r. wprowadzono mundury urzędnicze, których opis dokłanie określał ukaz z 23 V
1836 r. 20

16 DzPKP r. 1 ( 1 8 1 6), s. 1 5 8 ; r.6 (1 820), s.25 ; t.30 ( 1 8 42) s.28 3. Prawo mianowania urzędników
(w rym i burmistrzów) leżało w gestii panującego (wg 41 artykułu Konstytucji z 1 8 15 r.), który zlecił ro
15 V 1 8 16 r. namiestnikowi ]. Zajączkowi; ren zaś scedował ro na KRSW.
17 DzPKP t.53 (1 859), s. 1 1 1 - 1 12.
1" DzPKP 6 (1820), s.20. A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego
obowiązującego w Królestwie Polskim, Warszawa 1 8 80, t.l, s.365-368.
1 9 DzPKP 17 ( 1 835), s.408; A. Okolski, Wykład. . , s.349-365.
10
Mundury i spodnie miały być z ciemnozielonego sukna z gładkimi złoconymi guzikami, na których
widniał herb Królestwa Polskiego; kołnierz i mankiety munduru miały być z czarnego aksamitu. Na koł
nierzu była złota haftowana obwódka Wyróżniająca urzędników 1 O klasy, do których należeli również
burmisrrzowie. Wraz z mundurem noszono kamizelkę, szpadę i kapelusz. Ukazem z 2 VI 1855 r. i przepi
sami administracyjnymi z 1 8 N 1855 i 8 III 1 8 5 6 ograniczono się tylko do zamiany mundurów na półka
frany. DzPKP 19 ( 1 8 3 6), s.43-141, DzPKP 49 ( 1855), s.133-139,145- 159, 325-359.
.
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Burmistrzowie (lub prezydenci) nie musieli pochodzić z miejscowych obywateli posiadają
cych własność nieruchomą (tak jak ławnicy lub radni), dlatego też większość ich nie czuła się
związana z miastem i starała się uzyskać wyższą i lepiej płatną posadę w administracji cywilnej.
Prezydenci, burmistrzowie i kasjerzy byli płatni, radni i ławnicy - tylko tam, gdzie wystarczały

fundusze. Wysokość płacy miała zależeć od dochodów kas miejskich. W miastach„ �tórych fun
dusze miejskie ledwie co wystarczały na utrzymanie administracji, burmistrzowie pełnili funk
cję kasjera, jeśli fundusze były odpowiednie, wówczas kasę prowadził jeden z ławników.

W przypadku śmierci, choroby, zawieszenia w urzędowaniu lub nieprzewidzianej innej nagłej
przeszkody w pełnieniu obowiązków burmistrza jego miejsce zajmował pierwszy (w porząd
ku) ławnik21•
Najogólniej biorąc, burmistrz był wykonawcą rozkazów komisji wojewódzkiej (później rzą
du gubernialnego) przesyłanych mu za pośrednictwem komisarzy obwodowych (naczelników
powiatowych). Musiał on osobiście pełnić obowiązki, nie mógł opuścić miasta bez uzyskania
na to urlopu od komisarza obwodowego (lub naczelnika), był odpowiedzialny za wszystkie
szkody powstałe w czasie jego nieobecności (postanowienie namiestnika z 2 1 V 1 8 1 6 r.), po
słuszny swoim przełożonym, zobowiązany był do zachowywania tajemnicy służbowej, musiał
być bezstronnym i nie wykorzystywać swego urzędu dla własnych zysków (np. przez prowa
dzenie własnej działalności gospodarczej) . W sprawach mniejszej wagi obowiązany był on
udzielić mieszkańcom odpowiedzi w ciągu trzech dni od daty wpłynięcia pisma, zaś prośby i żą

dania mieszkańców większej wagi przedstawiał komisji wojewódzkiej22•
Zakres obowiązków służbowych burmistrzów był szeroki i obejmował funkcje administra
cyjne, policyjne i skarbowe. Do funkcji skarbowych burmistrzów należała kontrola skarbu (co
najmniej raz w miesięcu) i handlu oraz niekiedy pełnienie funkcji kasjera, jeśli budżet miasta
był skromny. Funkcje policyjne dotyczyły: - przestrzegania bezpieczeństwa i porządku w mie

ście (poprzez policjantów) ; - zapobiegania włóczęgostwu i żebractwu (poprzez odsyłanie ich
do sądu, właściwej gminy zamieszkania lub do komisarza obwodowego) ; - utrzymywania sek
cji transportowych i aresztu; - kontroli zgromadzeń i stowarzyszeń; - sądzenia w pierwszej

instancji za przestępstwa i wykroczenia, o ile mieli uprawnienia sędziów policyjnyioh i udziela
nia napomnień, nagan oraz wymierzania kar pieniężnych do 1 O rbs, aresztu do 7 dni i chłosty
do 20 razów (nie podlegali temu duchowni wyznań chrześcijańskich, szlachta dziedziczna i oso
·
bista, żony i dzieci szlachty, która sprawowała urzędy 7 i 8 klasy oraz obywateli odznaczonych
orderami lub honorowymi znakami).
Niewątpliwie najważniejsze były funkcje administracyjne i do nich (główniejszych) należa
ło: - „czuwanie nad własnością miejską i nią zarządzanie"; - spis rozporządzeń otrzymywa
nych od władz zwierzchnich; - sporządzanie budżetu miasta; - rozkład i pobór podatków
państwowych i różnych świadczeń na rzecz miasta; - rozkład kar egzekucyjnych między dłuż
ników; - sporządzanie rocznych spisów zbiorów zbóż, zwierząt hodowlanych i ewidencji lud
ności na podstawie miesięcznych spisów urzędników stanu cywilnego; , goska o sprawy
21 J .
Warmiński, Burmistrzowie Międzyrzeca w latach 1 8 1 6-1 866, „Rocznik Międ;>:yrzecki" t._12-13,
1980-8 1 , s. 13.
2 2 A . J. Okolski, Wykład„„ s.369-37 1 ; J . Warmiński, Burmistrzowie„„ s. 1 3 ; Dz PKP t.3 ( 1 8 17), s.228.
Czas urzędowania burmistrza w biurze (w dzień roboczy) był ściśle określony (7 godzin dziennie) od
kwietnia do września od godz. 7 do 1 2 i od 15 do 18, w pozostałym okresie czas popołudniowy był krót
szy i trwał do wieczora z powodu braku sprzętu oświetleniowego.
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wojskowe: pobór rekruta, zakwaterowanie wojska w mieście i wydawanie im zaświadczeń;
- wydawanie paszportów i różnych zaświadczeń; - dopilnowanie remontu budynków gro
żących zawaleniem się; - dozorowanie robót publicznych, nadzór nad drogami, mostami
i narzędziami ogniowymi; - otrzymywanie zawiadomień od ubezp ieczonych o pożarze
(w ciągu 24 godzin) i powoływanie taksatorów (murarzy i cieśli) w celu wycenienia wartości
zabudowań dla zakładu ubezpieczeń; - dopilnowanie, by od 1 I 1 823 r. w jednej izbie
mieszkała jedna rodzina żydowska (zapobieganie epidemiom) ; - zabezpieczenie pozostałości
spadkowych; - zapobieganie rozszerzaniu się „nałogów zdrowiu szkodliwych i moralność ka
rzących" (tzw. „stróż moralności"); - dostarczanie koni dla poczthalterów (kierowników urzę
dów pocztowych) ; - zwoływanie co 3 lata zgromadzeń starszych (ustalał też listę głosujących
członków) w celu wyboru władz zwierzchnich, od których przyjmował przyrzeczenie.
We wszystkich sprawach administracyjnych i policyjnych, gdzie szło o prostą egzekucję,
burmistrz sam decydował, w innych sprawach dotyczących dobra miasta lub ich funduszów,
I

jak te� rozkładu ciężarów publicznych naradzał się wspólnie z ławnikami, którzy obowiązani
byli pbdpisywać dokumenty.
W przypadku uchybienia burmistrza pod względem administracyjnym zwierzchność miej
ska pci,winna informować o tym komisję wojewódzką za pośrednictwem komisarza obwodo
wego. 'Burmistrza, jak i cały urząd municypalny, przekraczających swe obowiązki, komisja
wojewódzka mogła zawiesić w urzędowaniu, lecz o tym natychmiast powiadomić KRSW, któ
ra mogła pociągnąć ich do odpowiedzialności sądowej. Burmistrzowie za uchybienia w czyn
nościach karnych podlegali sądom kryminalnym i trybunałom cywilnym z rozporządzenia
cesarskiego z 1 1 XI 18 4 7 r.23•
Z racji pełnienia swych funkcji burmistrzowie mieli pewne przywileje: zwolnienie od po
datków osobistych i służby wojskowej oraz niekiedy prawo do szlachectwa i wychowywania
dzieci w zakładach naukowych kosztem państwa lub wsparcia pieniężnego, ponadto prawo do
odznaczeń, nagród, emerytury i znaku honorowego24• Z powyższego przeglądu wynika, iż obo
wiązki, kompetencje i uprawnienia burmistrzów były szerokie.

3 . Burmistrzowie
Probleni lokalizacji urzędu w miastach prywatnych należał w zasadzie do właściciela mia
sta, który podejmował decyzję w porozumieniu z władzami wojewódzkimi. Dążono do tego
by urząd miejski był w centrum miasta w budynku murowanym, w którym b yłoby obok miesz
kanie burmistrza i pomieszczenie na odwach; ponadto w pobliżu - kasa miejska, więzienie

policyjne, wagi i narzędzia ogniowe. Urząd miejski w Białej mieszczący się początkowo w do
mu drewnianym, co było niebezpieczne w wypadku pożaru, w 1 834 r. był już w wynajętym (za
23 Szerzej to omówił J. Warmiński, Burmistrzowie . .. , s.13-17; ponadto DzPKP t.2(1 8 1 6), s. 53-63,
75-76, 143, 155; t.3 ( 1 8 1 7), s. 19, 61, 8 0, 1 3 6, 1 85, 233, 3 60; t. 4 (1 8 1 8), s. 67, 1 15, 1 1 6, 220-223,
292; t. 6 (1 820), s.25-33 ; t.7(1 821), s.385-387; t. 26(184 1), s. 427; t.29(1 842), s. 29, 245-253 ; t. 3 1
(1 843), s. 1 1 ; t.33 (1 844), s.3 1 3 ; t.34 (1 844), s.39, 1 6 1 ; t.40 (1 847), s. 3 1 , 8 9-9 1 ; t. 4 1 (1848), s . 355.
Rozporządzenie z 1 847 wymieniało jeszcze następujące kary dla burmistrzów: wstrzymanie płacy, nagana
bez zapisania do stanu służby, napomnienie lub areszt do 7 dni, a nawet zawieszenie w urzędowaniu.
24 A. Okolski, Wykład... , s. 3 89-407.
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300 złp rocznie) domu murowanym, a od połowy 1 8 3 5 r. w nowo wybudowanym odwachu
na rynku miasta i zajmował on 322 m2 powierzchni (na p ierwszym piętrze) . Z tego 60 m2 prze
znaczono na kancelarię, archiwum urzędu skarbowego i pomieszczenie różnych depozytów,
3 2,2 m2 na kasę miejską, a 210,4 m2 przypadło na 4-pokojowe mieszkanie burmistrza (wraz
z kuchnią o powierzchni 26 m2), 1 8 ,4 m2 zajmował korytarz. W czasie powstanifl styczniowe
go (informacja z maja 1 8 64 r.) największy pokój burmistrza (83,5 m2) zajmowała kancelaria

magistratu i archiwum, drugi (4 1 , 5 m2) - kancelaria burmistrza, urząd skarbowy i skład depo
zytów, a trzeci pokój (59,4 m2) - kasa ekonomiczna, dawną kancelarię przeznaczono dla wo
je nnego p o l i cmajstra i meldunków, zaś pomi eszczenie byłej kasy miejskiej otrzy mali
policjanci25•
W czasie utworzenia obwodu bialskiego burmistrzem w Białej był (od 1 8 13 r.) syn genera
ła Antoni Gislar, który po 7-letniej służbie w wojsku, z powodu odniesionych ran w kampanii
napoleońskiej, uzyskał dymisję w stopniu porucznika z 1 7-ego pułku p iechoty liniowej Księ
stwa Warszawskiego. W nagrodę zasług mianowano go burmistrzem Białej. W czasie przemar
szów wojsk rozpisywał liwerunki i składki dla wojska, wprawdzie uciążliwe dla mieszkańców
miasta, lecz nieodzowne i pociągające za sobą surową odpowiedzialność przed wojskiem. Wy
daje się, że tłumaczenie Gislara w piśmie do cesarza Mikołaja I dopiero z 1 82 9 r. o tym jakoby
z powodu bezwzględnego egzekwowania należności dla wojska naraził się dla wielu mieszkań
ców, jest tylko wybiegiem. Faktem j est, Że Gislar 22 VI 1 8 1 7 r. został zasuspendowany w urzę
dowaniu po skardze nań złożonej przez mies-zkańców na ręce przej eżdżającego przez Białą
delegowanego radcy stanu. Gislar bez usprawiedliwienia się z zarzutów o nadużycia finanso�
we w kasie ekonomicznej wyjechał do Warszawy, co można uważać za równoznaczne z przy
znaniem się do winy. Dopiero w 1 829 r. powrócił do Białej i bezskutecznie prosił w piśmie
skierowanym do cesarza o przywrócenie go do urzędowania.
Następcą Gislara krótko był Ma rcin Wyrzykowski (2 VIII 1 8 1 7 - 29 I 1 8 1 8 r.), po nim tymczasowo aptekarz Teodor Zarębski, a od 22 VII 1 8 1 8 r. Jan Sadowski (prawdopodobnie
miejskiego pochodzenia), który urzędował najdłużej ze wszystkich burmistrzów omawianego
okresu, bowiem aż przez 1 8 lat (do śmierci - 1 3 V 1 8 3 6 r.)26 •
W pierwszych latach omawianego okresu urząd municypalny na czele z burmistrzem nie
podejmował poważniejszych planów rozbudowy miasta, ponieważ w wyniku wojen napoleoń
skich kasa miejska była pusta, a mieszkańcy zubożali. Burmistrzowie ograniczali się jedynie do
usuwania skutków wojen (np. w 1 8 1 9 r. naprawiono wszystkie jatki nienadające się do użytku) .
W 1 824 r. wybudowano 2 budy na skład narzędzi ogniowych za 1.2 95 złp. W 1 825 r. KRSW
zatwierdziła 2 kontrakty: na wybudowanie odwachów rogatkowych za 1.70 6 zip i na wybruko
wanie rynku w B iał ej przez Żyda Szmula Bersona za 5 .200 złp (główniejsze ulice w większości
były już wybrukowane). Na to kasa miasta B iałej miała tylko 800 złp oszczędności, a 6. 100 złp
pożyczyła na 3 lata z kas miast tegoż obwodu (królewskich - Łosic 2 . 800 zip i Drohiczyna 400
zip oraz dziedzicznych - Terespola 1 .000, Kodnia 800, Piszczaca 600 i Rossosza 500 złp), któ
re miała zwrócić ze składek mieszczan i dominium do 1 VII 1 82 9 r. (wraz z odsetkami w wyso
kości 6 10 zip). Ponadto do datkowo na ten cel urząd miejski w B iałej rozpisał w 1 825 r. na
mieszkańców składkę posiłkową w wysokości 1.235 zip.
�'

AGAD-KRSW vol. 3259 i vol. 3263.

AGAD-KRSW vol. 3256-3258; Sadowski miał do pomocy ławników, głównie Jana Zarębskiego,
Józefa Kozlowskiego i Teodora Karczewskiego.
21;
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W 1 823 r. Żyd Boruch Offencheim uzyskał akceptację budowy mydlarni zlokalizowanej
między miastem Białą a młynami wolańskimi. Na p rzełomie 1 824/25 r. rozważano problem
założenia lazaretu dla 3-ego pułku ułanów, jedpakże Żrezygnowano z tego i ograniczono się
w 1 8 26 r. na wynajęcie 2 izb w domu Tomasza Zaliwskiego przy ul. Brzeskiej 20 na lazaret dla
chorych. W �828 r. wybrukowano część ul. Krzywej przy klasztorze reformatów, wykorzy
stując do tego fundusze szarwarkowe, licząc za 1 dzień ciągły po 2 złp, p ieszy po 1 złp.

Z akt poaustriackich, przysłanych w 1 8 27 r. przez prokuratorię generalną komisji woje
wódzkiej, okazało się, że dominium powinno zwrócić miastu Białej prawie 3 1,5 tys. złp ze
względu na pobieranie za wysokich świadczeń na rzecz dziedzica. Połowę tej sumy mieszkańcy
Białej zadeklarowali się przeznaczyć na potrzeby miasta.
W 1 8 29 r. wybudowano nową bydłobojnię, na którą dominium dało bezpłatnie drewno,
mieszkańcy je zwieźli i „obrobili'', a kasa miejska finansowała majstra i zakup części metalo
wych. Od 1 I 1 83 0 r. wydzierżawiano z niej dochód razem z jatkami (dotychczas z jatek po
240 złp rocznie) za 1 .401 złp. Żydowi Jankielowi Rybakowi.
Dalszemu rozwojowi miasta na długo kres położył groźny pożar z 1 6 VIII 1 8 3 0 r., który
zniszczył prawie 1/3 domów mieszkalnych (94 na 3 06), 92 kramy (w tym 8 murowanych) wraz
z towarami na rynku miasta. Projekt o zbieraniu składek na wsparcie mieszkańców Białej 20 XI
1 83 0 r. Rada Administracyjna odrzuciła, motywując tym, iż mieszkańcy mieli otrzymać odszko
dowanie z Towarzysrwa Ogniowego (jednakże to było niewiele) , a 100 tys. złp zapomogi od
cesarza Mikołaja I dopiero po 27 VII 1 832 r. Sytuację tę pogłębiła jeszcze wojna polsko-rosyj
ska 183 1 r. 2 7• Tak więc dopiero pod koniec 1 8 3 2 r. rozpoczęto budowę pięciu domów muro
wanych. W tej sytuacji władze zwierzchnie stopniowo wycofywały się z obostrzonych
rozporządzeń odnośnie odbudowy spalonych zabudowań, i tak 7 VI 1 8 3 2 r. KRSW pozwoliła
mieszkańcom Białej budować mieszkania drewniane przy drugorzędnych ulicach, a później kryć kalenicą (tj. mieszanką gliny i słomy) zamiast dachówki. Do końca urzędowania Sadow
skiego (V 1 8 3 6 r.) odbudowano zaledwie 40 domów mieszkalnych, w tym 19 murowanych (15
żydowskich, 3 chrześcijańskie i 1 miejski) i 21 drewnianych (1 1 chrześcijańskich i 10 żydow
skich). Murowane prawie wszystkie były pokryte dachówką (3 żydowskie pod kalenicą a miej
ski pod cynkiem), drewniane zaś z wyjątkiem jednego pod gątami) były pod kalenicą (a przed
pożarem były pokryte głównie słomą) 28 •
Bardzo ważnym zagadnieniem w dziejach miasta Białej był problem Żydów, który nurto
wał i burmistrza ze względu na ich liczebność przewyższającą chrześcijan. Wg przywileju
z 1 6 2 1 r. wydanego mieszkańcom Białej przez Aleksandra Ludwika Radziwiłła (1594-1 654)
mogło być w tym mieście najwyżej 3 0 rodzin żydowskich, tymczasem w czerwcu 1 8 23 r. było
ich aż 3 8 9 rodzin. Wówczas mieszkało w Białej 2.020 Ż ydów, a tylko 1 .457 chrześcijan. Zasta
nawiano się nad sposobami zahamowania dalszego przybywania Ż ydów do Białej z innych miast
pod różnymi pretekstami, a później żenienia się i osiedlania się na stałe. Zgodnie z ogólnokra
jowymi dyrektywami w 1 8 23 r. został sporządzony projekt odosobnienia Ż ydów od chrześci
jan w Białej. Wg tego projektu Żydom nie wolno było mieszkać na rynku głównym oraz przy

27 Tamże; zob. J. Warmiński, Powstanie listopadowe na Podlasiu, „Słowo Podlasia" 1 8 ( 1997) nr 45·52, s. 14.
28 AGAD-KRSW vol. 3256-3259: Przy ul. Międzyrzeckiej mieszkała bardzo uboga ludność posiada
jąca wszystkie domy drewniane, najbogatsza zaś przy ul. Brzeskiej (przy trakcie bitym) i rynku miasta.
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ulicach: Warszawskiej, Lubelskiej, Reformackiej, Długiej, Międzyrzeckiej, Janowskiej, Brzeskiej
oraz przy wszystkich ulicach poprzecznych pomiędzy Janowską, Brzeską i Długą. Wszyscy
Żydzi mieli przenieść się do końca 1 825 r. na część ul. Grabanowskiej i Prostej oraz całą - Jero
zolimską (między Brzeską i Grabanowską), Nową, Rynkową, Daleką i Dzielną. W przypadku
niedostosowania się ich do tegoż rozporządzenia po w/w terminie mieli być eksmitowani dro
gą policyjną i ponosić karę pieniężną. Katolicy mieli ułatwić im sprzedaż gruntów przy ulicach
przeznaczonych im na zamieszkiwanie. Żydom nakazano budować domy tylko murowane
(a nie drewniane). Tylko dwie rodziny żydowskie mogły mieszkać przy ulicach zabronionych
ogółowi Żydów, ale pod pewnymi warunkami. Mieli wylegitymować się: a/ posiadaniem
24 tys. złp czystego funduszu; b/ bycia bankierem lub prowadzić „przyzwoity i otwarty " han
del; c/ umiejętnością czytania po polsku, francusku lub po niemiecku; d/ posyłaniem swoich
dzieci do szkół publicznych po siódmym roku życia; e/ nieużywaniem żadnych znaków po
wierzchownych odróżniających ich od innych mieszkańców. Ponadto mogli mieszkać jeszcze do
datkowo Żydzi wykształceni w sztuce wyzwolonej (np. malarze, doktorzy ) , aktualnie
fabrykanci zatrudniający w swoich zakładach pracy Żydów, ci którzy mieli własny plac i w cią
gu jednego roku byli w stanie wymurować dom; hurtownicy jakichkolwiek zawodów; oczywi
ście wszyscy spełniający wymogi wyszczególnione w punktach c, d i e.
W 1 83 3 r. pozwolono Żydom mieszkać przy ulicach zabronionych im sprzed dziesięciu
łaty: Międzyrzeckiej, Janowskiej; mogli mieszkać jeszcze przy ulicy Prostej, Krzywej, Garncar
skiej, Ogrodowej, Przechodniej, Żydowskiej i Małej29•
Władze administracyjne, mając na celu ozdobę miasta, nie pozwalały na odbudowę kramów
na rynku. W związku z tym Żydzi zaczęli zakładać sklepy w swoich mieszkaniach. Jose! Winta!
pierwszy zaczął przerabiać na kramy część swojego domu zajezdnego. Bezskutecznie upominał
ich administrator Stefanii Radziwiłłówny, dziedziczki Białej, by płacili kramowe. Korzystając
głównie z okresu wojny 1 8 3 1 r., Żydzi (oprócz kilku kramów przy domach rynkowych) do
września 1 8 33 r. wybudowali niemalże 40 kramów przy ul. Brzeskiej i Warszawskiej przyle
głych do rynku (w pobliżu drogi bitej} . Sprawa skomplikowala się, p onieważ Żydzi nie chcieli
rejestrować swych kramów i wpłacać do dominium po 18 zip rocznie od kramu większego
(gdzie sprzedawano różne towary), a po 9 złp od mniejszego (gdzie sprzedawano tylko wikru
ały) . Błędnie oni twierdzili, iż przed pożarem płacili ryłko z kramów znajdujących się na ryn
ku, a sklepy znajdujące się poza rynkiem, były wolne od o płaty. KRSW po wnikliwym
rozpatrzeniu tej sprawy w 1 8 3 5 r. nakazała Żydom wpłacać kramowe do dominium; decyzję
tę w 1 83 6 r. potwierdziła Rada Administracyjna30•

29

Tamże vol.3257 i 3258.
Tamże vol. 3258-3262: Niestety, Żydzi nie chcieli podporządować się tym decyzjom. Ponownie sil
ny szturm przypuścili na początku łat 5 0-tych, by uwolnić się od opłaty kramowego. Prokuratoria po
dokładnym przebadaniu sprawy - przesłuchaniu szeregu świadków (głównie byłych wójtów gminy bial
skiej - Mikołaja Dembińskiego i Tadeusza Przednikiewicza oraz archiwisty Hieronima Czaplińskiego)
w 1 8 5 6 r. odmownie załatwiła bezpodstawne roszczenie Żydów. Prokuratoria doszła do wniosku, że opła
ta kramowego wymaganą i uiszczaną była nie od sklepu, czy kramu, ani też od placu, na którym był po
budowany kram lub sklep, ale od procederu, tj. za wolność prow '!- dzenia handlu w mieście, dlatego
uiszczali ją ci tylko, którzy prowadzili legalny handel. Twierdzenie Zydów, że przed 1 83 0 r. pobierano
kramowe tylko z kramów będących na rynku, a te spaliły się i tym samym upadło kramowe, stały się bez
podstawne.
30

25

Do innych ważnych prac wykonanych w mieście Białej należało wybrukowanie w 1 833-34 r.
części rynku ( 1 .443 sążni licząc po 1 złp za sążeń) po spalonych kramach „nie tylko dla wygo
dy publicznej, ale dla upiększenia miasta". Od połowy 1 834 do połowy 1 8 3 5 r. Żyd Icek Wessel
wybudował odwach wojskowy piętrowy murowany o długości 1 6,7 m, szerokości 1 2,6 m.
i wysokości 6,9 pokryty blachą cynkową za 29 .57 1 złp (na placu nabytym od Żyda O ffenche
ima za 6.605 zip po spalonym domu w rynku) . Miał być tutaj urządzony pomost dla warty
oficerskiej ze wszystkimi utensyliami na zewnątrz i od wewnątrz. Dolne pomieszczenia zajęto
na odwach i areszt, piętro zaś na w/w kasę i kancelarię urzędu miejskiego.
W 1 8 3 5 r. zaczęto zatrudniać więźniów do zamiatania miasta za wynagrodzeniem otrzy
mywanym ze składki mieszkańców w wysokości 35 O złp, ponieważ mimo trzykrotnie ogłasza
nej licytacji nikt nie chciał podjąć się tej czynności3 1 • W 1 8 3 5 r. pomalowano dwie szopy (przy
ul. Warszawskiej i Brzeskiej) przeznaczone na narzędzia ogniowe za 3 1 7 zip. Wg wykazu
z 1 8 3 7 r. mieściło się w nich: 70 sikawek (wozowa, węberkowa i 68 ręcznych), 3 1 węberków
skórzanych, 3 1 stągwi na kółkach, 92 bosaki i 32 drabiny. W całym mieście było 4 7 prywat
nych studni wybudowanych kosztem mieszkańców, na rynku zepsuta pompa. Odwachy rogat
kowe i szlabany były przy ul. Warszawskiej i Brzeskiej, zaś tylko szlabany przy ul. Janowskiej,
Międzyrzeckiej i Lubelskiej32•
Tak więc zasługi Sadowskiego jako reprezentanta miasta Białej były niewątpliwie duże.
W tak długim okresie jego urzędowania znajdujemy tylko 2 zarzuty pod adresem jego działal
ności. Jedynie w 1 8 1 9 r. komendant żandarmerii obwodu bialskiego czując osobistą urazę do
braci Ludwika (zm. 9 VI 1846 r.) i Jana Sadowskich, podburzał ludność głównie żydowską i ci
złożyli nań skargę komendantowi, a on przekazał wyższym władzom. Konflikt zażegnał komi
sarz obwodowy Stefan Borejsza. Drugi raz miało to miejsce na początku 1 8 3 6 r., kiedy to na
czelnik wojenny woj. podlaskiego, chciał ukarać burmistrza Sadowskiego za to, że : a/ pozwalał
mieszkać w Białej Żydowi Abrahamowi Tenebaumowi skazanemu wyrokiem sądowym na wy
gnanie po odsiedzeniu kary więzienia za fałszywe oskarżanie urzędników obwodu bialskiego;
b/ wpisał do księg ludności jako stałego mieszkańca tegoż miasta Oliowicza Morgensterna przy
byłego z Rosji. Jednakże Sadowski 13 V 1 8 3 6 r. zmarł i sprawa została umorzona33 •
Po 4-miesięcznym (13 V - 13 IX 1836 r.) pełnieniu funkcji zastępcy burmistrza w Białej przez
dotychczasowego burmistrza Horodyszcza Mateusza Kwiatkowskiego (którego powrócono do
Horodyszcza), w nagrodę gorliwego pełnienia obowiązków w Drohiczynie burmistrzem w Białej
był w czasie 1 1 XI 1 8 3 6 - 14 VII 1844 (z pensją roczną 240 rbs, a od 1 I 1 8 3 9 r. 285 rbs) Fran
ciszek Kozłowski. Tenże (ur. w 1 796 r.) stanu miejskiego (majątku żadnego) z wykształceniem
średnim niepełnym (absolwent szkoły wydziałowej w Węgrowie), na początku 1 8 24 r. został bur
mistrzem w Miedznej (27 VII 1 825 r. zatwierdzony, z pensją 1 05 rbs rocznie), a na początku
1 8 3 1 r. - burmistrzem w Drohiczynie ( 1 1 4 rbs rocznie). Po przejściu przezeń na własną prośbę
z urzędu w Białej na takie same stanowisko w Osiecku (gdzie przed 1 8 53 wyszedł ze służby rzą31 Tamże vol. 3258-3259 : Wiemy, że na początku 1 8 3 1 r. w Białej było w więzieniu poprawczym
ponad 37 więźniów (w woj. podlaskim 66, w Królestwie Polskim 3.258) i 50 w więzieniu detencyjnym.
Są bogate materiały archiwalne dotyczące ich przestępstw oraz warunków życia, co wymaga oddzielnego
omówienia.
32 Tamże vol. 3258-3259; WAPL-KWP vol.1.
33 Tamże vol. 3256-3259; Archiwum parafii św. Anny w Białej Podlaskiej - Księga oryginalna do za
pisywania zgonu.
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dowej i zmarł po 1 8 5 9 r.), burmistrzem w Białej był krótko ( 1 8 44-45) Franciszek Polaczek,
będąc zasuspendowany. Po nim administrator dóbr bialskich protegował Augustyna Kłopo
to wskiego, jednakże burmistrzem był (1 1 X 1 845 - 10 III 1 8 47) doświadczony urzędnik An
drzej Popławski. Tenże (ur. w 1 8 03 r.), po ukończeniu szkól bialskich (wykształcenie średnie
niepełne), 15 VI został aplikantem w urzędzie municypalnym Międzyrzeca, 10 X 1 8 29 r. pisa
rzem, 10 III 1 8 3 8 r. ławnikiem i kasjerem, ponadto 20 II 1 8 3 8 r. miał poruczone czynności do
urzędu skarbowego tamże, 28 IX 1 841 r. na własne żądanie uwolniony i mianowany kancelistą
biura Rządu Gubernialnego Podlaskiego, za okazywaną gorliwość w służbie 2 1 IX 18 43 r. prze
znaczony do pełnienia obowiązków sekretarza kwaterunkowego przy magistracie Siedlec, nie
bawem podrachmistrzem kwaterunkowym przy Rządzie Gubernialnym Podlaskim, a na po
czątku 1 845 r. przy Rządzie Gubernialnym Lubelskim (przejściowo burmistrzem Białej), od
1 8 6 3 r. był rachmistrzem starszym wydziału wojskowo-policyjnego (zm. po 1 8 65 r.). Otrzy
mał wiele nagród pieniężnych, w 1 8 57 r. na pamiątkę wojny krymskiej w 1 8 53 -56 medal brą
zowy za pilną i gorliwą służbę, w 1 8 5 9 r. - tytuł radcy honorowego34.
Po Popławskim burmistrzem w Białej był (23 III 1 8 4 7 - 12 XII 1 8 53 r.) dymisjonowany
sztabskapitan wojsk rosyjskich Ignacy Kulesza (ur. w 1 8 1 5 r. w guberni witebskiej jako szlach
cic, ojciec jego miał 400 włościan) . Niebawem po przyjściu miał niesnaski z mieszkańcami (były
nań skargi, np. Pilotowicza o nadużyciach jego w urzędowaniu - na konszachty z naczelnikiem
powiatowym). 27 IX 1850 r. cesarz zamienił rangę sztabskapitana, w której był uwolniony
w 1 83 8 r. z pułku żytomierskiego piechoty, na rangę cywilną sekretarza gubernialnego. Posta
nowieniem KRSW z 1 2 XII 1 853 był usunięty od obowiązków burmistrza Białej za wielożeń
stwo (był ożeniony w 1 83 4 r. w Odessie z Rosjanką Anną, a następnie w Białej z córką
naczelnika powiatu bialskiego Kotowskiego - Stefanią)35•
Po Kuleszy z trzech kandydatów (odpadli Józef Woliński, burmistrz Kodnia i Augustyn Kło
potowski, burmistrz Sarnak) burmistrzem w Białej został Alfons Ostachiewicz, dymisjonowa
ny sztabsrotm istrz z pułku ułanów arcyksięcia Alberta Austriackiego. Po pr zejściu
Ostachiewicza w kwietniu 1855 r. na prezydenta Siedlec, z trzech kandydatów (odpadli Wa
lenty Skalski, burmistrz Jan owa i Jakub Wołoszyński, burmistrz Piszczaca) burmistrzem w Bia
łej został 1 3 VI 1 8 5 5 (i był nim aż do śmierci 17 III 1 8 6 0 r. z pensją 270 rbs + 15 rbs jako
kontroler handlu) Augustyn Kłopotowski. Tenże (ur. w 1 8 15 r.), szlachcic niewylegitymowany
(bez majątku), absolwent szkoły obwodowej w Białej (wykształcenie średnie niepełne), przez 5
lat przygotowywał się do służby rządowej przy urzędzie wójta gminy Huszczy, od 13 X 1 84 1 r.
był asesorem honorowym w powiecie bialskim, od 4 VI 1 8 46 r. komisarzem do odnowienia 25letnich układów o zamianę dziesięcin z pozostawieniem przy obowiązkach asesora, od 25 IX
1850 burmistrzem Sarnak (w 1856 r. otrzymał medal brązowy na pamiątkę wojny z 1853-56 r.)16 •
Po Kłopotowskim burmistrzem w Białej był 1 6 IV 1 8 6 0 - 22 VIII 1 8 6 1 r. (z pensją roczną
285 rbs) na własną prośbę szlachcic (tzw. osobisty), Henryk Ladachowski, legitymujący się
.i• Tamże vol. 3259-60; WAPL-RGLos vol.921 (Kozłowski), vol. 1485 (Popławski). Obecne wykształ
cenie wyższe odpowiada uniwersyteckiemu Uak aktualnie), natomiast średnie pełne - ukończonej szkole
departamentowej, wojewódzkiej, gimnazjum lub liceum, średnie niepełne - ukończonej szkole wydziało
wej, podwydziałowej, obwodowej łub powiatowej; szkoła podstawowa - szkole elementarnej zw. począt
kową, ponadto były jeszcze „nauki domowe" i „lekcje prywatne".
is WAPL-RGLos vol.992.
3 6 AGAD-KRSW vol. 3262; WAPL-RGLos vol. 8 3 1 (Kłopotowski), vol. 2334.
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średnim wykształceniem (absolwent gimnazjum w Lublinie), inwalida wojenny (z amputowa
ną nogą po biodro) z okresu wojny krymskiej (m.in. obrońca Sewastopola) odznaczony srebr
nym medalem św. Jerzego i brązowym św. Włodzimierza oraz awansowany na podoficera
(7 VIII 1 8 5 6 r.), jeniec wojenny (7 VI- 10 XII 1855 r.), był również 1 III 1 85 9 - 16 IV 1 8 60 r.
na własną prośbę burmistrzem w Łukowie (z pensją roczną 360 rbs). Mimo tych zasług na
miestnik Królestwa 22 VIII 1 8 6 1 r. pozbawił go urzędu burmistrza w Białej, motywując
„w teraźniejszych okolicznościach postępowaniem swoim staje się szkodliwym i wpływa na
wzburzenie mieszczan". Chodziło o to, iż uczestniczył on w procesji manifestacyjnej
12 VIII 1 8 6 1 r. na pamiątkę połączenia Litwy z Koroną, ponadto do uczestnicrwa w niej zmu
szał swoją żonę - Rosjankę, której ponoć zabraniał wyznawać prawosławie, a dzieci (wbrew
prawu) ochrzcił w obrządku rzymskokatolickim. Za to głównie został aresztowany i odesłany
do rwierdzy w Brześciu Litewskim, później do Tykocina (w guberni augustowskiej) , gdzie był
pod ścisłym dozorem policyjnym. Wyrokiem sądu kryminalnego guberni lubelskiej z 20 V 1 8 63
r. został skazany na 6 miesięcy osadzenia w wieży „za zniesławienie władzy", samowolne za
trzymywanie osób i zaniedbania w obowiązkach służbowych (22 zarzuty)37•
Po Ladachowskim burmistrzem w Białej został syn profesora szkół rządowych, szlachcic
niewylegitymowany Aleksander Ś ciborski ( 1 1 XI 1 8 6 1 - do śmierci 12 V 1 8 6 4 r.), ur.
24 II 1 8 1 4 r. w Kopszewnicy w Sandomierskiem. Tenże po ukończeniu sześciu klas w Liceum
Warszawskim w 1 8 3 0 r. (wykształcenie średnie), od 2 XI 1 83 2 r. był aplikantem bezpłatnym
w Komisji Woj. Podlaskiego, od 1834 r. dietariuszem w sekcji ekonomicznej komisji wojewódz
kiej, od 1 8 3 6 r. pełnił obowiązki sekwestratora i asesora honorowego w obwodzie (później
w powiecie) bialskim, od XI 1 849 r. był zastępcą burmistrza w Terespolu, od 3 1 X 1850 r. po
nownie asesorem honorowym w powiecie bialskim, od 27 VIII burmistrzem w Osiecku i rów
nocześnie kontrolerem skarbowym.
Od 9 VIII 1 8 64 r. burmistrzem Białej był dotychczasowy (od 7 VII 1 8 54 r.) kasjer magi
stratu (pensja 1 8 0 rbs) Filip Rapczewski, kasjerem został Konstanty Sadowski, sekretarzem od
VI 1857 r. był Stanisław Czekanowski (z pensją roczną 120 rbs) , a sekretarzem kwaterunko
wym od IV 1 8 6 0 Karol Remiszewski.
Z kasjerów bialskich wyróżniał się urzędujący przez 10 łat (6 XII 1 844 r. - 9 VII 1 954 r.)
mieszczanin Jakub Wołoszyński (ur. 22 VII 1 8 2 1 r., ojciec jego posiadał nieruchomość miej
ską w Siedlcach), który po ukończeniu szkoły obwodowej w Siedlcach (wykształcenie śred
nie niepełne), 29 VII 183 1 - 1 1 VI 1 8 4 1 r. był aplikantem w biurze obwodu siedleckiego
(w międzycŹasie pełnił obowiązki zastępcy dziennikarza i ekspedytora), po czym był kance
listą w magistracie Łomaz, 8 XI 1 8 4 1 r. - 20 X 1 842 r. kancelistą magistratu Węgrowa z pen
sją 4 5 rbs (w międzyczasie przez 6 miesięcy pełnił o bowiązki naczelnika deputacj i
kwaterunkowej i przez 1 miesięc burmistrza), następnie taką samą funkcję pełnił w Janowie;
1 III 1 8 44 - 1 V 1 845 był tamże burmistrzem i kontrolerem handlu. W czasie urzędowania
w Białej przez 2 łata i miesięc pełnił obowiązki burmistrza i kontrolera handlu w Osiecku (pow.
łukowski) i 5 X 18 52 - 9 VII 1 854 był kontrolerem handlu w Białej. 21 IV 1 854 - 1 VIII 1 8 6 0 r.
był burmistrzem Piszczaca ( 1 65 rbs). W 1 85 6 r. na pamiątkę wojny krymskiej z 1 8 53-56 otrzy
mał medal brązowy na wstążce orderu św. Andrzeja Apostoła. W 1 86 0 r. otrzymał od cesarza po.i 7 WAPL-RGLos vol. 1026, vol. 1 027 (1 I 1852-30 XI 1 853 r. był konduktorem przy budowanej kolei
żelaznej warszawsko-petersburskiej z pensją roczną 3 60 rbs).
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dziękowanie za trafne i energiczne działanie w dostawie urlopowanych żołnierzy powołanych do
służby wojskowej . 1 VIII 1 860 r. został zainstalowany na komisarza policji cyrkułu 1-ego przy
magistracie Lublina (3 00 rbs), od 2 IX 1 8 62 był kontrolerem kasy ekonomicznej Lublina (z pen
sją roczną 400 rbs)38 •
W czasie urzędowania burmistrzów po Sadowskim nie dokonywano jakichś większych in
westycji w mieście. Wiemy, że w 1 836 r. Żyd Jakub Sędzik na wieży zamkowej naprawił zegar
niechodzący od 3 0-tu lat, w 1 8 3 8 r. ponownej naprawy podjął się Szlomy Elman za 370 zip
(28 8 zip rozpisano składki na 268 rodzin, ponadto posiadamy bardzo szczegółowe wykazy) '�.
W 1837 r. pokryto dachy na jatkach gątami za 6 1 1 zip. W tym samym roku Mordko Solski
podjął się naprawy drogi bitej w Białej za 2.600 zip. W 1 84 1 r. wydano 370 zip na naprawę
domu miejskiego. Ze względu na to, że Biała była położona na trakcie głównym, którym prze
jeżdzali wysocy dostojnicy, w 1 843 r. KRSW zgodziła się na założenie 12 latarni rewerberko
wych, jak w innych miastach, za 5 1 7 rbs 20 kop. Na oświetlenie tych latarni mieszkańcy
wpłacali do kasy ekonomicznej rocznie po 30 rbs. Od ich uruchomienia do początku 1 847 r.
świeciły one (i to nie wszystkie) zaledwie kilka razy i to po 2-3 godziny, tj. w czasie pobytu prze
jeżdżających wysokich dostojników. W 1 8 5 9 r. Żyd Aron S zajnberg podjął się wymurowania
kramów.
27 V 1 8 6 0 r. o godz. 3 rano, wybuchł pożar i spaliły się zabudowania 1 12 rodzin (407
osó b). Mamy bardzo szczegółowe informacje dotyczące spalonych całkowicie 1 8 domów
mieszkalnych żydowskich i 7 w części, 14 gospodarskich, 35 właścicieli żydowskich szacowa
nych wg ówczesnych wykazów na 6.950 rbs. Po pożarze natychmiast powołano „Komitet
wsparcia pogorzelców w Białej" w składzie 3 zamożnych Żydów Mordki Gampela, Aleksan
dra Morosa i Szmula Erlicha, a pod prezydencją Ludwika Rzewuskiego, pomocnika naczelni
ka pow. bialskiego. Komitet ten wystarał się o natychmiastową pomoc „pogorzelcom" z kasy
ekonomicznej w "''Ysokości 1 00 rbs; ponadto z biegiem czasu 400 rbs zasiłku u namiestnika
(prosił o 500 rbs) i pomoc w materiałach budowlanych u właściciela miasta Białej.
Rodziny poszkodowane, oprócz odszkodowania z asekuracji, otrzymały jeszcze 1 0 0 rbs
z kasy bóżniczej, 20 rbs z funduszów własnych gubernatora, 70 rbs od Kozłowicza, obywa
tela z Rosji przejeżdżającego przez Białą, 1 1 8 rbs 50 kop. od Żydów bialskich. Za zgodą na
miestnika odbyła się we wrześniu 1 8 65 r. w ogrodzie saskim Warszawy loteria fantowa,
której dochód w wysokości 1 7 . 3 00 rbs (w całości) przeznaczono mieszkańcom dotkniętym
pożarem w trzynastu miastach Królestwa Polskiego. Na każdy dom spalony przypadało prze
ciętnie po 36 rbs, a na każde 1 0 0 rbs asekuracyjne niemalże 8 rbs. Na Białą przypadło 1 . 676
rbs. W kwietniu 1 8 66 r. wpłynąlo jeszcze 27 rbs ze składek różnych władz gubernii radom
skiej, 33 1 rbs od różnych władz i 150 rbs z reprezentacji Bogumiła Dawson. Od ofiarodaw
ców na rzecz poszkodowanych w Białej - wg dostępnych dla nas wykazów - wpłynęło
w sumie 3 . 0 1 8 rbs, które to ofiary w pewnym stopniu ulżyły doli pogorzelców bialskich41'.

-'" WAPL-RGLos vol. 1 669 (Ś ciborski), vol.2334 (Rapczewski); WAPL-RGLI akta wojskowe, vol. l ;
WAPL-Naczelnik Powiatu Łukowskiego vol. 664.
" WAPL-KWP vol. 1.
40 AGAD-KRSW vol.3260-3263; zob. WAPL-RGLI akta wojskowe vol . 1 .
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Zakończenie
Na zakończenie powyższych rozważań wydaje się celowym przytoczyć opinię jednego z bur
mistrzów - Baraniuka z Janowa Lubelskiego na temat przyczyn „defektów i malwersacji" przy
urzędach miejskich oraz jakie widział ku temu środki zaradcze.
Wg niego rząd zbyt mało opiekował się burmistrzami, których w większości dzienny zaro
bek z trudem wystarczał zaledwie na utrzymanie ich i ich rodzin. Wielu burmistrzów pobierało
pensji do 90 rbs (599 złp 13 gr) rocznie. Wg Baraniuka ponoć mniej malwersacji było dokony
wanych przez urzędników lepiej sytuowanych. Proponował podwyższyć pensję burmistrzom
do minimum 1 5 0 rbs (999 złp) . W miastach, w których nie było funduszów wystarczających
na utrzymanie oddzielnego kasjera, posadę tę należałoby połączyć z posadą burmistrza, doda
jąc mu dostateczną pomoc kancelaryjną. Ponadto mieszkańcy miasta niefunduszowego winni
wybrać ze swego grona poborcę czyli starszego ławnika honorowego umiejącego czytać i pi
sać, dając za niego solidarną rękojmię; pomagałby on burmistrzowi przy poborze składek i po
datków. Ławnik ten z funduszów kasy miejskiej winien pobierać 45 rbs stałej pensji rocznie
i wyłącznie za swoje uchybienia być odpowiedzialnym, bez obowiązku solidarnej odpowie
dzialności za nadużycia burmistrza4 1 •
W przeciągu półwiecza przewodnictwo Białej (pomijając władze obwodowe, a później po
wiatowe) spoczywało w rękach co najmniej 14-tu burmistrzów następujących po sobie. Ze
względu na to, iż Biała znajdowała się przy trakcie głównym warszawsko-brzeskim, którym czę
sto przejeżdżali znakomici dostojnicy państwowi, władze administracyjne starały się o to, by
burmistrzem była osoba dążąca do tego, by stolica obwodu (a później powiatu) dobrze prezen
towała się i była wzorem do naśladowania dla pozostałych 9-ciu miast tego terenu. Wymienia
no następujące cechy burmistrzów: „zdolność, znajomość przepisów, zaufanie w Rządzie
i zaszczytne przymioty duszy, obok ściślejszego wykonywania obowiązków służbowych utrzy
mywał należny w mieście porządek, zapewniał opiekę mieszkańcom, czuwał nad ich dobrem
i spokojnością". Nie wszyscy burmistrzowie Białej sprostali wymogom stawianym im przez
władze. Wyrazem tego były dość liczne zasuspendowania w urzędowaniu. Ś rednia przeciętna
urzędowania burmistrza wynosiła niespełna 4 lata. Tylko jeden pełnił tę funkcję aż przez 1 8
lat, wielu zaledwie przez kilka miesięcy. Burmistrzowie B iałej rekrutowali się w większości ze
stanu szlacheckiego (drobna szlachta niewylegitymowana; niewielu było pochodzenia miejskie
go), posiadali wykształcenie średnie niepełne (niewielu pełne) i rekrutowali się ze służby woj
skowej. Spotkaliśmy też wypadki, iż burmistrzami w pomniejszych miastach byli absolwenci
szkół elementarnych, umiejący ledwie czytać i pisać. Dla burmistrzów niewątpliwie waźnym
to, w jakim mieście urzędowali. Biała była miastem obwodowym (a od 1 8 42 r. powiato
wym) więc ich burmistrzowie mieli znacznie wyższą pensję aniżeli w pozostałych miastach te
goż regionu administracyjnego, ponadto niekiedy mieli prawo do starania się o szlachectwo
osobiste (o ile tego nie mieli) z racji sprawowanego urzędu.
było
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BIAŁYSTOK 1 99 9

MARIAN LECzyK

EU ROPA DW ÓCH W OJEN ŚW IATOW YCH Z PERSPEKTYW Y
KOŃCA XX WlEKU
TEZY

I. Retrospekcji dotyczącej Europy międzywojennej towarzyszyć muszą trzy spostrzeżenia
natury ogólniejszej, nasuwające się już na początku tych refleksji. Dają one wyobrażenie o ska
li komplikacji towarzyszących wyprowadzeniu wniosków ogólniejszych i potwierdzają utyski
wania historyków na szczególny opór stawiany przez materię historii najnowszej.
Spostrzeżenie pierwsze - historyk musi się tu poruszać pośród takich kategorii polityczno
ustrojowo-ideologicznych jak: tradycyjny liberalizm, nowoczesna demokracja, autokratyzm,
militaryzm, faszyzm i komunizm. Te komponenty, a zarazem wektory rozwijającej się sytuacji,
zawierające tak różne treści polityczne, społeczne, gospodarcze i ideologiczne, pozostają z dru
giej strony w powiązaniu tak ścisłym, że nie ma potrzeby tego egzemplifikować. Spostrzeżenie
drugie - historyk jest tu postawiony wobec konieczności analizy skomplikowanych zależności
między obu wojnami (funkcjonuje teza, iż druga wojna światowa jest dalszym ciągiem pierw
szej - ,Wojna żywi wojnę" - napisał Friedrich Schiller w dramacie Dwaj Piccolomini) oraz
wobec konieczności analizy kruchości i trwałości pokoju europejskiego. Na marginesie tego
zagadnienia nasuwa się historykowi refleksja dotycząca utylitarnej roli doświadczeń historycz
nych i samej nauki historii w badaniach nad pokojem, które rozwijano w Europie w latach
„zimnej wojny". Kolejne spostrzeżenie dotyczy nader spektakularnego zjawiska występujące
go w okresie obu wojen światowych i w ich następstwie w kolejnych dziesięcioleciach. Idzie tu
o zderzenie się europocentryzmu i globalizmu (światowego) w sferze stosunków międzynaro
dowych na wszelkich płaszczyznach.
Il. Po pierwszej wojnie światowej nastąpiła powszechna ideologizacja konfliktów. Z pierw
szej wojny światowej Europa wychodziła obciążona wyraźnie odczuwalnym podziałem na pań
stwa zwycięskie i na państwa zwyciężone z terytorialnymi, gospodarczymi, politycznymi,
militarnymi i psychologicznymi tego konsekwencjami. Dziedzictwo dawnych tradycyjnych
sprzeczności polityczno-gospodarczych zostało teraz „uzupełnione" i to na niespotykaną do
tąd skalę, konfliktami natury ideologicznej. Na Europie lat dwudziestych i trzydziestych zacią
żył w pierwszym rzędzie konflikt ideologiczny, będący konsekwencją opanowania dawnego
Imperium Rosyjskiego przez bolszewików, a więc przez rewolucję komunistyczną. To ogrom
ne, silnie zideologizowane państwo, znalazło się w konflikcie z resztą Europy, głosząc za po
średnictwem Międzynarodówki Komunistycznej rewolucję światową. Tego rodzaju konflikt
zapowiadał silną ideologizację życia politycznego, a nawet gospodarczego, prawie na całym
kontynencie.
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Rzeczywiście, po zakończeniu pierwszej wojny światowej konflikt ten rozrósł się do czyn
nej walki między komunizmem a kapitalizmem, ujmując rzecz najbardziej ogólnie; w formie
bardziej wysublimowanej przybrał on postać sp�zeczności między demokracją a totalitaryzmem
komunistycznym. Powstał także równoległy do tego konflikt między demokracją a totalitary
zmem faszystowskim, który przerodził się w ciągu paru lat także w konflikt polityczny. Te
konflikty ideologiczne nabrzmiały tak szybko, że nie tylko dogoniły, ale prześcignęły tradycyj
ne konflikty związane z ekspansją terytorialną. Niemcy napadły na Polskę i Francję w 1 93 9r.
jeszcze „w ramach" tradycyjnego sporu wynikającego z pobudek terytorialo-rewizjonistycz
nych. Ale już dwa lata później wybuchła między Niemcami a ZSRR na niespotykaną skalę
wojna ideologiczno-zbrojna. Tam też oczywiście chodziło o terytoria, ale sztafaż był ideologicz
ny. Generalnie były to zmagania dwóch totalitaryzmów: faszyzmu i komunizmu.
„Obraz ideologiczny" drugiej wojny światowej był bardziej przejrzysty niż obraz pierwszej.
Wprawdzie i tam wysuwano pewne hasła ideologiczno-postępowe; wywieszano sztandar wal
ki przeciwko reakcyjnemu caratowi, czy też przeciwko pruskiemu absolutyzmowi i military
zmowi, ale były to raczej gesty propagandowe. Natomiast obraz drugiej wojny światowej był
klarowny i łatwiejszy do odczytania. W wojnie tej walczyły z sobą: ideologia demokratyczna
świata zachodniego, ideologia faszystowska oraz ideologia komunistyczna. Każda z nich miała
własne, odrębne cele. Wprawdzie ZSRR - państwo komunistyczne - znalazło się w tym star
ciu w jednym obozie z demokracjami zachodnimi, to był to jednak tylko paroletni epizod.
Niebawem między światem zachodnim a blokiem wschodnim wziął górę konflikt, mający
wszelkie znamiona ideologiczne - długotrwała „zimna wojna".
III. Trwałość pokoju europejskiego jest interesującą kwestią badawczą. Pokój p o pierwszej
wojnie światowej, przypieczętowany przez paryską konferencję, trwał dwadzieścia jeden lat.
Pokój, który nastąpił po drugiej wojnie światowej - aczkolwiek nieprzypieczętowany konfe
rencją pokojową - trwa, jak dotąd, lat pięćdziesiąt cztery, a więc przeszło dwukrotnie dłużej.
Optymizm stąd płynący jest niemały.
Europa po pierwszej wojnie światowej, mimo że urządzona na podstawie traktatu wersal
skiego oraz innych towarzyszących mu pokojowych traktatów, wkroczyła w nowy okres do
końca nie spacyfikowana. Znaczenia konferencji kończącej wojnę nie należy więc przeceniać,
a tym bardziej fetyszyzować. Sam fakt jej odbycia i zawarcia pod jej auspicjami traktatów po
kojowych nie wystarczył, aby zapewnić Europie pokój na dłużej niż na dwa dziesięciolecia.
Nietrwałośt skutków paryskiej konferencji pokojowej miała swoje źródła w braku konsekwen
cji w postępowaniu mocarstw dyktujących nowy, wersalski porządek. Zaś brak konsekwencji
wynikał z zarysowujących się sprzecznych interesów.
Rewizjonizm terytorialny i rewanżyzm państw zwyciężonych oraz tych, które uznały się za
pokrzywdzone przy podziale owoców zwycięstwa, uzyskał szybko warunki rozwoju w następ
stwie rywalizacji, jaka się rozwinęła w stosunkach miedzy Wielką Brytanią, Francją, Włocha
mi, Japonią i Stanami Zjednoczonymi; ów rewizjonizm wykorzystał także przeciwieństwa
między Zachodnią Europą a faszystowskimi Niemcami, a z drugiej strony współpracę między
Rosją a Niemcami. Wszystko to łącznie skróciło pokój europejski i światowy tylko do dwudzie
stu jeden lat. Przeczytajmy w tym miejscu ważny, dotyczący tej kwestii fragment pamiętników
Winstona Churchilla: „Jako człowiek, który żył i działał w owych właśnie czasach, chciałbym
pokazać i uzmysłowić, jak łatwa do uniknięcia była tragedia drugiej wojny światowej; jak sła32

bość ludzi szlachetnych została wykorzystana przez nikczemników; jak bardzo państwom de
mokratycznym nie połączonym w większe organizmy brakuje wytrwałości i konsekwencji nie
zbędnych do zapewnienia szerokim maso m poczucia bezpieczeństwa oraz j ak nawet
w sprawach, gdzie powinien odezwać się instynkt samozachowawczy, nie prowadzi się żadnej
konsekwentnej (podkr. M.L.) polityki przez choćby 15-20 lat. Zobaczymy, w jaki sposób na
woływania do roztropności i powściągliwości przybliżają śmiertelne niebezpieczeństwo i jak
brak zdecydowania w działaniu, wynikający z chęci życia w wygodzie i spokoju, wiedzie pro
stą drogą do tragedii. Zobaczymy, jak absolutnie konieczne jest wieloletnie, szeroko zakrojone
współdziałanie wielu państw, niezależnie od wahań w polityce światowej" (Druga wojna świa
towa, Gdańsk 1 994, t. I, ks. l , s. 17).
IV. Po drugiej wojnie światowej współpraca zwycięskiej koalicji trwała też niedługo. Skoń
czyła się ona w latach 1 946-1949 z chwilą odstąpienia od wspólnej polityki wobec Niemiec
i utworzenia dwóch państw niemieckich o przeciwnych orientacjach politycznych i ideologicz
nych. Koniec współdziałania mocarstw, tworzących w latach II wojny światowej Wielką Koali
cję oznaczał, że współpracę zastąpiła najpierw nieufność, a następnie wrogość, co nie
wyeliminowało jednak całkowicie wymiany gospodarczej i prób porozumiewania się Zachodu
i Wschodu w najważniejszych kwestiach polityki europejskiej - np. w sprawie niemieckiej. Na
przestrzeni łat powojennych stopień występowania tych zjawisk był różny i od tego zależała
terminologia, którą te stosunki określano (zimna wojna, odstraszanie, odprężenie). U końca
piątej dekady pokoju europejskiego stan napięcia na linii Wschód - Zachód ustąpił; atmosfera
polityczna w świecie stała się podobna do tej, która istniała bezpośrednio po zakończeniu woj
ny czyli u progu pierwszej dekady pokoju; w kręgu atmosfery współdziałania Wschodu i Za
chodu znalazły się Niemcy w charakterze pomostu.
V. Przeszło pięćdziesiąt łat, jakie upłynęły od zakończenia drugiej wojny światowej, są - jak
na stosunki europejskie - dość długim okresem pokoju. Działa pozytywnie ogrom nagroma
dzonych doświadczeń negatywnych, wyrażający się rozmiarami ludzkiej hekatomby i zniszcze
niami materialnymi. Ale zauważmy, że w miarę oddalania się od zakończenia najkrwawszej
z wojen, tj. drugiej wojny światowej, jej historyczny wizerunek zaczyna się w świadomości zwłaszcza młodszych pokoleń - zacierać. Coraz częstsze są głosy niechętne literackim i filmowym
wspomnieniom wojennym, a i sama konkretna wymierna wiedza o tej wojnie i jej skutkach ule
ga w tym środowisku redukcji. Potwierdzają to badania ankietowe, z których wynika, że poziom
wiedzy społeczeństwa (a szczególnie młodzieży) o drugiej wojnie światowej obniża się systema
tycznie.
Historycy dysponują konkretnym materiałem liczbowym, ilustrującym ofiary, które po
chłonęły wojny. W samych tylko wojnach europejskich XVII wieku poniosło śmierć 3 miliony
ludzi, w wojnach XVIII wieku - 5 milionów, w wieku XIX - 5,5 miliona, w wieku XX (biorąc
pod uwagę tylko obie wojny światowe) 60 milionów ludzi. Historycy są zdolni przedstawić
także bezpośrednie zależności między rozwojem środków służących do prowadzenia wojen
a rozmiarami zniszczeń i zahamowań postępu cywilizacyjnego i kulturowego. I odwrotnie, są
w stanie ukazać zależności między długimi okresami pokoju a bujnym rozwojem cywilizacji
i kultury. Wsp omnijmy tylko o pomyślności cywilizacyjnej neutralnej przez wieki Szwajcarii
i Szwecji, o dłuższym pokoju europejskim po wojnie francusko-pruskiej 1 8 70r., o drugim dłu-
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gim pokoju w Europie po drugiej wojnie światowej i szybkim, wyraźnie wyróżniającym się
w tych okresach, postępie cywilizacyjnym i kulturowym w skali ogólnoeuropejskiej.

VI. Pokój po drugiej wojnie światowej nie był (zwłaszcza w łatach pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych) i nie jest także dzisiaj sielanką (straszliwe, krwawe wojny lokalne). Były łata i chwi
le krytyczne, kiedy cień nowej wojny światowej stawał się coraz gęstszy. Pojawiały się przy tym
nowe okoliczności. Ukazało się niebezpieczeństwo wojny nuklearnej, zawierające w sobie re
alną groźbę totalnego zniszczenia życia na ziemi. Wraz z nim pojawiło się nowe, nie zadawane
sobie dotąd przez ludzkość, graniczące z absurdem, pytanie: czy ta przerażająca wizja nie jest
jednocześnie największą przestrogą przed nowym konfliktem światowym? Oto w jakie kosz
marne i dramatyczne w swej wymowie dylematy uwikłała się ludzkość w drugiej połowie XX
wieku. Prawdziwe jest twierdzenie, że wszystkie dotychczasowe doświadczenia i analogie hi
storyczne bledną wobec dających się przewidzieć skutków konfliktu nuklearnego dla współ
czesnej cywilizacji w skali całego świata.
Niebezpieczeństwo to sprawia, że ludzkość znalazła się dzisiaj w nowej sytuacji, a sytuacja
ta wymaga nowego globalnego sposobu myślenia o jej losie teraźniejszym i przyszłym. Histo
ria jako nauka ma w tym myśleniu swoje miejsce. Historycy, którzy dysponują całością histo
rycznego doświadczenia, mają z jednej strony zdolność bardziej wyrazistego dostrzegania
niebezpieczeństwa, a z drugiej strony są szczególnie powołani i zobowiązani do występowania
w obronie nagromadzonych przez historię pomników cywilizacji i kultury. Te źródła pamięci
o rodzaju ludzkim i jego dokonaniach to żywa materia stanowiąca przedmiot badań historyka.
Zagrożenie pokoju to złowieszcza wizja zniszczenia tych wartości.
Nowoczesne nauczanie historii na wszystkich szczeblach edukacji jest także pomocne
w kształceniu umiejętności dokonywania wyboru spośród rozmaitych systemów wartości. Nie
musi jednak ten wybór antagonizować społeczeństw i prowadzić do wojen. Historycy dobrze
wiedzą, że sprzeczne systemy wartości, sprzeczne interesy - polityczne i gospodarcze, sprzeczne
ideologie, różne religie istniały zawsze i stanowiły one naturalny pejzaż ludzkości, lecz nie zawsze
sprzeczności te kończyły się konfliktem zbrojnym czy wojnami religijnymi. Suknia Dejaniry nie
musi wcale być sztafetą przekazywaną ze stulecia na stulecie, z pokolenia na pokolenie.
Na XVI Międzynarodowym Konkursie Historyków w Stuttgarcie w 1985r. ostrzegano, że
w wieku XX, który jest wiekiem globalnych zależności, tragedia jednego kontynentu jest tra
gedią drugiego kontynentu, wszystkie kłopoty i trudności są kłopotami i trudnościami całego
świata.
Dzisiaj - po przezwyciężeniu „zimnej wojny" i odejściu komunizmu, po przezwyciężeniu
dychotomicznego podziału świata - alternatywa: pokój lub wojna nie rysuje się już tak mocno
jak dawniej . Społeczeństwa wszystkich części świata zawsze interesował pierwszy człon tej
alternatywy - to jest pokój. Drugi jej człon - to jest wojna - oznaczał nieszczęścia i zagładę,
a w wieku broni nuklearnej - oznacza globalną zagładę.

VII. Rola nauki historycznej w rozstrzygnięciu tej alternatywy na rzecz pokoju polega na
badaniu tych samych sytuacji z przeszłości w sposób wariantowy, to znaczy dążący do ukaza
nia, że rozwiąianie tych sytuacji mogło być wielorakie, niekoniecznie to, które miało miejsce
(na przykład wojna), pod warunkiem, że zostałyby spełnione konieczne warunki. Współcze
sna, a więc nowoczesna metodologia historii, odrzuca skrajny indeterminizm, który jest
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w gruncie rzeczy bliski fatalizmowi. Historyk odrzuca dzisiaj takie schematyczne, podążające
jednym tylko śladem rozumowanie, jako ograniczające pole żywej myśli historyka. Nowocze
sna metodologia historii zna takie kategorie jak układ-stan i układ-proces Q. Topolski, Meto
dologia historii, s. 204 ). Układ-stan to kategoria umownej statyczności, to chwilowe
„zatrzymanie" układu-procesu po to, aby go poddać wszechstronnemu oglądowi, a także po
to, by przywołać w tym momencie wszystkie możliwe świadectwa ówczesnej sytuacji i zasta
nowić się czy to co się stało, było jedynym możliwym biegiem wydarzeń. Jeżeli owe alterna
tywne rozumowanie bierze za podstawę źródła historyczne, nie ma to nic wspólnego
z błądzeniem po bezdrożach urojeń. Zwrócił na to uwagę Tadeusz Łepkowski w tomie szki
ców pod tytułem Przeszłość miniona i teraźniejszość, Warszawa 1 9 8 0, s.153.
Taki sposób podejścia do badań nad genezą wojen może się okazać bardziej (lub mniej) sku
tecznym antidotum na schematyzm poznawczy, sprzyjający ipso facto twierdzeniom o nie
uchronności wojen. Taka postawa badawcza toruje drogę do lepszego poznania mechanizmu
procesów prowadzących do wybuchu wojen, pozwala historykom przestrzegać przed wybo
rem takich dróg, które oznaczają narzucanie wyścigu zbrojeń i chęć narzucania przewagi dru
giemu państwu.
Nauka historyczna nie jest nauką doświadczalną, historycy nie dysponują metodami empi
rycznymi na wzór nauk ścisłych. Dlatego działanie owych mechanizmów wojny mogą ukazy
wać jedynie na przestrzeni dłuższych okresów historii, bowiem tylko dłuższe odcinki dziejów
pozwalają jaśniej widzieć procesy historyczne, wyizolować dla celów lepszej obserwacji obraz
pewnych tendencji i prądów w gospodarce i polityce, w psychologii społecznej i w ideologii.
Dotyczy to zwłaszcza procesów militarnych i paramilitarnych, które są bardziej wyraziste od
innych i łatwiej dają się dostrzegać i identyfikować.
Historia się nie powtarza, a więc i wojny - aczkolwiek historia ich nie szczędziła - nie są
przeznaczeniem człowieka. H istorycy natomiast wiedzą, że powtarzają się na przestrzeni
dziejów, w warunkach społeczeństw zantagonizowanych, zbliżone do siebie uwarunkowania,
podobne układy sił politycznych, które jednak niekoniecznie przynosiły te same rozstrzygnię
cia, nie kończyły się zawsze wojnami. Rozwój społeczny różni się od przyrodniczego inge
rencją świadomego swych celów człowieka i to powoduje ową możliwość wielowariantowej
ewolucji podobnych do siebie układów i sytuacji. Z jednej strony jest to uwikłanie proce
sów historycznych w subiektywny czynnik ludzkiej - indywidualnej i społecznej - psychiki, a z drugiej strony jest to wielka szansa ludzkości, obrona przed fatalizmem dziejów.
VIII. Twierdzenia o istnieniu nieprzezwyciężalnych rzekomo sprzeczności między cywili
zacjami Zachodu i Wschodu, Północy i Południa, nieprzezwyciężalnej rzekomo sprzeczności
różnych kultur i tradycji są bezpodstawne. Są to mity a nie aksjomaty i nie ostają się wobec
obiektywnych procesów historycznych. W toku tych procesów i wzajemnych kontaktów osią
gnięcia jednych narodów stają się częścią osiągnięć drugich narodów i organiczną częścią ogól
nego, światowego rozwoju kultury materialnej i duchowej.
Życie ludzkie jako całość jest oczywiście nasycone najrozmaitszymi sprzecznościami. Świat
pozostaje z jednej strony podzielony, ale z drugiej strony jest pchany ku jedności. Nosicielami
podziałów są różne cywilizacje, różne kultury, różne religie, różne modele życia, różne siły spo
łeczne. Tak było zawsze, lecz twierdzenie, że podziały te muszą nieuchronnie p rowadzić do
konfliktów, do wojen jest ahistoryczne i naukowo nieuzasadnione.
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Obok wielkich wstrząsów społecznych i politycznych w makroskal i, na przestrzeni wieków,
od bywają się też przemiany w mikroskali, likwidujące różne formy lo kalnego przymusu poli
tycznego, nacjonalistycznego, ekonomicznego, wojskowego. Dowodzi to, że czynnikiem prze
mian nie muszą być rewolucje lub wojny. Te przemiany w mikroskali przechodzą czasem
w przemiany w skali makro, stwarzają grunt pod pacyfikację stosunków międzynarodowych,
pod współpracę wielkich organizacji międzynarodowych. Ostatnim tego przykładem są prze
obrażenia ustrojowe w Europie Śro dkowo-Wschodniej, które są milowym krokiem na drodze
integracji Europy.
Poszczególne części naszego globu różnią się cywilizacyjnie i kulturowo, lecz mimo to po
zostają one częścią jednej całości. Idea suwerennych praw do rozwiązywania swoich własnych
problemów nie jest z tym sprzeczna. Kontrastuje ona natomiast z fałszywą ideą polityki z po
zycji siły i narzucania własnych rozwiązań i woli przez państwa bardziej rozwinięte państwom
pozostającym na niższym etapie rozwoju.
IX. Pokój światowy trwa lat przeszło pięćdziesiąt, a więc przeszło dwukrotnie dłużej niż
po pierwszej wojnie światowej. Korzyści, jakie czerpie z niego ludzkość są ogromne, niewy
mierne. Jest on wartością powszechną i nadrzędną. Stąd jego obrona wymaga środków szcze
gólnych. Nie rozwiązują tego zadania na przykład ruchy pacyfistyczne, lub działania mające jak w latach pięćdziesiątych - formę urzędowo ideologicznej licencji. O wiele skuteczniejszą
formę stanowi współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie. Potwierdziła to Konferencja Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie, która odbyła się w Helsinkach przed czternastu laty,
i która potępiła wojnę jako instrument rozstrzygania sporów między narodami i blokami poli
tycznymi. Zaleciła zintensyfikowanie wszelkiego rodzaju wymiany dóbr kulturowych i infor
macji w skali ogólnoeuropejskiej. Aczkolwiek podobne kroki - choć nie na tak szeroką skalę były już w przeszłości podejmowane i niestety kończyły się niepowodzeniem (np . Pakt Brian
da-Kellogga z 1928 r.), to zgodnie z wielowariantową koncepcją biegu procesu historycznego
i możliwością wieloukładowego stanu sytuacji międzynarodowej, nie należy z pod obnych kro
ków rezygnować. Skuteczność lub n ieskuteczność takich działań potwierdzają, używając okre
ślenia Fernanda Braudela, dopiero „długie okresy trwania". Jak napisano wyżej, stosunkowo
długi okres pokoju po drugiej wojnie światowej przemawia na rzecz tej tezy. Zadaniem histo
ryków jest ukazywać rolę takich właśnie przedsięwzięć na przestrzeni dziejów, one bowiem no
szą w sobie p otencjalne możliwości tworzenia warunków, w których ludzkość wojen może
uniknąć.

•

Przykładem takiego działania był wspomniany już XVI Międzynarodowy Kongres Histo
ryków w Stuttgarcie, formułując w swych referatach i dyskusjach toczonych przy okrągłych
stołach potrzebę nowego myślenia o sprawach pokoju, budowania mostów między Zachodem
i Wschodem, Północą i Południem. Pozytywne efekty takich działań niosą ostatnie dziesięcio
lecia.
X. Na zakończenie tej części rozważań jedna refleksja natury metodologicznej. Czy do od
powiedzi na pytanie o przyczyny krótkotrwałości lub długotrwałości pokoju droga prowadzi
tylko tradycyjną metodą, a więc analizy koniunktur i dekoniunktur politycznych w stosunkach
międzynarodowych ? Czy nie należy wybiec poza tę tradycyjną metodę i szukać odpowiedzi
także w innych sferach bytu, czy nie próbować „historyzować" innych jeszcze obszarów? Czy
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przyczyn krótkotrwałości pokoju po p ierwszej wojnie światowej nie należy też szukać
w ogólnym kryzysie kultury ? Przypomnijmy twórczość Oswalda Spenglera, który wywiódł
wizję nieuchronnej katastrofy, nieuchronnej wojny i zagłady świata, z dogorywania tradycyj
nej kultury dławionej przez technicyzm, jak on to określa. A czy to, że przeżywamy obecnie prze
szło p ięćdziesięcioletni pokój nie jest spowodowane tym, że ta Spenglerowska apokaliptyczna
wizja ustępuje miejsca innej wizji, bardziej nowoczesnej ? Chodzi tu o twórczość Alvina Toflera,
który stabilizację współczesnego świata, a więc i ten długoletni pokój, postrzega w kolejnym sko
ku cywilizacyjnym czyli tzw. trzeciej fali. Co więc rzeczywiście sądzić o przyczynach krótkotrwa
łości i długotrwałości pokoju po pierwszej i drugiej wojnie światowej ?

XL Stare i nowe sprzeczności dręczą Europę XX stulecia. Panuje pogląd, że Europa jest
szczególnie wyczulona na sprawę swego bezpieczeństwa z tego powodu, że jej kontynent jest
łatwo dostępny dla wszelkiego rodzaju inwazji: lądowych, morskich i powietrznych, a dzisiaj
dla broni masowego rażenia, zwłaszcza dla lotnictwa i rakiet dalekiego zasięgu. Europa jest
więc obiektywnie zainteresowana w likwidowaniu wszelkiej antagonistycznej dezintegracji,
mogącej doprowadzić do konfliktu zbrojnego i zagrozić jej bezpieczeństwu.
Sprzeczności dręczące Europę od zakończenia p ierwszej wojny światowej były następstwem
głębokich zmian, jakie nastąpiły na kontynencie w latach dwudziestych i trzydziestych XX stu
lecia. Przeobrażenia te objęły sferę życia politycznego, gospodarczego, sferę psychologiczną
i ideologiczną społeczności europejskiej. Zmiany na tak wielką skalę nie dotknęły w owym cza
sie żadnej innej części świata.
W czym się owe przeobrażenia manifestowały ? Była to przede wszystkim nowa konfigu
racja państwowo-terytorialna w środkowo-wschodniej Europie. Przestała istnieć wielka mo
narchia habsburska, zastąpiona kilkoma samodzielnymi państwami narodowymi. Nastąpił
koniec cesarstwa niemieckiego i okrojenie terytorium nowych Niemiec. Najbardziej jednak
gwałtowną i o najgłębszych konsekwencjach zmianę przeszła skrajnie wschodnia część Eu
ropy; na miejsce rosyjskiego carskiego imperium p owstało imperium komunistyczne. Nato
miast skrajnie zachodnia część Europy wielkich zmian nie przeszła. Główne państwa tej
części kontynentu zachowały, generalnie rzecz biorąc, swój potencjał ogólny (Francja stosun
kowo szybko zabliźniła rany gospodarcze dzięki napływowi kapitału amerykańskiego, odzy
skała też Alzację i Lotaryngię), a prestiż Wielkiej Brytanii i Francji jako państw zwycięskich,
które podyktowały warunki pokoju, wzrósł niepomiernie. Z drugiej strony prawdą jest, że
Francja już wówczas odczuwała niedosyt swego bezpieczeństwa, wpłynął na to brak ratyfi
kacji traktatu wersalskiego przez Stany Zjednoczone, nie uzyskała też Francja dodatkowego
traktatu gwarancyjnego ze strony Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, o które bezsku
tecznie zabiegała.
Osłabienie gospodarcze, polityczne i militarne Niemiec było zjawiskiem przejściowym, zo
stało ono szybko przezwyciężone i państwo to niebawem doszlusowało do czołówki zachod
niej Europy. Po siedmiu latach od zakończenia wojny Niemcy odzyskały dawne znaczenie.
Widomym tego znakiem były rewindykacje polityczno-międzynarodowe, prowadzące do od
zyskania statusu mocarstwowego. Był to cały pakiet umów podpisanych z Niemcami w Locar
no, a zwłaszcza najważniejszy z nich tzw. pakiet reński, obietnica skrócenia okupacji prowincji
nadreńskich oraz przyjęcie Niemiec do Ligi Narodów w roku 1926 i przyznanie im stałego
miejsca w Radzie Ligi obok Anglii, Francji, Włoch i Japonii.
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Mimo wysiłków podejmowanych w ramach Ligi Narodów, i poza tą organizacją, na rzecz
ustabilizowania Europy, łatwo spostrzec, Że zburzona przez wojnę światową równowaga eu
ropejska nie została ani przez paryską konferen�ję pokojową, ani przez lata następne odbudo

wana. Świadczyło o tym ustanowienie w Paryżu preponderancji starych zwycięskich mocarstw,

pogrążenie się Rosji w chaosie rewolucyjnym i utracenie przez nią miejsca w europejskim kon
cercie mocarstw, zburzenie francusko-rosyjskiego aliansu polityczno-wojskowego, który był waż
nym instrumentem w tym koncercie; mający go zastąpić sojusz Francji z Polską i z Małą Ententą
mógł być rozumiany tylko jako pars pro toto. Już tylko dla porządku dodajmy, że rozpadł się też
alians angielsko-rosyjski z 1 907 r. Utraciły swego austro-węgierskiego sprzymierzeńca Niemcy,
które w tej sytuacji czyniły próby wyrównania tej straty i poszukiwały nowego punktu oparcia.
Najpierw - do początku lat trzydziestych - miała to być Rosja bolszewicka (ZSRR) przez podpi
sanie w 1 922 r. paktu w Rapallo, a następnie, po dojściu do władzy w Niemczech reżimu anty
komunistycznego - pokrewne ideologicznie faszystowskie Włochy.

XII. Likwidacja tradycyjnych aliansów w Europie (Ententa i blok Państw Centralnych) wskazywała na interesujące, z punktu widzenia strategii międzynarodowej, zjawisko poszukiwania
. przez Zachód i Wschód porozumień ponad środkiem kontynentu, który stanowiły rewizjoni
stycznie nastrojone Niemcy i Włochy. Tendencja ta torowała sobie uporczywie drogę; najpierw
wyrażał ją sojusz polsko-francuski, lecz już od początku lat trzydziestych dała znać o sobie idea
powrotu do porozumienia francusko-rosyjskiego, czego wyrazem było podpisanie w końcu li
stopada 1 932 r. przez Francję i ZSRR traktatu o nieagresji, a 2 maja 1935 r. układu o wzajemnej
pomocy. W układach tych nawiązywano do zasady konieczności pilnowania Niemiec od zacho
du i wschodu. Wyrazem tych dążeń była pochodząca z lat 1 933-1 934 idea tzw. Paktu Wschod
niego, niezrealizowana na skutek oporu organizowanego przez Niemcy.
Ś rodek Europy był natomiast - co jest całkiem zrozumiałe - obszarem zabiegów niemiec
kich. Była to tradycyjna domena Niemiec, wiążąca się jeszcze z ideą Mitteleuropy, czego wyra
zem był sojusz niemiecko-austro-węgiersko-turecki, poprzedzający pierwszą wojnę światową.
W latach międzywojennych dążenie do zdominowania Europy Środkowej przybrało przede
wszystkim formę poparcia dla rewizjonizmu terytorialnego Węgier i Bułgarii, wewnętrznego
podboju Austrii przez hitlerowski narodowy socjalizm i w końcu jej Anschlussu, opanowania
Sudetów i rozsadzenia Czechosłowacji., wreszcie sojuszu z Włochami.
Hegemonistyczne dążenie Niemiec wobec Europy Środkowej uczyniły z tego regionu już
w połowie'lat trzydziestych punkt zapalny. Francja nie zamierzała, rzecz jasna, pozostawić
Niemcom wolnej ręki nad Dunajem. Basen naddunajski stał się obszarem zawziętej rywalizacji
niemiecko-francuskiej. Oba te państwa forsowały tam ścierające się z sobą programy integra
cyjne, każdy - rzecz jasna - pod wł:i.sną egidą.
Rejon basenu naddunajskiego to obszar, na którym pojawiły się nowe państwa narodowe
dzielące się spuścizną po monarchii habsburskiej. Jedne z nich, jak Zjednoczone Królestwo Ser
bów, Chorwatów i Słoweńców (późniejsza Jugosławia) oraz Rumunia i Czechosłowacja srały się
oparciem dla Francji, tworząc antyrewizjonistyczną Małą Ententę. Natomiast pokonana Au
stria, Węgry i Bułgaria z kompleksem strat terytorialnych. stanowiły potencjalne człony blo
ku niemiecko-włoskiego.
Dążenia Francji do zintegrowania obszaru Europy Ś rodkowej pod jej egidą sprowadzało
się do prób utworzenia konfederacji naddunajskiej obejmującej Czechosłowację, Węgry, Jugo38

sławię, Rumunię i Bułgarię. Zmierzały zatem do wyeliminowania Niemiec z tego regionu Eu
ropy. Plany te nie były realne choćby ze względu na konflikt o Trynsylwanię (Siedmiogród)
istniejący między Węgrami a Rumunią. Udało się natomiast Francji doprowadzić do zbudowa
nia tworu znacznie skromniejszego w postaci wspomnianej już Małej Ententy (Czechosłowa
cja, Rumunia, Jugosławia), która była tylko skromną namiastką zamierzonego przez Francję
szerokiego i efektywnego antyniemieckiego bloku. Mała Ententa miała zresztą nie tyle anty
niemieckie, co antywęgierskie i antybułgarskie ostrze. Brak szerokiego porozumienia państw
Europy Środkowej spowodował ostatecznie polityczną pustkę w jednym z doniosłych strate
gicznie regionów europejskich, ku któremu skieruje się w przyszłości niemiecka agresja.
Na osobną uwagę zasługuje stanowisko Wielkiej Brytanii, która usiłowała kontynuować
tradycyjną doktrynę równowagi w Europie, a ściślej, czuwać nad tą równowagą. Jeszcze przed
wybuchem pierwszej wojny światowej wspierała w imię tej doktryny Niemcy w ich współzawo
dnictwie z Francją. Kiedy jednak przewaga Niemiec stawała się coraz wyraźniejsza i zaczęła
zagrażać interesom i bezpieczeństwu samej Wielkiej Brytanii, ta przystąpiła w roku 1 9 04 do
sojuszu z Francją, tworząc słynne Entenete Cordiale. Sytuacja ta powtórzyła się w latach
międzywojennych, kiedy to Londyn wsp arł Berlin na drodze do Locarna osłabiającego Fran
cję. Natomiast jeśli chodzi o Europę Środkową to Wielka Brytania nie przywiązywała większej
wagi do politycznych i gospodarczych wpływów Niemiec przenikających do Austrii i Bułgarii,
a w drugiej połowie lat trzydziestych także do Rumunii.
XIII. Konstrukcja międzywojennej Europy wzniesiona przez paryską konferencję pokojową
oparta była więc na przewadze mocarstw zwycięskich, na wyznaczeniu państwom pokonanym
drugoplanowej roli w polityce europejskiej przez zmniejszenie ich potencjału ogólnego (cesje te
rytorialne, nałożenie wysokich odszkodowań wojennych, ograniczenie liczebności armii i uzbro
jenia). Następne lata upływały pod znakiem najrozmaitszych prób podejmowanych przez
państwa pokonane w celu obejścia krępujących je klauzul traktatowych. Brak jedności w obozie
dawnych zwycięzców umacniał państwa pokonane w ich rewizjonizmie i rewanżyzmie.
Już w cztery lata po konferencji pokojowej kanclerz Niemiec Wilhelm Cuno całkiem otwar
cie proklamował ideę rewizjonizmu, nawołując do niewypełniania nakazów traktatu wersal
skiego w sferze gospodarczej. Brak zdecydowania i na dłuższą metę przeciwdziałania ze strony
Francji (wkroczenie zbrojne do Zagłębia Ruhry w styczniu 1923 r. były tylko krótkotrwałym
i nieudanym epizodem) i Anglii spowodował rozszerzenie skali niewypełniania" na sferę woj
"
skową i podjęcie zakazanych i zakamuflowanych zbrojeń.
W jedenaście lat od zapadnięcia decyzji (w 1932 r.), iż Niemcy zapłacą 132 miliony zło
tych marek odszkodowań wojennych, państwo to zostało całkowicie zwolnione z tego obo
wiązku, nie licząc symbolicznej kwoty 3 milionów marek. Był to kolejny krok na drodze rewi
zji traktatu wersalskiego (pierwszy to przyspieszenie o pięć lat ewakuacji Nadrenii - w 1930
r.). Kolejnym rewizjonistycznym aktem, tym razem już o charakterze globalnym, był tzw. pakt
czterech. Inicjatywa wyszła z Włoch, a podchwycona została niezwlocznie przez Niemcy. Po
rozumienie to, przewidujące w szczególnych warunkach rewizję ustaleń zawartych w trakta
tach z lat l 9 19-1920, miało być podpisane, rzecz jasna, nie tylko przez te dwa rewizjonistyczne
państwa, lecz także przez Francję i Anglię. Fakt, że te dwa ostatnio wymienione państwa, bę
dące przecież filarami porządku wersalskiego, przystąpiły do rozmów na temat tego paktu
(a Anglia go nawet ratyfikowała), był w najwyższym stopniu niep okojący dla państw leżących
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w Europie Środkowo-Wschodniej, ku której plany rewizjonizmu terytorialnego kierowały się
w pierwszej kolejności. Pakt czterech nie został ostatecznie zawarty, ale nie doszedł też do skut
ku swego rodzaju kontrpakt, jakim był wspomniany wyżej Pakt Wschodni, zwany też Locar
nem Wschodnim.
W tym przypadku inicjatywa wyszła od tych kół francuskich, które zaniepokojone kompli
kowaniem się sytuacji międzynarodowej i wzrostem siły Niemiec starały się im przeciwstawić,
nie wychodząc jednak poza środki natury pacyfistycznej. Inicjatywa francuska była naturalną
reakcją na niemiecki rewizjonizm. Zaskoczeniem dla wielu była natomiast postawa ZSRR wo
bec tej inicjatywy, to jest natychmiastowe jej poparcie. Oznaczało to potwierdzenie reorienta
cji (przejściowej jak miało się to za parę lat okazać) : odwrót od polityki Rapalla, a więc od
solidarności z Niemcami ku pozycji prowersalskiej w sensie uznania terytorialnego status quo
w Europie, którego traktat wersalski był symbolem. Niemcy były już w tym czasie tak silne, że
udało im się storpedować zamiar Paktu Wschodniego. Umocniło to je w przekonaniu, że mogą
przejść od defensywy do prób ofensywy.
XIV. Lata 1935-1938 były w polityce Niemiec okresem eksperymentów przygotowaw
czych do generalnego uderzenia w porządek europejski. W marcu 1935 r. odrzuciły one te
artykuły traktatu wersalskiego, które ograniczały ich zbrojenia lądowe, powietrzne i mor
skie; w marcu roku następnego wypowiedziały układy podpisane w Locarno i wprowadziły
wojska do zdemilitaryzowanej strefy Nadrenii; na jesieni tego samego roku uznały aneksję
Etiopii przez Włochy; wiosną 1 93 7 r. zawarły porozumienie z gen. Francisco Behamonde
Franco o współpracy i pomocy dla reżimu występującego przeciwko republikańskiemu rzą
dowi w Hiszpanii rokoszanina. W marcu 1 9 3 8 r. stanowisko Hitlera wobec przyszłości Eu
ropy Środkowej stężało ; oznajmił on, że nie dopuści do ingerowania innych państw
w interesy niemieckie w tym regionie. W tym samym jeszcze miesiącu Niemcy gwałtem zaję
ły Austrię, a za pół roku w Monachium wymusiły na Francji i Anglii zgodę na zajęcie cze
skich Sudetów.
Dotychczasowy porządek europejski przestał istnieć; Europa utraciła dawne powersalskie
oblicze. Niemcy doprowadziły do zmiany układu sił, kładąc kres, pochodzącej z czasów pary
skiej konferencji pokojowej 1 9 1 9 r., wyłączności decyzji Francji i Anglii w sprawach kontynen
tu.
Konferencja monachijska tylko pozornie spacyfikowała sytuację. Rządy francuskie i brytyj
skie oczekt{iąc, że Hitler dotrzyma słowa i będzie przestrzegał suwerenności okrojonej Czecho
słowacji, łudziły się. Złudzenia te dyskredytowały Paryż i Londyn, wystawiając obu premierom
znad Sekwany i Tamizy świadectwo ubogiej wyobraźni. Sztaby wojskowe musiały z natury rze
czy być bardziej przewidujące. Świadczyły o tym nadzwyczajne zarządzenia gotowości armii
i zintensyfikowanie zbrojeń po obu stronach Kanału La Manche.
XV. Dokładnie w dwadzieścia lat po zakończeniu wojny światowej Europa znów znalazła
się w stanie „pogotowia wojennego". Te obszary kontynentu europejskiego, które w przyszło
ści miały się stać obiektem agresji państw faszystowskich, były zdezintegrowane, zdezorientowa
ne i nieprzygotowane do odparcia uderzenia niemieckiej i włoskiej machiny wojennej.
Były dwa czynniki - na co zwrócił uwagę znawca problematyki Tadeusz Jędruszczak - któ
re doprowadziły do tego stanu rzeczy. Pierwszy, to bezwzględna i podstępna polityka Nie40

miec. Jej istotą była destrukcja wszystkich porozumień międzynarodowych, których Niemcy
były sygnatariuszem, a więc traktatu wersalskiego, układu lokarneńskiego, a nawet umowy
monachijskiej, której były głównym autorem. Niemcy skutecznie przeciwdziałały powstaniu
Paktu Wschodniego, wreszcie zdezorganizowały i osłabiły Ligę Narodów. Drugim czynni
kiem, obok destrukcyjnej roli Niemiec, była niekonsekwentna, niezdecydowana postawa
Anglii i Francji, a także Stanów Zjednoczonych wobec Niemiec. Złudna - wynikająca z ży
czeń a nie z realiów - perspektywa zachowania pokoju na kontynencie europejskim kosztem
spełnienia „drobnych" żądań Hitlera w Europie Środkowej, spowodowała, że polityka tych
państw także stawała się destrukcyjną, mimo dobrej woli i chęci obronienia Europy od woj
ny. Polityka ta wprowadzała stan niepewności i zamieszania, co ułatwiało Niemcom terrory
zowanie mniejszych państw, narzucenie im statusu wasali (Rumunia, Węgry, Bułgaria,
Słowacja).
W obliczu nadchodzącego konfliktu, mimo powątpiewania w jego realność, rządy wielkich
państw europejskich, potencjalnie zagrożonych przez blok faszystowski, zdecydowały się na
próbę wskrzeszenia dawnego, sprzed pierwszej wojny światowej, porozumienia. Mogło ono w razie powodzenia rozmów - przypominać dawne trójporozumienie Francji, Anglii i Rosji
(teraz ZSRR) - czyli Ententę. Główny przeciwnik w Europie był ten sam.
Ze strony Niemiec nastąpiła kontrakcja. Wykorzystując trudności hamujące porozumienie
polityczne i wojskowe między ZSRR, Wielką Brytanią i Francją oraz dwuznaczną postawę Sta
lina (jego grę na dwa fronty), Berlin zaoferował Moskwie duże korzyści gospodarcze w posta
ci kredytów i dostaw wojskowych, a nade wszystkim pakt o nieagresji i porozumienie
w sprawie podziału sfer wpływów w Europie Wschodniej i podziału Polski. Propozycja została
przyjęta. Otwierała ona Stalinowi fałszywą, jak się miało okazać, drogę do pacyfikacji stosun
ków z hitlerowskimi Niemcami, a nawet perspektywę podziału Europy.
XVI. Na koniec refleksja najbardziej ogólna. W Europie lat 1 9 1 8- 1 9 3 9 utrzymywały się
jeszcze pewne dziewiętnastowieczne relikty, wyrażające się w metodach prowadzenia polityki
i uprawiania dyplomacji, a nade wszystko w sposobie myślenia o polityce. Najogólniej można
by rzec - było to myślenie „gabinetowe". Równolegle do tego występowało już jednak wiele
zjawisk nowych, modelujących uprawianie polityki według nowych, właściwych wiekowi XX
wzorców. Zaliczyć do nich należy w pierwszym rzędzie „wtargnięcie" mas do polityki. Zapo
czątkowały to rewolucje rosyjskie, rewolucja w Niemczech i Austro-Węgrzech a następnie pro
ces ten objął prawie całą Europę. Ułatwienie dostępu szerokiej opinii publicznej do polityki
odbywało się poprzez mnożące się partie i organizacje polityczne, za pośrednictwem coraz bar
dziej potężnej prasy i radia. Osobno trzeba wskazać na szczególną rolę w tym procesie syste
mów ideologiczno-politycznych jak komunizm i faszyzm, operujących na niebywałą skalę
demagogią społeczną.
Uznając słuszność poglądu, że pierwsze czternaście lat obecnego stulecia należało raczej ze względu na dominującą mentalność i obyczajowość ówczesnego społeczeństwa - jeszcze do
wieku XIX, można sformułować tezę, że lata między pierwszą a drugą wojną światową ucho
dzić mogą za okres oddzielający definitywnie Europę starą, dziewiętnastowieczną od Europy
nowej, w pełni dwudziestowiecznej, a jednocześnie za pomost te dwie Europy łączący.

41

XVII. Schyłek europocentryzmu na rzecz światowego globalizmu staje się od dłuższego
czasu ewidentny. Punktem wyjścia do rozważań na ten temat musi się stać znowu paryska
konferencja pokojowa, kończąca pierwszą wojnę światową i tworząca nowy ład polityczny.

Ład ten mieścił w sobie nie tylko zmiany akt �alne, ale nosił także zapowiedź zmian przy
szłych. Wywołany wojną wstrząs psychologiczny, likwidacja uświęconych przez tradycję wiel
kich systemów monarchicznych, zainstalowanie się w byłym Imperium Rosyjskim systemu
komunistycznego, a na początku łat trzydziestych w byłym Cesarstwie Niemieckim faszyzmu
- musiało wywrzeć głębokie piętno na sposobie myślenia o polityce w społeczeństwie euro
pejskim. Likwidacja obu niemieckich monarchii, a zwłaszcza cesarstwa niemieckiego, z jego
silną pozycją międzynarodową i kolonialną, oznaczało osłabienie czynników o silnym od
działywaniu pozaeuropejskim. Konferencja paryska otworzyła natomiast szeroko drzwi Sta
nom Zjednoczonym do Europy i umożliwiła rozpoczęcie procesu stopniowej wasalizacji
starego kontynentu dzięki ogromnemu potencjałowi ekonomicznemu USA. Konferencja pa
ryska spowodowała daleko idące zmiany w dotychczasowym podziale obszarów kolonial
nych. Odbierając Niemcom wszystkie kolonie, likwidując ich fizyczną obecność w Afryce
i w Azji otworzyła furtkę dekolonizacji świata. Europa jako centrum światowej polityki ko
lonialnej zaczyna przeżywać kryzys. Dodajmy wreszcie, że wraz z wygaśnięciem wojny świa
towej i zaprowadzonym nowym porządkiem politycznym, kończyła się też pewna formacja
obyczajowo-kulturowa, pewien typ mentalności tak charakterystyczny dla mieszkańców Eu
ropy drugiej połowy XIX stulecia i początku XX stulecia. Kończyła się słynna belle epoque.
XVIII. W toku drugiej wojny światowej notujemy postęp procesu określanego jako schy
łek europocentryzmu. Świadectwem tego były wszystkie trzy główne konferencje międzyna
rodowe, wyznaczające etapy współdziałania Wielkiej Koalicji: Teheran, Jałta, Poczdam. Sprawy
tam rozpatrywane przesądzały obraz urządzenia świata po zakończeniu wojny, znamionowały
otwarcie epoki globalizmu. Wychodziły one pośrednio lub bezpośrednio poza zagadnienia eu
ropejskie (sprawa bezpieczeństwa światowego i powołania Organizacji Narodów Zjednoczo
nych). Interesy każdego uczestnika tych konferencji: ZSRR, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii nie zamykały się w Europie, każde z nich miało status mocarstwa światowego. Wno
siły one główny wkład w rozbicie bloku faszystowskiego: osi Rzym- Berlin - Tokio i miały ple
nipotencje narodów europejskich i pozaeuropejskich na pokojowe urządzenie świata i na
stworzenie skutecznego systemu bezpieczeństwa.
W świeliłe tych trzech konferencji widać wyraźnie jak zmieniała się hierarchia ważności
spraw, jak kwestie globalne, ogólnoświatowe stawały się nadrzędne w stosunku do spraw eu
ropejskich. W łatach następnych okazało się, że poza Europą zaistniały poważne źródła spo
rów, stanowiące potencjalne źródło konfliktów światowych (wojna koreańska, kryzys
kubański, wojna na Półwyspie Indochińskim, spór arabsko-izraelski, wojna z Irakiem pod
sztandarem ONZ) . Utrata przez Europę monopolu na konflikty wojenne to nie wszystko. Eu
ropa utraciła też po drugiej wojnie światowej monopol na centrum przemysłowe świata, prze
stała być jedynym centrum światowego kapitału finansowego, poważnej redukcji uległa jej rola
jako światowego centrum kultury. Obok centrów europejskich w wyżej wspomnianych dzie
dzinach pojawiły się i rozwinęły się prężne ośrodki w Stanach Zjednoczonych i Japonii, stop
niowo dystansując Europę.
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Koniec europocentryzmu nie oznacza jednak, że Europa w ogóle utraciła już czołowe miej
sce w polityce światowej. Od czasu do czasu na przeciągu powojennego pięćdziesięciolecia jej
znaczenie jako istotnego czynnika tej polityki przypominało się i przypomina nadal. Syndrom
niemiecki, Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, budowanie Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej - to zjawiska i procesy wykraczające swymi konsekwencjami poza
Europę.
Sądzę, że wyżej naszkicowany katalog spraw i dylematów może stanowić impuls do szer
szych rozważań o „Europie dwóch wojen światowych" .
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ZBIGNIEW BIAŁOBŁOCKI

STOSUNKI DYPLOMATYCZNE POLSKI I ZSRR 1933-1934

1.

Dyplomacja polska wobec radzieckiego projektu
deklaracji bałtyckiej z 1933 r.

Podpisanie 25 lipca 1932 r. polsko-radzieckiego paktu o nieagresji1 otworzyło nie tylko
nowy etap w stosunkach dwustronnych obu państw, ale również miało poważny wpływ na sto
sunki Polski z Francją, Niemcami, Rumunią i krajami bałtyckimi. Polsko-radziecki pakt o nie
agresji mógł stać się punktem wyjścia do bliższej współpracy obu państw. Okres kilkunastu
miesięcy od zawarcia paktu do końca 1933 r. cechuje wyjątkowy dla stosunków polsko-ra
dzieckich okresu międzywojennego charakter zbliżenia2•
Wzajemne krótkotrwałe zbliżenie po podpisaniu paktu spowodowane było tym, że zarów
no Polska jak i ZSRR znalazły się w izolacji politycznej. Trudna sytuacja Polski na arenie mię
dzynarodowej wiosną 1933 r. spowodowana była rosnącym zagrożeniem ze strony Niemiec,
rozluźnieniem więzów sojuszniczych z Francją i Rumunią oraz widmem „paktu czterech", re
alizacja którego mogła stanowić dla Polski groźbę rewizji jej granic. Stosunki radziecko-nie
mieckie od początku 1933 r. ulegały stałemu pogorszeniu, na co niewątpliwy wpływ miały

1 Tekst paktu zob.: „Dziennik Ustaw RP", 24 XII 1932 r., nr 1 1 5, poz. 95 1, też: Dokumenty i mate
riały do hist/Jrii stosunków polsko-radzieckich (dalej: DIM), t. V, Warszawa 1 966, s. 592-594; Zagadnie
niem polsko-radzieckiego paktu o nieagresji zajmowali się: St. Zabiełlo (ps. S. Jaworznicki), Polsko-radziecki
pakt o nieagresji z 1932 r., „Sprawy Międzynarodowe", (dalej - „SM"), 1952, nr 5 ; St. Łopatniuk, Pol
sko-radzieckie rokowania w sprawie zawarcia paktu o nieagresji, „Z dziejów stosunków polsko-radziec
kich. Studia i materiały" (dalej: „Z dziejów... "), 1965, t. I; tamże, Polsko-radziecki pakt o nieagresji, [w:]
Stosunki polsko-radzieckie 1 9 1 7-1939, Warszawa 1 973 ; W. Daszkiewicz, Polityka zagraniczna ZSRR
(1 929-1933), „SM'', 1 963, nr 3; tamże, Z dziejów stosunków polsko-radzieckich 1 932-1934 r., „SM'',
1 967, nr 2 i 3; M. Leczyk, Podpisanie paktu o nieagresji między Polskq a ZSRR w 1932 r., „Dzieje Naj
nowsze", 1 973, nr 2; Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1 925-1934, Warszawa 1 976 oraz
A. Skrzypek, Polsko-radziecki pakt o nieagresji z 1932 r., „Z dziejów. . . ", 1976, t. XIII; zob. również 1 8 do

kumentów doryczących rokowań o pakt o nieagresji opublikowanych przez St. Łoparniuka, „Z dziejów... ",
1 9 69, [. V.
2 Zob. S. Zabiełlo, Rok odwilży, [w:] W kręgu historii, WarszawaJ970; M. Leczyk, Polityka II Rzeczy 
pospolitej... , s. 303-329; S. Gregorowicz, Polsko-radzieckie stosunki polityczne w latach 1 932-1935,
Warszawa 1 9 82.
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antykomunistyczne wystąpienia przedstawicieli lII Rzeszy na arenie międzynarodowej '. Wią
zało się z tym przechodzenie Związku Radzieckiego od polityki rapallskiej na pozycje prower
salskie, czyli asekurowanie się przed niebezpieczeństwem ze strony Niemiec hitlerowskich'.
Naprężona sytuacja na Dalekim Wschodzie w stosunkach z Japonią oraz negatywny stosunek
do „paktu czterech" stwarzał ZSRR możliwość współdziałania z Polską przeciw próbie dyrek
toriatu czterech mocarstw5 - tj.Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch.
Istotnym momentem zbliżenia polsko-radzieckiego było podpisanie 3 lipca regionalnej
Konwencji o definicji napastnika przez ZSRR, Polskę, Rumunię, Turcję, Persję, Afganistan,
Łotwę i Estonię, a 22 lipca również przez Finlandię6•
Ostatnie miesiące 1933 r. przyniosły jednak w stosunkach między Moskwą i Warszawą
wzrost nieufności. Powodem było rysujące się zbliżenie polsko-niemieckie, czego wyrazem mia
ła się stać deklaracja o niestosowaniu siły. W Moskwie zbliżenie Polski do Niemiec, które po
opuszczeniu 14 X 1933 r. Ligi Narodów i genewskiej konferencji rozbrojeniowej znalazły się
w izolacji politycznej7, wywołało niepokój. Komunikat Agencji Wolffa z 15 listopada o rozmo
wie kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera z posłem polskim w Berlinie Józefem Lipskim, zawierają
cy zapowiedź podpisania polsko-niemieckiej deklaracji o nieagresji, stał się powodem
interpelacji zastępcy ludowego komisarza spraw zagranicznych Borisa Stomoniakowa w roz
mowie z polskim posłem w Moskwie Juliuszem Łukasiewiczem. Polski dyplomata potwierdził,
że rozmowy polsko-niemieckie zmierzają do podpisania deklaracji o nieagresji" .
Nie wydaje się trafną tezą A. Skrzypka, że ocena radzieckiego komunikatu Lipski-Hitler
była spokojna9; była ona być może spokojna w formie, ale nie w treści. Następstwem bowiem
rozmowy Łukasiewicza ze Stomoniakowem było przeprowadzenie przez posła ZSRR w Polsce
Władimira Antonowa-Owsiejenki serii rozmów z ministrem spraw zagranicznych Józefem Bec
kiem i czołowymi publicystami obozu rządowego : Bogusławem Miedzińskim, Wojciechem

' Na konferencji ekonomicznej w Londynie (12-17 VI 1933 r.) minister wyżywienia i rolnictwa Nie
miec Alfred Hugenberg wręczył przewodniczącemu Komisji Ekonomicznej Konferencji memorandum,
w którym postulował oddanie do dyspozycji „narodu bez przestrzeni życiowej" bliżej nieokreślonych te
rytoriów. Memorandum A. Hugenberga sugerowało, że chodzi tu o tereny ZSRR. Tekst memorandum:
Documents on German Foreign Policy 1 9 1 8-1945, (dalej DGFP), S.C„ vol I, The Third Reich, Firs Phase,
January 30-0ctober 14, 1 933, London 1957, dok. 3 1 2, s. 562-567; Zbiór dokumentów. Dodatek do
„Polityki Narodów'', 1933, z. 7, s. 1 14-1 1 5 ; Reakcja radziecka zob.: Dokumienty wnieszniej politiki SSSR
(dalej: DWP), t. ,XVI, Moskwa 1970, dok. 189 i 190, s. 359-3 6 1 .
M . Wojciechowski, Stosunki polsko-niemieckie 1 933-1938, Poznań 1 965, s . 65.
5 H. Ross, Po/en und Europa. Studien sur po/nischen Aussen politik 1 93 1-1939, Tiibingen 1 957, s. 95;
szerzej na ten temat zob.: B. Rakowski, Polsko-radzieckie aspekty paktu czterech mocarstw, [w:] „Z dzie
jów„.", t. X, s. 1 1 0.
6]. Beck, Przemówienia, deklaracje, wywiady 193 1-1939, Warszawa 1939, s. 7 1 ; zob. też: A. Skrzy
pek, Strategia pokoju. Radziecka polityka zbiorowego bezpieczeństwa w Europie 1 932-1939, Warszawa
1979, s. 74-75 ; W Materski, Tarcza Europy. Stosunki polsko-sowieckie 1 9 1 8-1 939, Warszawa 1994,
s. 265-266.
7 A. Freitag-Loringhoven, Aussenpolitik 1 933-1940, Berlin 194 1 , s. 29 ; zob. też: B. Rakowski, Dy
plomacja hitlerowska wobec Genewskiej Konferencji Rozbrojeniowej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Łódzkiego, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, zeszyt 58, Łódź 1968, s. 147-160.
8 DIM, t. VI, dok. 70, s. 1 1 1.
' A. Skrzypek, op. cit„ s. 36.
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Stpiczyńskim i Ignacym Matuszewskim 10• Przebieg rozmów został już szeroko zanalizowany
przez Mariana Leczyka1 1•
Poseł radziecki na podstawie przeprowadzonych rozmów przesłał 27 listopada do Ludo
wego Komisariatu Spraw Zagranicznych (dalej LKSZ) interesującą ocenę polskiej polityki za
granicznej. Doszedł do wniosku, że dyplomaci polscy uważają, że nie istnieje żaden wspólny
front wymierzony przeciw rewizjonistycznej polityce Niemiec. Francja, Wielka Brytania, Wło
chy i państwa Małej Entanty gotowe są do rozwiązania problemów europejskich kosztem Pol
ski. Tezę tą potwierdzało podpisanie przez Francję, dodajmy, że również przez Anglię, „paktu
czterech"(który nie wszedł jednak w życie) i rokowania w sprawach rozbrojeniowych. Sytu
acja taka mogła doprowadzić do izolacji Polski na arenie międzynarodowej. Zbliżenie do
ZSRR, któremu towarzyszyła faktyczna likwidacja polityki Rapalla, poprawiało sytuację Pol
ski. Według Antonowa-Owsiejenki Polska nie mogąc zabezpieczyć się przed Rzeszą poprzez
wojnę prewencyjną, musiała dążyć do złagodzenia stosunków polsko-niemieckich. Poseł ra
dziecki zaznaczył, że Polska stara się by problemy, którymi jest zainteresowana, były rozpatry
wane przy jej udziale12•
W Antonow-Owsiejenko trafnie określił jedną z naczelnych zasad polskiej polityki zagra
nicznej, według której Polska przeciwstawiała się każdej koncepcji politycznej, w której mo
carstwa zachodnie mogłyby rozpatrywać sprawy państw mniejszych bez ich udziału. Sytuacja
taka bowiem mogłaby sprzyjać tendencjom rewizjonistycznym Niemiec w kwestii granicy pol
sko-niemieckieju.
LKSZ uważał, że tempo zbliżenia na linii Warszawa - Moskwa jest zbyt powolne, a dotych
czasowe formy współpracy niewystarczające14• Obawy radzieckie przedstawił 23 XI 1 933 r.
W Antonow-Owsiejenko w rozmowie z redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej" J. Matuszew
skim L' . Wskazując, że o rozmowach polsko-niemieckich rząd radziecki nie był poinformowany
przez Polskę, sugerował, że jego rząd musi odnieść wrażenie, że aktualny stan stosunków pol
sko-radzieckich, tj. zbliżenie na linii Warszawa - Moskwa, wykorzystywane jest przez dyplo
mację polską do wywarcia presji na Berlin.

Na Wierzbowej trafnie oceniono stosunek ZSRR do Niemiec, że „polityce sowieckiej będzie
zależało na tym, aby odprężenie, które daje się zauważyć ostatnio w stosunkach pomiędzy hitle
rowskimi Niemcami, a ich sąsiadami i mocarstwami zachodnioeuropejskimi, nie poszło zbyt da
leko i aby tempo odprężenia nie było zbyt szybkie. W interesie ZSRR leży niewątpliwie możliwie
długotrwała i kompletna izolacja Niemiec hitlerowskich na terenie międzynarodowym"16•
Punkt ciężkości polityki polskiej został ostatecznie w październiku 1933 r. przesunięty przez
J. Piłsudskiego na Niemcy17• Poprawne stosunki polsko-radzieckie były czynnikiem presji na
Niemcy w celu sfinalizowania deklaracji o nieagresji. Polska starała się o podtrzymywanie w Mo10

DIM, t. VI, dok. 74, s. 1 15-120; tamże, dok. 75, s. 1 2 1-126.
Zob. M. Leczyk, Polityka II Rzeczypospolitej„„ s. 329-350 oraz S. Gregorowicz, op. cit„ s. 195.
12
DIM, t. VI, dok. 75, s. 1 21-122.
13 M.J. Zacharias, Problem niemiecki w stosunkach polsko-radzieckich (jesień 1 933 - wiosna 1 934),
[w:) „Z dziejów„." 1977, t. XVI, s. 7 1 .
14 J.P. Iwaszin, Oczerki istorii wnieszniej politiki SSSR, Moskwa 1958, s. 228.
1 5 DIM, t. VI, dok. 74, s. 1 19.
16
DIM, t. VI, dok. 82, s. 135.
17 Zob. M. Wojciechowski, op. cit„ s. 1 14-1 1 8 .
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skwie wrażenia gotowości do pogłębienia współpracy, nie wychodząc jednak z konkretnymi pro
jektami. Świadczy o tym rozmowa polskiego ministra z posłem radzieckim z 23 listopada. Na
początku zauważył on, że „wszystkie instytucje genewskie się załamały, załamała się konferencja
rozbrojeniowa. Pozostają próby rozwiązania stojących problemów poza Genewą. Kiedy my wy
stępujemy sami, mówi się «mały kraj», kiedy my występujemy sami «daleki kraj», jeżeli jednak
wystąpimy razem, to te określenia od razu odpadną"18• J. Beck poruszył problem wspólnej akcji
w państwach bałtyckich, które określił „miękkim punktem" Europy.
Wypowiedź Becka zasługuje na szczególną uwagę, gdyż sugerował on, w drodze bliżej nie
określonych kroków ekonomicznych i politycznych, wzmocnienie państw bałtyckich, narażo
nych jego zdaniem na silną penetrację Niemiec. Na konkretne pytanie posła radzieckiego, czy
ma to oznaczać propozycję wspólnej polityki na tym terenie, Beck odpowiedział wymijająco,
że należy uważnie przestudiować problem „miękkiego punktu" i zakończył rozmowę stwier
dzeniem: „o tym trzeba będzie jeszcze rozmawiać"19•
Wypowiedź J. Becka, mimo braku konkretnych propozycji zawierała jednak sugestię pew
nej współpracy obu państw, która mogłaby stanowić platformę dalszego zbliżenia. Na proble
my te zwracał uwagę w początkach grudnia J. Łukasiewicz. Według posła polskiego ,
w Moskwie zagadnienia międzynarodowe, wykraczające poza zakres stosunków polsko-ra
dzieckich, są jedynym terenem, na którym mógłby postępować proces zbliżenia obu państw,
oraz „mogłyby być definitywnie zatarte ślady wątpliwości i żalów powstałych po stronie so
wieckiej w związku z deklaracją Lipski-Hitler "20•
W rzeczywistości jednak współpraca polityczna Polski i ZSRR na gruncie stosunków mię
dzynarodowych nie była już możliwa wobec odmiennych założeń politycznych.
ZSRR wystąpił jednak z inicjatywą wspólnej akcji dyplomatycznej obu państw. Biorąc za
punkt wyjścia oświadczenie Becka w rozmowie z 23 listopada z Antonowem-Owsiejenką, Mak
sym Litwinow 13 grudnia wysunął wobec Łukasiewicza projekt wspólnej deklaracji polsko-ra
dzieckiej w sprawach bałtyckich. Brzmiał on następująco : „ZSRR i Polska występują ze wspólną
deklaracją o ich kategorycznym zdecydowaniu ochronienia i bronienia pokoju we wschodniej
Europie. Oba państwa nadmieniają, że koniecznym warunkiem tego pokoju jest nienaruszalność
i pełna gospodarcza i polityczna niezawisłość nowych państw oraz, że ta niezawisłość stanowi
przedmiot troski obu państw. Na wypadek zagrożenia niezawisłości państw bałtyckich ZSRR
i Polska zobowiązują się nawiązać natychmiast kontakt między sobą i omówić powstałą sytu-

DIM, t. VI, dok. 8 1 , s. 1 32.
Odpowiedni fragment rozmowy brzmi: „na mapie Europy jest «miękki punkt» - to są państwa bał
tyckie. Tu i dawne, ułożono mocne państwa i nowe, jeszcze w fermencie. Z jednej strony Szwecja, gdzie
niemieckie wpływy nie tak dawno były jeszcze bardzo silne. Oa dodalem: «i angielskie - przez dwór i ad
miralicję» - Beck zgodził się); z drugiej Finlandia szczególnie germanofilska, Łotwa - z wzrastającym nie
mieckim wpływem, Estonia, gdzie one są najsłabsze (szczegółowo mówi o naszej omyłkowej innej ocenie)
i Litwa, która stoi na rozdrożu. «My jednakowo jesteśmy zainteresowani w umacnianiu tego miękkiego
punktu i należałoby znaleźć szereg ekonomicznych i politycznych sposobów do jego umocnienia». Ja,
prosto zapytałem: «to znaczy, wy proponujecie nam prowadzenie wspólnej polityki w państwach nadbał
tyckich,„ Beck odpowiedział dyplomatycznie: «Należy z uwagą opracować to zagadnienie - ja osobiście
jestem nim teraz zajęty - dla umocnienia tego kierunku. Tu cały kompleks zagadnień, które należy opra
cować. O tym jeszcze warto pomówiĆ>>. Tamże, s. 1 32-1 33.
20
DIM, t. VI, dok. 82, s. 1 34-136.
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ację"21• M. Litwinow dodał, że deklaracja nie oznaczałaby sojuszu wojskowego, zmuszałaby jed
nak do zastanowienia się tych, którzy chcieliby naruszyć pokój nad Bałtykiem22•
]. Łukasiewicz uznał, że wysunięcie projektu peklaracji uwarunkowane było trzema okolicz
nościami: 1. chęcią Moskwy do posunięcia naprzód zbliżenia politycznego z Polską i zabezpie
czenia się przed ewentualną zmianą kierunku naszej polityki zagranicznej, 2. zaniepokojeniem
o los państw bałtyckich zarówno w związku z możl iwymi tendencjami polityki Hitlera, jak i tzw.
faszyzacją wewnętrzną Łotwy i Estonii, 3. chęcią skompromitowania Polski w stosunku do Hi
tlera i utrudnienia, albo uniemożliwienia, rozwijania nadal odprężenia zainaugurowanego przez
deklarację Lipski-Hitłer23•
Do tych argumentów skłania się również M. Leczyk w swej książce24•
Zasadniczym jednak celem wystąpienia M. Litwinowa, było „skrystalizowanie przez ogło
szenie deklaracji bałtyckiej czegoś w rodzaju sojuszu politycznego polsko-sowieckiego "2'.
W planach radzieckich deklaracja bałtycka była fragmentem akcji zmierzającej do stworzenia
antyniemieckiego frontu radziecko-polsko-francuskiego i była ściśle związana z negocjowanym
paktem o wzajemnej pomocy między Francją a ZSRR26• Ostatnie tygodnie 1 933 r. stanowiły
bowiem w stosunkach francusko-radzieckich przełomowy okres, w którym wyłoniła się kon
cepcja paktu zbiorowego bezpieczeństwa - tzw. Paktu Wschodniego.
Koncepcja M. Litwinowa oparta była na wynikach rozmów, jakie przeprowadził we wrze
śniu 1933 r. nieoficjalnie w Moskwie Edouard Herriot oraz na francusko-radzieckich rozmowach
prowadzonych w październiku-listopadzie 1 933 r. w Paryżu. Francja odrzucając dwustronny
sojusz z ZSRR wysunęła koncepcję paktu zbiorowego bezpieczeństwa - tj. Paktu Wschodniego27•
Plan francuski wychodził więc znacznie poza ramy dwustronnej deklaracji przedstawionej
w projekcie M. Litwinowa. W tej sytuacji zrozumiałym jest, że wobec niewykrystalizowania
się ostatecznej koncepcji paktu wzajemnego bezpieczeństwa i niejasnego dla ZSRR zbliżenia
Polski do Niemiec, deklaracja bałtycka spełniała także inne funkcje.
ZSRR poprzez wysunięcie projektu deklaracji, według której Polska stawała się jednym
z gwarantów niepodległości państw bałtyckich, odstępował od swojej tradycyjnej polityki zwal
czania wpływów polskich na tym terenie. Projekt Litwinowa był również próbą sondażu aktu
alnego stanu stosunków polsko-niemieckich ; deklaracja bałtycka, w wypadku jej przyjęcia,
zapewne skomplikowałaby te stosunki, o co Moskwie właśnie chodziło28• Z drugiej strony de21
Telegr. szyfr. Nr GMS 4050 J. Łukasiewicza z 14 XII 1933 r., ANN MSZ, P III, t. 6764, k. l; zob. też:
DIM, t. VI, C!ok. 89, s. 158; K. Lapter, Problem bałtycki w stosunkach Polski z Niemcami i Związkiem Ra
dzieckim w okresie międzywojennym, [w:] „Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych'', 1963, t. 4, s. 14.
12
Tamże.
z.i List J. Łukasiewicza do J. Becka z 15 XII 1933 r., ANN MSZ, P III, t. 6764, k. 8 1 -90.
24 M. Leczyk, Polityka II Rzeczypospolitej. .. , s. 343.
25 Rap. J. Łukasiewicza Nr 49/Sow/12/ś.tjn z 20 II 1 934 r., AAN, MSZ, P III, t. 6764.
26
Tamże.
27 W. Daszkiewicz, Dqi:enia ZSRR do stworzenia ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa zbioro
wego w latach 1 933-1934, „Przegląd Zachodni'', 1964, nr 2, s. 205-20 8 ; szerzej o tym w rozdziale III.
28 M. Wojciechowski trafnie zauważa, że „niepodległość krajów bałtyckich byla w warunkach ówcze
snego układu sił politycznych w Europie istotnym zabezpieczeniem północnego krańca zachodniej grani
cy ZSRR. Współdziałanie Polski i Niemiec mogło zaś stanowić zagrożenie dla suwerenności republik
bałtyckich. Wystarczy przypomnieć kierujące się w stronę Litwy pomysły kompensacyjne Hitlera"; M.
Wojciechowski, op. cit., s. 1 00; por. list J. Łukasiewicza z 15 XI! 1 93 3 r. do J. Becka, ANN, MSZ, P III,
t. 6764, s. 8 1-90.
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klaracja bałtycka, według rachub dyplomacji radzieckiej, mogła stać się punktem wyjścia do
ściślejszej współpracy Polski z ZSRR w tym regionie29•
W świetle zachowanych dokumentów słuszną wydaje się teza, że dyplomacja polska trak
towała w ścisłej zależności projekt deklaracji bałtyckiej z rokowaniami o polsko-niemieckiej de
klaracji o nieagresji3°. Była to ze strony polskiej próba nacisku na Niemcy w celu sfinalizowania
tej deklaracji.
Beck wobec propozycji radzieckiej nie mógł posunąć się zbyt daleko. Jej sfinalizowanie
w formie wysuniętej przez M. Litwinowa (a więc zawierającej wyraźne ostrze antyniemiec
kie) oznaczałoby dla Polski przekreślenie jej planów poprawy stosunków z Niemcami,
a z drugiej strony położyłoby kres jej samodzielnej polityki w państwach bałtyckich, a także
utrudniłoby w przyszłości rozwiązanie zagadnienia litewskiego. Dalsze zbliżenie ZSRR, po
podpisaniu paktu o nieagresji, nie było według Becka potrzebne31, byłoby bowiem sprzeczne
z przyjętą polityką równych odległości do Moskwy i do Berlina.
Natomiast Beck starał się wywrzeć wrażenie na Moskwie, że sprawę deklaracji bałtyckiej
gotów jest sfinalizować, zwłaszcza Że znana była dyplomacji polskiej postawa strony radziec
kiej obserwującej ostatnie posunięcia Polski „w stosunku do Niemiec z nieufnością większą, niż
by to oficjalnie chciała dać do poznania"32• Łukasiewicz sugerował jednak Beckowi, że podpi
sanie deklaracji bałtyckiej oznaczałoby pogorszenie stosunków z Niemcami, a „z drugiej stro
ny w dzisiejszym stanie stosunków naszych z Moskwą, kiedy nieufność jest jeszcze ciągle
rozbudowana i oddziałuje dość silnie, byłoby moim zdaniem, niewskazane stwarzać nowe po
ważne nieporozumienie lub narażać Litwinowa na zupełny zawód"33, przez odrzucenie dekla
racji bałtyckiej. Była to zatem rada: i tak źle i tak niedobrze.
Równocześnie Łukasiewicz pisał, Że nowo mianowany jesienią 1 93 3 r. ambasador III Rze
szy w ZSRR Rudolf Nadolny wkrótce rozpocznie działalność w celu poprawy stosunków ra
dziecko-niemieckich. Polski poseł informował, że w interesie ZSRR leży izolacja Niemiec na
terenie międzynarodowym. „]eśli jednak izolacja ta nie da się w dostatecznym stopniu utrzy
mać - pisał Łukasiewicz, jest moim zdaniem, prawdopodobne, że i rząd sowiecki pójdzie na
znaczne złagodzenie stosunków z Niemcami"34•
W tej sytuacji Beck wyraził zgodę na podjęcie rozmów z Moskwą w sprawie deklaracji
bałtyckiej, ubezpieczając się w ten sposób przed możliwością poprawy stosunków radziec
ko-niemieckich, w okresie gdy polsko-niemiecka deklaracja o nieagresji była przedmiotem
rokowań.
Zaznaczyć należy, Że podjęcie rozmów w sprawie deklaracji bałtyckiej miało również na
celu zapobieżenie ewentualnej akcji niemieckiej w krajach bałtyckich35• Polska bowiem dążyła
do wzmocnienia w tym rejonie swego prestiżu i pozycji w rozgrywce z III Rzeszą i ZSRR.
Z drugiej strony na decyzję Polski podjęcia propozycji Litwinowa pewien wpływ mogła mieć
Rap. Nr 49/Sow/12/ś.tjn./ J. Łukasiewicza z 20 II 1 934 r., ANN ASZ, P III, t. 6764, k. 175- 1 8 1 .
K . Lapter, op. cit., s . 14.
J l P. Starzeński, Trzy lata z Beckiem, Londyn 1972, s. 83.
J 2 Notatka z rozmowy posła RP w Helsinkach Fr. Charwata z posłem ZSRR B. Steinem z 23 XII 1933 r.,
ANN MSZ, P III, t. 675 1 , k. 7.
H List ]. Łukasiewicza do ]. Becka z 15 XII 1933 r., A.
NN, MSZ, P III, t. 6764, k. 8 1-90.
J4 DIM, t. VI, dok. 82, s. 1 34-1 35.
·" Zob. bliżej K. Lapter, op. cit., s. 1 1-12; M.J. Zacharias, op. cit., s. 75.
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również postawa państw bałtyckich. Narastały tam obawy spowodowane podejrzeniami, że
rzygotowywane porozumienie polsko-niemieckie może dotyczyć także podziału terytorium

rotwy, Licwy i Estonii, między Polskę i III Rze�zę. Spowodowało to nawet interwencję posłów
tych państw w Foreign Office, gdzie domagali się oficjalnej deklaracji stwierdzającej, Że Wiel

ka Brytania jest zainteresowana w utrzymaniu status quo nad Bałtykiem36• Nie trzeba specjal
nie udowadniać, że obawy te nie miały żadnych racjonalnych podstaw.
W rozmowie z 1 8 grudnia z polskim charge d'affeires w Londynie Lechem Orłowskim na
czelnik Wydziału Północnego Fereign Office Collier oświadczył:

,� Brytania żadnej deklara

cji tego rodzaju nie zrobi. Nie wynika jednak z tego, byśmy nie byli zainteresowani w utrzyma
niu status quo nad Bałtykiem. Będziemy więc zadowoleni, jeżeli ktoś zrobi to za nas"17• Wyda

je się, że W. Brytania niechętna zbliżeniu polsko-niemieckiemu, skłaniając Polskę do złożenia
oficjalnego oświadczenia w sprawach bałtyckich liczyła na komplikacje w stosunkach polsko
niemieckich38 .
W dniu 1 9 grudnia J. Łukasiewicz powiadomił M. Litwinowa, że J. Beck akceptuje projekt
deklaracji bałtyckiej i zgadza się na jej ogłoszenie w sprzyjających okolicznościach, lecz uzależ
nia to od postawy państw bałtyckich39• Polski minister w instrukcji z 2i grudnia dla polskich
placówek w Ryd ze, Tallinie i Helsinkach polecił zawiadomić tamtejsze rządy z wyraźnym zale
ceniem wysondowania ich opinii o polsko-radzieckiej inicjatywie. Ró wnoległy sondaż miała
przeprowadzić strona radziecka, przy czym rząd litewski miał być powiadomiony przez Zwią
zek Radziecki, natomiast Finlandia przez Polskę40• MSZ jednocześnie zastrzegało kategorycz
nie, że proponowana „deklaracja ma być tylko okolicznościowym stwierdzeniem zgodności
stanowisk Polski i ZSRR bronienia pokoju na wschodzie Europy, którego warunkiem jest nie
naruszalność terytorium państw bałtyckich. Nie ma być demarchem w Berłinie"41 •
Przyjęcie przez Polskę radzieckiej „inicjatywy bałtyckiej" było dobrą okazją dla Lirwinowa
uczynienia następnego kroku w stosunkach polsko-radzieckich. W rozmowie z Łukasiewiczem

19 grudnia wystąpił z propozycją wizyty Becka w Moskwie. Jego pobyt w stolicy ZSRR byłby
według Litwinowa doskonałą okazją do ogłoszenia wspólnej deklaracji w kwestii bałtyckiej,
a przede wszystkim do wymiany zdań na remat wytworzonej sytuacji po listopadowym komu
nikacie Lipski-Hitler. J. Beck zaakceptował sugestię M. Litwinowa i zawiadomił rząd sowiec
ki o swoim stanowisku już 24 grudnia42 •
Sprawa wzajemnych radziecko-polskich stosunków znalazła miejsce w oficjalnych wypo
wiedziach radzieckich polityków na IV Sesji Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR.
J. Mołotow i M. Litwinow wygłosili w dniach 28 i 29 grudnia 1 93 3 r. przemówienia poświę.1• Rap. polit. Nr 2/34 ambasadora RP w Londynie K. Skirmunta z 23 I 1934 r., ANN, Ambasadora
RP w Londynie (dalej: ARP), t. 696, k. 72-75.
·17

Tamże.
M. Wojciechowski, op. cit., s. 82-84.
39 DIM, t. VI, dok. 9 1 , s. 1 6 1-162; tamże, dok. 93, s. 1 65; zob. też: M. Leczyk, op. cit., s. 344-345.
•0 Tel. szyfr. Nr GMS 88 07, 8 8 0 8 , 8809 do placówek polskich w Rydze, Tallinie i Helsinkach, instrukcja ]. Becka z 22 XII 1 933 r., NNN, MSZ, P III, t. 6764, k. 3 ; zob. też: B. Budurowicz, Polish-Soviet
Relations 1 932-1939, Columbia 1963, s. 40, przypis 68.
41 Telegr. szyfr. Nr GMS 8827, instrukcja T. Schaetzla z MSZ z 24 XI! 1933 r. do poselstwa w Talli
nie, ANN MSZ, P III, t. 6764, k. 7.
42 Telegr. szyfr. Nr GMS 8825 z 24 XII 1933 r., ]. Łukasiewicza z MSZ do poselstwa w Moskwie,
ANN, MSZ, P III, t. 6764, k. 9.
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cone ocenie sytuacji międzynarodowej. Zwracało uwagę stanowisko zajęte wobec Niemiec i Ja
ponii. M. Lirwinow zaznaczył, że Związek Radziecki w wypadku naruszenia przez Niemcy po
koju we Wschodniej Europie, będzie bronił nie tylko swoich granic, lecz również ich
przyczółków. Zwrócił uwagę na negatywne stanowisko ZSRR wobec zwiększenia potencjału
wojskowego Niemiec, oraz wobec planów rewizji granic upozorowanych hasłami walki z „nie
słusznymi traktatami".
Uderzające było w tych wypowiedziach przewartościowanie stosunku do Ligi Narodów
i systemu wersalskiego. Związek Radziecki od momentu wystąpienia z Ligi Narodów Japonii
(27 III 1 93 3 ) i Niemiec (14 X 1933), traktować począł Ligę Narodów jako organizację hamu
jącą zamiary agresorów. Litwinow zaznaczył w swoim wystąpieniu, że ZSRR w swojej walce
o pokój „gotowy jest wykorzystać istniejące lub mogące powstać organizacje międzynarodo
we, o ile będzie miał podstawę sądzić, że służą one sprawie pokoju"43 •
W wystąpieniu Litwinowa ustęp poświęcony stosunkom z Polską był nader spolegliwy.
Stwierdził, że zawarcie paktu o nieagresji i konwencji o określeniu agresora, przyczyniły się do
wzajemnego zaufania i zrozumienia. Litwinow powiedział, że: „polityczne perturbacje w Eu
ropie w roku ubiegłym stworzyły wspólnotę interesów, wynikającą ze wspólnego niebezpie
czeństwa, ze wspólnych trosk. Jeżeli Polska i my nie zdawaliśmy sobie sprawy ze wspólnoty
tych trosk, to podpowiadają je nam ci, którzy nam te troski sprawiają. Wspólne troski i wspól
ne niebezpieczeństwa są najlepszym cementem łączącym państwa. Szczególnie raduje nas po
stęp, który dostrzegamy w stosunku polskiego społeczeństwa do naszego Związku, świadczący
. o tym, że szerokie koła tego społeczeństwa stopniowo dochodzą do przekonania, żywionego
przez nas od dawna, że między sąsiadującym Związkiem Sowieckim a Polską jak najściślejsza
współpraca jest możliwa i winna mieć miejsce i że nie ma żadnych obiektywnych przyczyn, sto
jących na przeszkodzie do jej rozwoju. Rok ubiegły był świadkiem niemałych objawów tego
zbliżenia"44
Awanse czynione przez Litwinowa w stosunku do Polski, obliczone były na utrzymanie do
tychczasowej linii w polityce polskiej, przede wszystkim na stworzenie czegoś w rodzaju wspól
nego frontu polsko-radzieckiego w stosunku do Niemiec. Wykładnikiem tego stanu rzeczy
miała być w pojęciu polityków radzieckich deklaracja bałtycka, wiązano też nadzieje z wizytą
Becka w Moskwie.
Mimo intencji M. Litwinowa, aby sprawę rokowań o deklarację bałtycką przyspieszyć, dla
zachowania tajemnicy45, wieść o niej dostała się do opinii międzynarodowej już 4 stycznia
•

43 Przegląd informacyjny „Polska a Zagranica", Nr 1, 8 X 1 934 r., s. 1 2-14, AAN ARP Londyn, t.
1 173; Rap. Nr 52/12/tjn. ]. Wszelakiego z 1 8 XII 1933 r., AAN, MSZ, P Il, t. 5205, k. 1 63-1 64 ; zob.
też: Raport Nr 3/Sow/1/tjn. H. Sokolnickiego z 2 I 1 934 r. do ministra spraw zagranicznych, AAN ARP
Berlin, t. 265, k. 2-6.
44 Zagadnienia międzynarodowej polityki w oświetleniu premiera Motorowa i komisarza Litwinowa,
zal. do raportu do raportu Nr 3/Sow/ 1/tjn. H. Sokolnickiego z 2 I 1934 r. do ministra spraw zagranicz
nych, tamże, k. 7-14.
41 Telegr. szyfr. Nr GMS 4 1 57 H. Sokolnickiego z 26 XII 1933 r. do MSZ, ANN, MSZ, P III, t. 6764,
k. 1 1 1.
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19 34 r. za sprawą organu Labour Party, „Daily Herald"4 6 • Sugestia M. Wojciechowskiego47 ,
że informacja ta ukazała się za sprawą czynników radzieckich, nie wydaje się prawdopodobna.
Świadczy o tym zarówno dążenie Litwinowa do zachowania tajemnicy, jak i zdenerwowanie
strony radzieckiej wywołane rewelacjami „Da ily Herald"48•
Głównym inspiratorem wiadomości podanych przez „Daily Herald" była Finlandia, na co
wskazuje jej zdecydowanie negatywny stosunek do polsko-radzieckiego projektu deklaracji bał
tyckiej49, jak również polska demarche, stwierdzająca, że wobec „ niedyskrecji czynników ofi
cjalnych" rząd polski nie może w stosunkach z rządem fińskim „opierać współpracy na zasadzie
zaufania i poufności"50•
W Niemczech reakcja na wiadomości podane przez „Daily Herald" była natychmiasto
wa. Niemiecka agencja urzędowa „Deutsche Nachrichten - Bi.iro" 4 stycznia ogłosiła ko
munikat, który mówił, że „Wiadomość zamieszczona w londyńskim «Daily H erald»
o skierowanych przeciwko Niemcom planach akcji ze strony Rosjan i Polaków w krajach są
siednich (Randstaaten) ma odpowiadać zamiarom miarodajnych kół w obu tych krajach" (tzn.
w Polsce i ZSRR)51•
Był to ze strony Niemiec nacisk obliczony na przyspieszenie terminu podpisania deklaracji
o nieagresji z Polską w formie najbardziej korzystnej dla Rzeszy52•
W związku z tym komunikatem ]. Beck 4 stycznia udzielił instrukcji ]. Lipskiemu: ,-:W razie
potrzeby oświetlenia wobec rządu niemieckiego wiadomości podanej przez prasę o rozmowach
polsko-sowieckich co do państw bałtyckich, proszę spokojnie wyjaśnić, że nowe, powojenne pań-

46 W artykule „Daily Herald" pt. „Polski plan zamknięcia drogi Hitlerowi" napisano: „Nowy ważny
system bezpieczeństwa, który stanowiłby skuteczną zaporę dla wszelkich hitlerowskich planów ekspansji
na wschód projektowany jest obecnie w Moskwie i w Warszawie. Litwinow zaproponował rządowi pol
skiemu, aby Związek Radziecki i Polska łącznie zagwarantowały niepodległość i integralność czterech
państw limitrofów: Finlandii, Estonii, Łotwy i Litwy. Przyjęcie przez Polskę takiej propozycji można uwa
żać za pewne. Gwarancje jakie te cztery państwa posiadają z tytułu paktu Ligi Narodów, uległyby więc
wzmocnieniu przez sojusz polsko-sowiecki dla utrzymania pokoju we wschodniej Europie. Posunięcie
sowieckie jest bezpośrednim skutkiem groźby polityki hitlerowskiej znalezienia terytoriów na wschodzie
dla ekspansji narodu nie posiadającego doń zaplecza", Polska Agencja Telegraficzna, Biuletyn Informa
cyjny „Do Wiadomości'', Nr 3, 4 I 1934, ANN , MSZ, P III, t. 6764, k. 29.
47 Zob. M. Wojciechowski, op. cit., s. 1 0 1 .
4 8 „Izwiestija" z 5 I 1934, nr 5 opublikowały dementi TASS w związku z artykułem „Daily Herald":
„informacja,«Daily Herald», jakoby ZSRR i Polska miały zawrzeć pomiędzy sobą pakt bezpieczeństwa,
włączając gwarancje granic państw bałtyckich i skierowany przeciwko planom niemieckiej ekspansji na
Wschód, nie odpowiada rzeczywistości"; zob. też: telegr. szyfr. Nr GMS 55 H. Sokolnickiego do MSZ
z 5 I 1 934 r., AAN, MSZ, P III, t. 6764, k. 1 14.
49 Minister spraw zagranicznych Finlandii Heckzell poinformował posła polskiego Fr. Charwata 27
XII 1 933 r., że Finlandia „zrzeka się wszelkich deklaracji gwarancyjnych ze strony ZSRR i nie chce sta
nowczo być wciągnięta w sferę zainteresowań i akcji politycznych ze strony ZSRR. Uważa deklarację za
niebezpieczną dla swych interesów, bo stworzyć ona może za granicą opinię o istniejącym tu niebezpie
czeństwie dla pokoju, a w konsekwencji utrudnić kredyty - tym samym i tak ciężkie warunki ekonomicz
ne. Telegr. szyfr. Nr GMS 4 1 6 9 Fr. Charwata z 27 XII 1933 r., AAN, MSZ, P III, t. 6764, k. 1 3 ; por.
pismo J. Lipskiego z 4 I 1 934 r. do MSZ, AAN, MSZ, P III, t. 6764, k. 28-29.
50 Telegr. szyfr. Nr GMS 5064 T. Schaetzla z 8 I 1934 r. do Poselstwa RP w Helsinkach, AAN. MSZ,
P III, t. 6764, k. 39.
5 1 Cyt. z a M. Wojciechowskim, op. cit., s. 1 0 1 ; Por. W. Materski, op. cit., s.279.
-'' Tamże, zob. też: K. Lapter, op. c;;i t., s. 1 6.
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stwa bałtyckie były do niedawna terenem sprzeczności polityki Sowietów i Polski. Sprzeczność
ta została usunięta w związku z ogólną poprawą stosunków. Z�stało to wyjaśnione w rozmowach
między nami a Moskwą. Rozmów tych nie należy identyfikować, z jakimś bałtyckim ogólnym
planem. Problem bałtycki interesuje nas istotnie, w razie poruszenia go jako całości nie pominę
libyśmy jednak Niemiec"53 •
Stwierdzenie ]. Lipskiego w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Konstan
tinem Neurathem, że rozmowy polsko-radzieckie przyczyniły się do usunięcia sprzeczności
między Polską i Związkiem Radzieckim, było, jak twierdzi M. Wojciechowski, usiłowaniem
zachowania przez Polskę pozycji przetargowej w rokowaniach o tekst deklaracji o nieagresji54•
Świadczy o tym również wypowiedź ]. Becka udzielona 6 stycznia 1 934 r. dziennikarzowi
„Excelsior" na temat stosunków polsko-radzieckich. „Uważam, że zbliżenie polsko-sowieckie
jest wzorem akcji, mającej na celu poszukiwanie nowych dróg, które zamiast gubić się wśród
małych trudności, będą zmierzać do osiągnięcia pozytywnego rezultatu. Nasze stosunki z So
wietami rozwijały się logicznymi etapami, z których każdy zaznaczony jest ważną deklaracją
lub dokumentem politycznym.
Podpisaliśmy szereg aktów w ciągu ostatniego roku i każde z tych wydarzeń politycznych
było rezultatem ewolucji, odbywało się w doskonałej harmonii z rozwojem rzeczywistym tych
stosunków i czynnym współdziałaniem obu rządów. Jest to akcja, która daje mi dużo zadowo
lenia, i którą uważam za potężny czynnik w dziedzinie stabilizacji Europy Wschodniej. Znaleź
liśmy szczęśliwie nową drogę, po której postępujemy logicznie i metodycznie naprzód"15•
Dnia 9 stycznia 1 934 r. ]. Lipski wręczył K. Neurathowi polski kontrprojekt deklaracji o nie
agresji56 . Lipski jeszcze raz podkreślił, że polsko-radzieckie negocjacje dotyczyły zbliżenia punk
tów widzenia obu państw w zagadnieniach bałtyckich i nie miały żadnego charakteru antynie
mieckiego. Neurath zauważył, że projekt deklaracji bałtyckiej wynikł ze zdenerwowania Litwi
nowa zbliżeniem polsko-niemieckim. Stwierdził, że „wątpi, by dla Polski taka wspólna z Rosją
gwarancja państw bałtyckich była dobrym interesem, dodając, że mogłoby to nas w przyszłości
narazić na pewne z Rosją komplikacje"57. Wydaje się, że uspokajająca wypowiedź Lipskiego co
do stosunków polsko-radzieckich, miała wpływ na przyspieszenie polsko-niemieckich negocja
cji, które od tego momentu weszły w nową fazę58.
Komunikat „Daily Herald" z 4 stycznia nie wywołał w Warszawie większego zdenerwowac
nia. Oficjalne stanowisko rządu zostało przedstawione w artykule redakcyjnym „Igły i widły"
na łamach „Gazety Polskiej" z 7 stycznia. Półoficjalny organ rządowy pisał, że: „nie ma mię
dzy Polską a ZSRR rokowań o nowy «pakt » dotyczący Nadbałtyki. Nie ma również we wza
jemnej pracy dyplomatycznej Polski i ZSRR nic, co by zawierało ostrze agresji skierowane
przeciw komukolwiek, a w szczególności przeciw Niemcom... Artykuł «Daily Herald» jest więc

B Telegr. szyfr. Nr GMS 5028 J. Becka z 4 I 1934 r. do Poselstwa RP w Berlinie, AAN MSZ, P III,
.
t. 6764, k. 23.
54 M. Wojciechowski, op. cit„ s. 1 02.
55 J. Beck, Przemówienia, deklaracje, wywiady 1 93 1-1939, Warszawa 1939, s. 92-93.
56 K. Lapter, Dokumenty dotyczqce genezy polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26
I 1 934 r. (Z archiwum Józefa Lipskiego), „Studia z Najnowszych Dziejów Powszechnych'', 1 963, t. V, dok.
,

xxx.
57 Rap. Nr 128/1/34 J. Lipskiego z 1 1 I 1 93 4 r., AAN, MSZ, P III, t. 6764, k. 45-50.
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na pewno w znacznej mierze wynikiem tego, że wbrew nadziejom wielu «zmorfinizowanych»
polityków stosunki między Polską i ZSRR rozwijają się i zacieśniają nada)"H.
Komentarz „Gazety Polskiej" spowodowapy był ukazaniem się dementi TASS w „Izwiesti
jach" z 5 stycznia. Oficjalnie strona polska twierdziła, że „niepodległOść Państw Bałtyckich oraz
jej utrzymanie - było od dawna, jest i będzie zasadą polityki polskiej nad Bałtykiem"60•
. Równocześnie w stosunku do Związku Radzieckiego Polska wystąpiła z inicjatywą rozsze
rzenia liczby gwarantów niepodległości państw bałtyckich, także na Niemcy. Litwinow nie wy
raził sprzeciwu, aby inne państwa przyjęły udział w deklaracji, podkreślił jednak, że mogłoby
to nastąpić w formie przystąpienia ich do deklaracji polsko-radzieckiej po jej ogłoszeniu, a nie
w formie udziału jakiegokolwiek państwa trzeciego w pracach przygotowawczych6 1•
Krok Polski podyktowany był stanowiskiem Niemiec wobec projektu deklaracji bałtyckiej.
Wysuwając postulat przystąpienia Niemiec, Polska dążyła do uspokojenia Rzeszy. Deklaracja bał
tycka straciłaby tym samym swój antyniemiecki charakter, wobec czego oponował Litwinow. Był
on poinformowany poufnie przez Łukasiewicza (11 stycznia), że rokowania polsko-niemieckie
są bardzo zaawansowane, dlatego też nalegał na szybkie sfinalizowanie deklaracji bałtyckiej. Sta
rania strony radzieckiej wywołały w Auswii.rtiges Arne zaniepokojenie62 • W Berlinie zdawano
sobie sprawę, że Polska traktuje projekt radziecki jako środek presji na Niemcy w celu przyspie
szenia rokowań w sprawie deklaracji o niestosowaniu przemocy. Obawy przed wspólną polityką
polsko-radziecką nad Bałtykiem, zmusiły - według Lipskiego - „oporne czynniki Amtu do przy
śpieszenia finalizacji deklaracji"63•
Dla Polski kwestia deklaracji bałtyckiej, po podpisaniu 26 stycznia 1934 r. deklaracji o nie
stosowaniu przemocy z Niemcami64, przestała być "aktualna. Dalsze rozmowy na ten temat
mogły wpłynąć niekorzystnie na odprężenie osiągnięte w stosunkach polsko-niemieckich.
]. Beck zaczął więc wycofywać się, wykorzystując niejednolite stanowisko państw bałtyckich
wobec projektu radzieckiego. Zdecydowanie negatywne stanowisko Finlandii, oficjalnie chłod
ne postawy Estonii i Łotwy6-', a przede wszystkim wypowiedź premiera Litwy Dowasa Zauniu
sa, który miał powiedzieć, że deklaracja bałtycka stwarza podstawę do poruszenia ponownego
sprawy Wilna, stwarzały według Becka poważne komplikacje66•
Dnia 3 lutego 1934 r. poseł polski w Moskwie powiadomił oficjalnie Litwinowa, że Polska
uważa deklarację bałtycką za nieaktualną z powodu zdecydowanie negatywnego stanowiska
5•
60

„Gazeta Polska" (dalej: „GP"), Nr 7 z 7 I 1 934 r.
Tamż'e.
61
Rap. Nr 49/Sow/4 J. Łukasiewicza z 16 I 1 934 r., AAN, MSZ, P III, t. 6764, k. 54-5 8 .
62 Informacji o rozmowach polsko-radzieckich udzielił M. Litwinow 15 I 1934 r. ambasadorowi Rze
szy w Moskwie Rudolfowi Nadolnemu. Starał się on zbadać aktualny stan zbliżenia między Polską
a Związkiem Radzieckim, Raport Nadolnego do Auswartiges Arnt z 16 I 1 934 r., DGFP, Series C, vol II,
dok. 1 8 7; zob. też: Raport Nr 49/Sow/4 J. Łukasiewicza z 16 I 1 934 r. do ministra spraw zagranicznych,
AAN MSZ, P III, t. 6764, k. 54-58 .
6·1
List J. Lipskiego do ministra Becka z 5 II 1 934 r., Diariusz i teki Jana Szembeka (dalej : DTJS), t. I,
Lon d yn 1 9 64, dok. 55, s. 1 3 7.
64 Zob. na przykład: K. Lapter, Pakt Piłsudski-Hitler. Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu
przemocy z 26 stycznia 1 934 r., Warszawa 1 962; tenże, Dokumenty ... , M. Wojciechowski, op. cit.; J. Lip
ski, Papers and Memoires of... Dip/ornat in Berlin 1 933-1939, New York and London 1968.
6 5 Telegr. szyfr. Nr 41/tjn./34, Instrukcja J. Becka dla ]. Łukasiewicza z 3 0 I 1 934 r., AAN MSZ, P III,
t. 6764, k. 1 1 0.
66
DIM, t. VI, dok. 1 0 1 , s. 173-174.
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Finlandii, kategoryczności dementi radzieckiego z 4 stycznia, co według Polski utrudnia pona
wianie akcji dyplomatycznej i reakcji Litwy, czego przejawem było wystąpienie D. Zauniusa67•
M. Litwinow odpowiadając na argumenty Łukasiewicza stwierdził, że postępowanie Polski
w stosunku do Związku Radzieckiego jest zawsze jednakowe. „Polega ono na tym, że dając
w pierwszej chwili zgodę zasadniczą, Polska stawia później warunki, które albo stwarzają po
ważne trudności i sprawę odwlekają, albo też uniemożliwiają p rawie doprowadzenie jej do
skutku. Tak było z paktem o nieagresji, konwencją o określeniu napastnika i wreszcie z dekla
racją bałtycką" 6 8 •
Według Litwinowa, odrzucenie przez Becka deklaracji bałtyckiej sprowadzało perspektywy
współpracy polsko-radzieckiej do nieznacznego minimum6 9• Mówiąc o bliskiej wizycie Becka
w Moskwie powiedział, że ma wątpliwości „czy Pan Minister zechce mówić z nim co do sprawy
deklaracji, o sprawach bałtyckich, czy też może mówić już o tern z «kimś innym»"70• Dyplomacja
radziecka była zaniepokojona polityką polską, zwłaszcza jej stosunkiem do Niemiec i państw bał
tyckich. Obawiano się możliwości „niespodzianek zygzaków polityki w Polsce"71• Odpowiedzia
ła na to „ Gazeta Polska", pisząc, że „najkrótszą, choć może nienajłatwiejszą była droga, którą
polityka polska poszła do celu - droga bezpośredniego układu, wykluczającego wojnę z obu są
siadami. I dlatego linia ta skierowana jest najpierw na wschód, a następnie na zachód - jedynie
geograficznie była «zygzakiem» - politycznie była zaś linią prostą, jako najkrótsza droga do
celu''72•
W kilka dni później „Izwiestija" stwierdzały, że gdyby polityka III Rzeszy była szczera, ozna
czałoby to zmianę w jej dotychczasowej polityce zagranicznej. „Musiało również powstać py
tanie - pisały „Izwiestija" - jakie kompensacje i na czyj koszt były obiecane Niemcom, by
wyrzekły się zmiany granic przy zastosowaniu przemocy. Rezygnacja jest jednoznaczna z uzna
niem ostatecznym obecnych granic niemiecko-polskich, ponieważ jest mało prawdopodobne,
by Polska zgodziła się dobrowolnie na nowy podział swego terytorium. Sprawa ta musi intere
sować nie tylko jedno państwo sąsiadujące z Polską"73•
W ZSRR odprężenie w stosunkach polsko-niemieckich wywołało uczucie pewnego zawodu.
Widoczne to było w komentarzach prasowych na temat deklaracji polsko-niemieckiej, które cho
ciaż zaznaczając, że akt ten stanowi z punk� widzenia polityki pokojowej znaczny postęp, zapy
tywały jednocześnie „czy jawne odstępstwo od głoszonych zasad ze strony Niemiec nie kryje za
sobą obietnic pewnych rekompensat"74 dla Polski kosztem Związku Radzieckiego.
67 Telegr. szyfr. Nr 5484 do Poselscwa Ryga i 5 3 85 do Poselscwa Tallin, Instrukcj a ]. Szembeka z 1 2 II
1934 r., AAN MSZ, P III, t. 6764, k. 70.
•• Raport Nr 49/Sow/9/tjn./ ]. Łukasiewicza z 5 II 1 934 r. do ministra spraw zagranicznych, AAN,
MSZ, P III, t. 6764, k. 143-1 5 1 .
6 ' Raport N r 49/Sow/12/ś.tjn./ ]. Łukasiewicza z 2 0 II 1934 r . do ministra spraw zagranicznych, AAN
MSZ, P III, t. 6764, k. 1 73-1 8 1 .
70 Raport Nr 49/Sow/9/tjn/ ] . Łukasiewicza z 3 II 1934 r. d o ministra spraw zagranicznych, AAN
MSZ, P III, t. 6764, k. 143-1 5 1 .
7 1 Referat sprawozdawczy KC WKP(b) n a XVII Zjazd WKP(b), ]. Stalin, Dzieła, t . 1 3 , Warszawa
195 1 , s. 306-3 0 8 ; zob. też: „Polska a Zagranica'', Nr 5, 5 II 1934, AAN ARP Londyn, t. 1 1 73, k. 8284; DIM, t. VI, dok. 99, s. 170-1 7 1 ; ]. Zacharias, op. cit., s. 78.
7 2 „GP", Nr 3 0 z 3 0 I 1934 r.
7·1 „GP'', Nr 30 z 3 0 I 1934 r., zob. też: DIM, t. VI, s. 178, przyp. 3.
7 4 Rap. Nr 3/Sow/3/tjn./ ]. Łukasiewicza z 3 0 I 1 934 r., AAN MSZ, P III, t. 6649, k. 84-90; por. M.
Beloff, The Foreign Policy of Soviet Russia 1 929-1 941, London 1955, t. I, s. 140.
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2. Wizyta Józefa Becka w Moskwie
Stanowisko ZSRR wobec Polski na kilkanaście dni przed wizytą polskiego ministra w Mo
skwie J. Łukasiński charakteryzował następująco: „Politykę sowiecką w stosunku do nas cha
rakteryzowały w ciągu ostatniego roku dwa zasadnicze momenty: Primo - daleko posunięta
szczerość w omawianiu z nami w rozmowach zarówno oficjalnych, jak i nieoficjalnych niebez
pieczeństwa niemieckiego i w chęci przekonania nas o tym, że niebezpieczeństwo to, rosnąc
z dnia na dzień, musi w stosunkowo niedalekiej przyszłości doprowadzić do konfliktu zbrojnego
pomiędzy nami a Rzeszą Niemiecką kierowaną przez Hitlera. Secundo - wyraźnie dążenie w roz
mowach głównie nieoficjalnych, prowadzonych z inicjatywy sowieckiej przez czynniki partyjne
i prasowe , do szybkiego posuwania naprzód procesu zbliżenia pomiędzy nami, z chęcią dopro
wadzenia do czegoś w rodzaju sojuszu pol itycznego, który dałby rządowi sowieckiemu gwaran
cję niezmienności naszego negatywnego stosunku do Niemiec hitlerowskich"75.
W takiej sytuacji doszła do skutku oficjalna wizyta w Moskwie polskiego ministra spraw
zagranicznych. Mówiąc o aktualnym stanie stosunków z ZSRR, 5 lutego 1 9 3 4 r„ w Komisji
Sp raw Zagranicznych Senatu Beck powiedział, że brak agresywnych tendencji między Polską
a Związkiem Sowieckim wytworzył atmosferę, w której zanikały sprzeczne tendencje połitycz
ne76. Wyp owiedź ta miała głównie na celu stworzenie odpowiedniego klimatu dla planowanej
moskiewskiej wizyty. W rzeczywistości bowiem Beck nie przewidywał szczególnego zbliżenia
do ZSRR. Możliwość taką wykluczała ścisła instrukcja otrzymana przed wyjazdem do Moskwy
od marszałka Piłsudskiego: „Należy stworzyć atmosferę szczególnie swobodnych, a nawet
przyjaznych manifestacji, równocześnie jednak być ostrożnym i nie dać się wciągnąć na śliską
drogę współpracy politycznej z Sowietami"77•
Z wachlarza problemów, które Beck zamierzał omówić z Litwinowem kategorycznie wy
łączył on kwestię deklaracji bałtyckiej, uważając ją za nieaktualną, jak i wszelkie zagadnienia
mogące mieć charakter antyniemiecki78• Głównym celem wizyty polskiego ministra w Moskwie
było zamanifestowanie niezależności polskiej polityki, wywołanie wrażenia równorzędności na
linii ,,Warszawa-Berlin" i ,,Warszawa-Moskwa'', OiaZ podniesienie wartości Polski w oczach
Niemiec79 • J. Beck chciał również zaakcentować wobec ZSRR, że zawarcie deklaracji o nie
stosowaniu przemocy z III Rzeszą nie wpłynęło ujemnie na stosunki polsko-radzieckie. Te ak
centy wizyty szefa polskiej dyplomacji podkreśliła „Gazeta Polska", pisząc, że „wizyta uważana
jest powszechnie za objaw dalszego zbliżenia polsko-sowieckiego, będąc zarazem zaprzecze
niem pogłosek części prasy zagranicznej, jakoby stosunki polsko-sowieckie miały ulec pogor
szeniu na skutek polsko-niemieckiego układu o nieagresji"80•

Rap. Nr 49/Sow/ 1 0/tjn. J. Łukasiewicza z 4 II 1 934 r., AAN, MSZ, P III, t. 6764, k. 154-1 69.
J. Beck, Przemówienia, deklarac;e, wywiady „„ s. 9 8 .
7 7 Cyt. z a M . Wojciechowskim, op. cit„ s . 122.
" List Dyrektora Gabinetu Ministra R. Dębickiego z 6 II 1 934 r. do J. Lipskiego, DTJS, t . I, dok. 2,
s. 13 7-1 3 8.
79 H.L. Roberts, The Diplomacy of Colonel Beck, [w:] The Diplomats 1 9 19-1939, ed. G.A. Craig,
F. Gilbert, Princeton 1953, s. 607; S.Jaworznicki, Pakt Wschodni, „Sprawy Międzynarodowe", 1 949,
nr 3/4, s. 94.
'" „GP", Nr 40 z 9 II 1934 r.
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Polski minister chciał również zaakcentować wobec ZSRR, że zawarcie deklaracji o niestoso
waniu przemocy z Niemcami nie wpłynęło bynajmniej na pogorszenie stosunków polsko-radziec
kich. Wizyta doszła do skutku w dniach 13-15 lutego 1 934 r. Był to pierwszy pobyt polskiego
ministra spraw zagranicznych w Moskwie. Oficjalnie stanowił rewizytę za pobyt ludowego ko
misarza spraw zagranicznych Gieorgija Cziczerina w 1 925 r. w Warszawie. Przyjęcie zgotowane
polskiemu ministrowi w Moskwie było uroczyste i przyjazne.
Przyjazd J. Becka do Moskwy poprzedziło kilka artykułów w prasie radzieckiej, traktujących
0 polityce Polski i stosunkach polsko-radzieckich w życzliwy sposób81 • „Izwiestija" z 12 II 1 934 r.
podkreślały, że głównym kierunkiem polityki polskiej było unormowanie stosunków z Sowieta
mi i nawiązanie trwalszych więzi pomiędzy społeczeństwami obydwu państw. Wizyta Becka ma
na celu utrwalenie tych stosunków, co wpłynie niewątpliwie na stabilizację sytuacji w Europie
Wschodniej - podkreślały „Izwiestija".
W okresie pobytu polskiego ministra w Moskwie, prasa radziecka podawała szczegółowe eta
py jego wizyty82. Nieprzypadkowe wydaje się przypomnienie przez dzienniki moskiewskie słów
Wyspiańskiego: „niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spo
kojna"83 jako motto pokojowej polityki zagranicznej Polski i jednocześnie sugerujące w ten spo
sób korzyści, jakie Polska może odnieść za stan dobrosąsiedzkich stosunków z ZSRR.
Zagadnienia, jakie poruszyli obaj ministrowie dotyczyły kilku problemów, mianowicie: sto
sunków polsko-niemieckich, kwestii bałtyckiej, rozbrojenia oraz stosunków bilateralnych.
Poruszając zagadnienia polsko-niemieckiej deklaracji z 26 stycznia, M. Litwinow, mimo
początkowo chłodnej postawy wobec zbliżenia polsko-niemieckiego, uznał jednak, że przyno
si ona spadek napięcia w stosunkach Polski z Rzeszą i zamyka kwestię Pomorza, co zdaniem
jego nie przeciwstawiało się zupełnie interesom Związku Radzieckiego84. Dyplomacja radziec
ka ostrzegała jednak Polskę przed łudzeniem się chwilowymi sukcesami i wyciąganiem zbyt po
chopnych wniosków z sytuacji wewnętrznej w Niemczech. M. Litwinow zwracał uwagę
J. Becka, że Hitler nie wyrzekł się programu, którego podstawowym ogniwem było włączenie
do Niemiec „polskiego korytarza"85•
Nie zgadzał się również z Beckem, że odejście od władzy w Rzeszy Prusaków, otworzyło
nowy okres w stosunkach polsko-niemieckich. „Pruski duch - mówił M. Litwinow - panuje
teraz w całych Niemczech. U podstaw ideologii Niemiec leży ich sprusaczenie. Pruskie maksy
my o konieczności znalezienia sobie miejsca pod słońcem, o nadmiarze ludności, której trzeba
znaleźć swoje terytoria dla kolonizacji, gloryfikacja wojennego ducha i wojennych podbojów
znajdują najbardziej jaskrawy wyraz w poglądach hitłerowców"8 6.
M. Litwinow zwrócił uwagę J. Becka, że deklaracja polsko-niemiecka wywołała duże zanie
pokojenie wśród państw bałtyckich87• W stwierdzeniu tym kryła się równocześnie aluzja do od
rzucenia przez Polskę deklaracji bałtyckiej . Beck uważał jednak to zagadnienie za zupełnie
81

„Izwiestija" z 7 II 1934 r.
Rap. Nr 323/Sow/l/1 J. Łukasiewicza z 20 II 1934 r., AAN MSZ, P IY, t. 7084, k. 15 1-153.
8 3 „Izwiestija" 13 i 14 II 1 934 r.; cyt. za A. Skrzypkiem, op. cit., s. 3 7.
84 List posła J. Lipskiego do ministra Becka z 1 6 II 1934 r. o rozmowie z ambasadorem ZSRR w Berlinie Lwem Chińczukiem, DTJS, t. I, dok. 5 8 , s. 141-142.
85 Notatka Litwinowa z rozmowy z Beckiem z 13-15 XII 1934 r., DIM, t. VI, s. 1 8 6.
86
Tamże, cyt. za M. Leszczykiem, Polityka II Rzeczypospolitej.. . , s. 3 5 1 .
8 7 Tamże; telegr. szyfr. N r GMS 3 95 ] . Łukasiewicza z 7 I I 1934 r. do MSZ, AAN MSZ, P III, t . 6764,
k. 1 7 1 .
82
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nieaktualne i nie przychylił się do wniosku Litwinowa, zaznaczenia wspólnego stosunku Polski i
ZSRR do problemu bałtyckiego w oficjalnym komunikacie o przebiegu jego wizyty w Moskwie8'.
Stanowisko Becka wobec zagadnienia bałtyi;kiego, zrodziło podejrzenie Litwinowa - na co
zwrócił uwagę Łukasiewicz - że istotnym celem polityki Polski w stosunku do państw bałtyc
kich „jest wyeliminowanie zupełnie z tego terenu zarówno wpływów politycznych Berlina, jak
i Moskwy "n9• Wniosek ten wydają się potwierdzać późniejsze próby dyplomacji polskiej
stworzenia bloku politycznego tzw. „Trzeciej Europy".
Odrzucenie przez Polskę próby zbliżenia z ZSRR na płaszczyźnie bałtyckiej spowodowało
wysunięcie analogicznej propozycji Moskwy pod adresem Berlina - to jest podpisania deklara
cji gwarantującej niepodległość państw bałtyckich. Ta propozycja została przedłożona 28 mar
ca 1 934 r. ambasadorowi Niemiec w Moskwie - Rudolfowi Nadolnemu.
Niemcy 14 kwietnia 1 934 r. odrzuciły jednak propozycję radziecką, twierdząc, że państwom
bałtyckim nic nie zagraża90• W propozycji radzieckiej M. Beloff dopatruje się próby wybadania
przez M. Litwinowa, czy Niemcy i Polskę nie łączyło tajne porozumienie wojskowe91• ]?ropozy
cja radziecka skierowana do Niemiec była próbą zmierzającą do zmniejszenia napięcia w Euro
pie. Odrzucenie jej podważało zapewnienia Hitlera o pokojowej polityce Rzeszy.
W czasie rozmów moskiewskich J. Beck wypowiedział się negatywnie o zbrojeniach niemiec
kich. Zgodził się z M. Litwinowem, że istnieje niebezpieczeństwo przekształcenia genewskiej kon
ferencji rozbrojeniowej w konferencję dozbrojeniową. Pominął jednak sugestię radzieckiego
rozmówcy uzgodnienia wspólnego stanowiska obu państw wobec problemów międzynarodo
wych92. Dla zrównoważenia nikłych efektów rozmów moskiewskich, Beck wystąpił z propozy
cją podniesienia przedstawicielstw dyplomatycznych obu państw, w Moskwie i w Warszawie, do
rangi ambasad. Projekt polskiego ministra został przychylnie przyjęty przez stronę radziecką'-' .
M. Litwinow dążył do wykorzystania w rozmowach każdego środka, mogącego zrówno
ważyć zbliżenie polsko-niemieckie. W rozmowach z polskim ministrem poruszył problem
przedłużenia polsko-radzieckiego paktu o nieagresji z 25 lipca 1932 r. J. Beck zaakceptował
ten postulat, ale uchylił się od jego natychmiastowego sfinalizowania, to jest podczas swojej
wizyty w Moskwie94• Spróbował natomiast powiązać kwestię przedłużenia polsko-radzieckie
go p aktu o nieagresji na dziesięć lat z zawarciem odpowiedniej umowy rumuńsko-radzieckiej,
co napotkało sprzeciw ze strony radzieckiej95•

" Tamże.
89 Raport Nr 49/Sow/12/ś.tjn/ J. Łukasiewicza do ministra spraw zagranicznych z 20 Il 1934 r., AAN,
MSZ, P III, t. 6764, k. 173-1 8 1 .
• 0 M . Leczyk, op. cit., s. 353.
n M. Beloff, op. cit., s. 141 ; zob. też: M. Leczyk, Polityka II Rzeczypospolitej„„ s. 3 5 3 .
" Przemówienie Litwinowa z 1 4 I I 1934 r., DIM, t. VI, s. 184.
'-' Podniesienie przedstawicielstw dyplomatycznych w Warszawie i Moskwie do rangi ambasad nastą
piło 10 IV 1934 r., W. Michowicz, Walka dyplomacji polskiej przeciwko traktatowi mniejszościowemu
w Lidze Narodów w roku 1 934, Łódź 1 963, s. 43.
94 DIM, t. VI, dok. 1 07, s. 175-19 1.
9 5 Tamże, dok. 109, s. 195; por. A. Skrzypek, Zagadnienia rumuńskie w stosunkach polsko -radziec 
kich w latach 1 932-1938, w: „Z dziejów.„", t. Xl-XII, s. 197; szerzej o stosunkach rumuńsko-radziec
kich w tym okresie zob . : J.M. Kopański, J.E. Lewit, Sowietsko-rumynskije otnoszenija 1 929-1 93 4,
Moskwa 1971; A.A. Szewiakow, Sowietsko-rumynskije otnoszenija i problema ewropiejskoj biesopasnosti
1 932-1938, Moskwa 1977, s. 94-1 35.
58

Spotkanie ministrów - polskiego i radzieckiego - było zajmującym spektaklem gry dyplo
matycznej. Stanowisko Becka w toku tych rozmów zmi erzało do stworzenia korzystnej dla
Polski koniunktury politycznej na linii Moskwa-Warszawa-Berlin. Litwinow - polityk nie
mniej od Becka inteligentny - właściwie ocenił, że kierownicy polskiej polityki zagranicznej,
J. Piłsudski i J. Beck nie przewidują dalszych porozumień ze wschodnim sąsiadem, liczą nato
miast na korzyści płynące z trudnej sytuacji ZSRR na arenie międzynarodowej. Uważał, że
Polska czując się zabezpieczona na pewien czas ze strony Niemiec, maskuje swój kurs na bliż
sze stosunki z Niemcami podtrzymaniem na zewnątrz przyjaznych stosunków z ZSRR. Twier
dził, że jest to jednak korzystne także dla Związku Radzieckiego, bowiem w przyszłości może
utrudnić przejście rządu polskiego na pozycje wrogie wobec ZSRR. Sugerował, że z tego wzglę
du należy podtrzymywać pozory dobrych stosunków i w dalszym ciągu rozwijać kontakty kul
turalne z szerokimi kręgami społeczeństwa polskiego96• Obaj uczestnicy tej gry stanęli na
wysokości zadania.

3. Przedłużenie polsko-radzieckiego paktu o nieagresj i
Kwestię prolongaty polsko-radzieckiego paktu o nieagresji Polska starała się powiązać
z równoczesnym przedłużeniem paktów o nieagresji Związku Radzieckiego z państwami bał
tyckimi i podpisaniem analogicznego radziecko-rumuńskiego paktu97 • Szczegółowo pisze na
ten temat Marian Leczyk, wysuwając tezę, że propozycja Polski w tym zakresie była odbiciem
nadziei na stworzenie bloku tj. porozumienia „solidarnościowego" u zachodniej granicy
ZSRRn. Polska występowała więc wobec ZSRR z tezą o potrzebie łączności wszystkich pak
tów o nieagresji, zawarrych przez Związek Radziecki ze swoimi zachodnimi sąsiadami w jeden
system stabilizujący stosunki poliryczne w Europie Wschodniej. Ponownie kwestia zawarcia pak
tu o nieagresji radziecko-rumuńskiego, poruszona została przez J. Łukasiewicza 20 lutego 1 934 r.
w rozmowie z M. Litwinowem, a wypływała ze stanowiska strony polskiej, że brak takiego ukła
du stanowi lukę w systemie paktów zawartych w 1932 r.99 W wystąp ieniu J. Łukasiewicza znaj
dowała wyraz chęć odegrania przez Polskę roli pośrednika w sprawie regulacji stosunków
radziecko-rumuńskich, co pozostawało w związku ze wspomnianym wyżej blokiem wzdłuż
zachodnich granic ZSRR: od Finlandii do Rumunii.
Problem rumuński, wskutek odmiennych planów ministra spraw zagranicznych Rumunii
Nicolae Titulescu, który pakt o nieagresji z ZSRR w ówczesnej fazie stosunków między obu
państwami uważał za błędny, został zdezaktuałizowany100•

DIM, t. VI, dok. 1 07, s. 192; zob. też: M. Leczyk, op. cit., s. 354.
" Raport Nr 49/Sow/1 2/ś.tjn/ J. Łukasiewicza dla ministra spraw zagranicznych z 20 II 1934 r., AAN,
MSZ, P III, t. 6764, k. 1 73-1 8 1 ; notatka M. Litwinowa z rozmowy z ]. Łukasiewiczem 20 II 1934 r.,
DWP, t. XVI!, s. 154-157.
" M. Lcczyk, op. cit., s. 355.
9 9 Tamże; por. też: W. Lipiński (Gwido), Polityka zagraniczna J. Piłsudskiego i J. Becka, (Próba synte
zy), Warszawa 1 943, s. 35-36.
!OO Raport Nr 49/Sow/12/ś.tjn/ ]. Łukasiewicza dla ministra spraw zagranicznych z 20 n 1934 r., AAN,
MSZ, P III, t. 6764, k. 173-1 8 1 ; zob. też: A. Skrzypek, Polsko-radziecki pakt ... , s. 3 8 .
96

59

Drugim zagadnieniem, które ]. Beck zamierzał rozwiązać przy okazji toczących się rozmów,

był problem Wilna. Stał na stanowisku, że prolongatę polsko-radzieckiego paktu o nieagresji

winno poprzedzić wycofanie się ZSRR z popierania terytorialnych roszczeń Litwy do Wileńsz
czyzny. Łukasiewicz w rozmowie z Litwinowem użył mocnego argumentu stwierdzając, że utrzy

manie na Litwie wrażenia, że ZSRR aprobuje politykę rządu litewskiego wobec Polski, jest
sprzeczne z dążeniem do zachowania stosunków pokojowych między Polską a Związkiem Ra

dzieckim101. Radziecki komisarz replikował, że: „nie od dzisiaj tłumaczy Litwinom, aby poszli

w stosunku do Polski za przykładem sowiecko-rumuńskim. Zdaniem jego - Kowno nie może
mieć złudzeń co do tego, że rząd sowiecki odnosi się bardzo krytycznie do jego dotychczasowej
polityki wobec Polski. W odniesieniu do całokształtu zagadnienia stosunków polsko-litewskich,

dla rządu sowieckiego jest rzeczą obojętną, czy Wileńszczyzna należy do Polski czy do Litwy -

jest to sprawa pomiędzy Polską a Litwą. Rządowi sowieckiemu zależy natomiast na dwóch rze

czach: na utrzymaniu stosunków pokojowych i normalnych pomiędzy Polską i Litwą i na za
chowaniu niepodległości Litwy "t 02 .

Jeszcze raz, 25 marca 1 934 r., strona radziecka potwierdziła swą.gotowość do uznania każ

dego polsko-litewskiego porozumienia granicznego103. Natomiast kwestię globalnej synchroni

zacji paktów o nieagresji ZSRR ze swoimi sąsiadami, uznała za ingerencję Polski w dwustronne
stosunki Związku Radzieckiego z tymi państwami. Troskę zaś Polski o bezpieczeństwo tych

państw, o czym wspomniał ]. Łukasiewicz, przeciwstawił B. Stomoniakow stanowisku Polski

wobec deklaracji bałtyckiej, co podważało argumenty ambasadora polskiego104.

Przeciwdziałając inicjatywie polskiej, strona radziecka wystąpiła wobec państw bałtyckich

z postulatem przedłużenia paktów o nieagresji na 1 0 lat. Odpowiedzi państw bałtyckich były
prawie natychmiastowe. Państwa te ustaliły między sobą termin podpisania odpowiedniego

protokółu na początek kwietnia105. W Moskwie 4 kwietnia 1934 r. nastąpiło p odpisanie pro
tokółu przedłużenia paktów o nieagresji na 10 lat, między ZSRR a przedstawicielami Łotwy,
Litwy i Estonii, zaś 7 kwietnia dołączyła się do nich Finlandia106•

Według Łukasiewicza dyplomacja radziecka dążyła do odebrania stronie polskiej argumen

tów, które mogłyby spowodować utrudnienia w prolongacie polsko-radzieckiego p aktu o nie

agresj i107. Wobec stanowiska strony polskiej, przekazanego 3 1 marca 1 934 r. w rozmowie ]. Łu

kasiewicza z B. Stomoniakowem, że nota ZSRR z 28 IX 1 926 r. stwierdzająca suwerenność tery

torialną Litwy (włącznie z Wileńszczyzną), określoną w artykule II radziecko-litewskiego trakta

tu pokojowego z 1 9 20 r., nie odpowiada aktualnemu stanowi stosunków polsko-radzieckich, M.

Litwinow z�proponował podpisanie dodatkowego protokółu, w którym miało być zawarte

stwierdzenie, że każda ze stron zawiadamia, że nie posiada zobowiązań sprzecznych z posta-

JOJ

Tamże.
Tamże.
101 DIM, t. VI, dok. 1 1 6, s. 206.
1 04 Tamże.
1 05 W. Sipols, Tajnaja dipłomatija, Riga 1 967, s. 2 14; A Skrzypek, Polsko-radziecki pakt ... , s. 3 8 .
10•
Tamże; zob. Protokół o przedłużeniu okresu ważności układu o nieagresji pomiędzy ZSRR a Łotwą
z 4 N 1 934 r., OWP, t. XVII, s. 227-229; protokół . . . a Litwą i protokół . . . a Estonią, tamże, s. 229-232.
101 List Łukasiewicza do J. Becka z 28 III 1 93 4 r., AAN, MSZ, Gabinet Ministra (dalej: GM), t. 33,
k. 25.
102
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nowieniami traktatu ryskiego. Litwinow zgodził się również na postulat Łukasiewicza, że
sformułowanie to ma dotyczyć artykułu III traktatu ryskiego1 08•
Obie strony wydawały się być zadowolone. Dnia 5 V 1934 r. nastąpiło w Moskwie podpi
sanie protokołu o przedłużeniu polsko-radzieckiego paktu o nieagresji, a jego ratyfikacja przez
Polskę nastąpiła 15 czerwca, przez ZSRR - 9 czerwca109 • Pakt ten miał obowiązywać do 3 1
grudnia 1945 r.
Równocześnie został podpisany protokół w sprawie wykładni art. III traktatu ryskiego, na
mocy którego każda ze stron konstatowała, że: „nie ma żadnych zobowiązań i nie jest związa
na żadnym oświadczeniem, które byłoby sprzeczne z postanowieniami Traktatu Ryskiego ";
rząd ZSRR stwierdzał też, że nota G. Cziczerina „nie może być interpretowana w ten sposób,
jakby nota ta miała na celu mieszanie się Rządu Związkowego do uregulowania spraw teryto
rialnych wymienionych w niej"110•
Oba porozumienia zawarte między Polską a Związkiem Radzieckim zamykają serię poro
zumień z lat 1932-1934. Do zawarcia ich doszło już jednak w sytuacji, gdy stosunki polsko
radzieckie weszły w nową fazę. Omawiany okres dla stosunków polsko-radzieckich stanowi
krótki etap w historii międzywojennej obu państw.
Polska posiadająca od stycznia 1934 r. pakty o nieagresji z Niemcami i ZSRR, weszła na dro
gę „polityki równowagi" między Moskwą a Berlinem. Piłsudski uznawał położenie międzyna
rodowe Polski, determinowane p aktami o nieagresji z sąsiadami, za zadowalające. Jednak
według niego, stan ten nie miał trwać długo111• Stwierdzał: „Ponieważ mamy dwa pakty, sie
dzimy na dwóch stołkach - to nie może trwać długo. Musimy wiedzieć z którego wcześniej
spadniemy i kiedy" 1 12• W stosunku do Niemiec marszałek był nieufny, jednakże według niego
„w razie wojny z Niemcami najprawdopodobniej nie będziemy osamotnieni, natomiast w woj
nie z Rosją możemy być bardzo prawdopodobnie pozostawieni sami sobie"m.
Piłsudski był przeświadczony, że Polsce grozi większe niebezpieczeństwo ze strony Rosji niż
Niemiec, rzutowało to na kierunek polityki polskiej także w następnym okresie.

108 Oświadczenie J. Becka, przekazane 3 1 lll 1 934 r. przez Łukasiewicza B. Sromoniakowi, DIM, t. VI,
s. 2 1 0 ; notatka M. Litwinowa z rozmowy z J. Łukasiewiczem z 2 IV 1934 r., tamże, s. 21 1 ; artykuł Ili
traktatu ryskiego stwierdzał: „Rosja i Ukraina zrzekają się wszelkich praw i pretensji do ziem położonych
na zachód od granicy oznaczonej w artykule II traktatu niniejszego. Ze swej strony Polska zrzeka się n a
rzecz Ukrainy i Białorusi wszelkich praw i pretensji d o ziem położonych na wschód o d tej granicy. Obie
układające się strony zgadzają się, że o ile w skład ziem położonych na zachód od oznaczonej w artykule
II traktatu niniejszego granicy wchodzą terytoria sporne między Polską a Litwą - sprawa przynależności
tych terytoriów do jednego z tych państw należy wyłącznie do Polski i Litwy", DIM, t. Ili, dok. 275,
s. 577; Z. Gelberg, Prawo międzynarodowe i historia dyplomatyczna. Wybór dokumentów, t. II, Warsza
wa 1 9 5 8 , s. 1 3 8 .
109 DIM, t . VI, dok. 1 26, s. 2 19-220.
1 10
Tamże, dok. 127, s. 22 1 ; Komentarz redakcji, DTJS, s. 1 04.
111
Notatka Szembeka z konferencji u Piłsudskiego w dniu 12 IV 1934 r., DTJS, dok. 62, t. I, s. 1 5 3 .
112
Patrz: H. Roos, op. cit., s. 139.
l B Komentarz redakcji do dok. 62, DTJS, t. I, s. 156.
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OKRESIE STAROPOLSKIM

Zagadnienie porwania kobiety w okresie staropolskim nie doczekało się do tej pory zbada

nia . Historycy okresu średniowiecza, jak M. Koczerska 1, czy historycy prawa jak W Abraham2
zajęli się nim jako jednym ze sposobów zawarcia małżeństwa u Słowian. Wł. Łoziński w napi
sanym 100 lat temu Prawem i lewem przedstawił rapty na Rusi Czerwonej w I połowie XVII

wieku'. Najbardziej znane są porwania i tragiczne losy Halszki Ostrogskiej, jakie miały miejsca
w połowie XVI stulecia. Zostały one wykorzystane nawet w literaturze pięknej4 • Wiadomości
na badany temat znajdujemy również w opracowaniach: A. S ajkowskiego5, M. Borkowskiej6
oraz źródłach XVI-XVIII-wiecznych - pamiętnikach i księgach sądowych kościelnych oraz
grodzkich.
Porwanie, obok kupna, wzajemnego zamieszkania i umowy formalnej było u Słowian jed
nym z czterech sposobów zawarcia małżeństwa. Trzy ostatnie były praktykowane w państwie
Polan, przed i bezpośrednio po przyjęciu chrześcijaństwa. Wątpliwości istnieją tylko co do
porwania, gdyż nie ma o tym świadectw z terenów polskich do końca XII w. Jeżeli więc po
rwanie, jako samoistny sposób zawarcia małżeństwa istniało w czasach pogańskich, to już
we wczesnym średniowieczu przekształciło się jedynie w środek do zawarcia małżeństwa7•
Polskie statuty synodalne z XIII- V w. zakazywały duchownym udzielania ślubu kościelne
go sprawcy porwania z porwaną, dopóki panna nie zostanie oddana swym dotychczasowym
opiekunom8• Świadczy to o ścisłym złączeniu porwania ze ślubem kościelnym.
W źródłach XVI-XVIII-wiecznych (pamiętnikach, księgach sądowych) znajdujemy mate
riał dotyczący raptu. Zdaniem Wł. Łozińskiego nie było to zjawisko w tym okresie częste. Naj
częściej porywano panny, nie mogąc uzyskać drogą legalną zgody na małżeństwo ze strony ojca
lub, w wypadku jego braku, opiekunów dziewczyny. Z reguły odbywało się to za zgodą panny,
a niekiedy i matki, więc kończyło się na ślubie i przemijającym gniewie ojca.
1

M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.

2 W. Abraham, Zawarcie malżeństwa w pierwotnym prawie polskim, Lwów 1925.

' Wł. Łoziński, Prawem i lewem, t. I- Il, Kraków 19 60.
K. Kolińska, Tajemnice i damy, Warszawa 1975; M. Ruszczyc, Niepospolite kobiety, Warszawa 1998 ;
Z. Kuchowicz, Wizerunki niepospolitych niewiast staropolskich, Łódź 1972.
' A. Sajkowski, Staropolska miłość, Poznań 198 1 .
' M. Borkowska, Życie codzienne polskich zakonów żeńskich w XV/I-XVIII wieku, Warszawa 1996.
7 M. Koczerska, op.cit., s.3 3.
8 Statuty synodu gnieźnieńskiego z 1248 r., s.355; Synod Jakuba Świnki z 1 2 8 5 r., statuty synodu
krakowskiego z 1351 r., s.57; ibidem, 1420 r., s.224, cyt. za M. Koczerska, op. cit., s. 3 3 .
4
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Przyczyny odmowy małżeństwa były różne, najczęściej natury majątkowej lub niskiego sta
tusu społecznego kawalera. Był to najczęściej jedyny sposób wyjścia za mąż według upodoba
nia, a wbrew woli rodziny. Jednak nakaz o\idania rodzicom czy opiekunom przekreślał
w praktyce zasadę swobodnej woli zainteresowanej. Było to zgodne z dążeniami środowiska
szlacheckiego do całkowitej - od późnego średniowiecza - kontroli nad wyborem męża dla
panny, co odzwierciedlało się w surowych karach prawa świeckiego za porwanie, które to pra
wo z wielkimi oporami zaczęło odróżniać porwanie za zgodą porwanej od uprowadzenia pod
przymusem�.
Od końca XV w. pojawiają się nowe konstytucje dotyczące kar za rapt. Według konstytucji
z 1496 r. groziło sprawcy porwania privatio honoris10, a w roku 1532 postanowiono przekazy
wać osobie porwanej trzecią część majątku sprawcy porwania 1 1 • Z kolei według prawa kościel
nego miał on wreszcie obowiązek wyposażenia porwanej według uznania sędziego i to bez
względu na to, czy ją pojmie za żonę czy nie12• Natomiast konstytucja z 1 63 1 r. mówiła, że ze
względu na zagęszczenie gwałtów i raptów, nakazuje się przeprowadzić śledztwo, tak jak w in
nych sprawach kryminalnych. A raptor ma być skazany na konwiki;yję, ani przyznaniem białej
głowy, jakoby tb i/la wnsentiente uczynić miał, nie będzie mógł być eliberowany. Forum spra
wom takim na Trybunale inter causas in carceratorum, dla prędszej naznaczamy sprawiedliwo
ści13. Świadczy to, że problem istniał, i aby go zlikwidować zaostrzano kary. Prawdopodobnie
więc nie miał racji Łoziński, mówiąc o jego marginalności.
Sobór Trydencki stanął również w obronie osobistej wolności porwanej, ale zarazem dla
powstrzymania tego występku postanowił, głównie przez wzgląd na prośby Karola IX, króla
Francji, zaostrzyć dawne rozporządzenia i dodać niektóre kary. Mianowicie wydał prawo (Sess.
XXIV de ref. Marr. Cap.V), aby między porywającym i porwaną nie mogło istnieć ważne
małżeństwo, jak długo porwana pozostaje w mocy tego, który ją porwał. Jeżeli zostanie uwol
niona spod jego władzy, doprowadzona w bezpieczne i wolne miejsce (in loco tuto et libero)
oraz swobodnie objawi wolę, że chce go mieć za męża, małżeństwu jej z porywającym nic nie
stoi na przeszkodzie. Jeżeli to nastąpiło, przeszkoda natychmiast ustaje i porwana może poślu
bić raptora bez żadnej dyspensy 14•
Przykładem tego może być porwanie w 1652 r. przez Hieronima Broniewskiego Zofii Ro
snowskiej. Matka nie chciała się zgodzić na małżeństwo córki, więc Broniewski za zgodą pan
ny porwał ją z domu matki. Marianna przed sądem żąda powrotu córki do domu. Czuje się
urażona za dokonanie na jej rodzinie tak haniebnego czynu. Ponieważ sąd kościelny uznał, że
nic nie stoi na przeszkodzie połączeniu młodych, gdyż panna zezwoliła na porwanie i zgadza
się na ślub, po jakimś czasie Rosnowska oraz naturalni opiekunowie córki również dali zezwo
lenie na małżeństwo. Strony zawarły ugodę. Postanowiono, że Marianna zostanie umieszczo
na in loco tuto et libero a ślub odbędzie się w kościele katedralnym w Poznaniu15•

• M. Koczerska, op.cit„ s. 33-34.
10 Volumina Legum, t. I, s.275.
11
Tamże, s. 504.
.
1 2 ]. Pelczar, Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiqzujqcego w Au- '
strii, Prusach i Królestwie Polskim, Kraków 1 8 82, s.265.
1.1 Volumina Legum, t. III , s.68 1 .
1 4 J. Pelczar, op.cit., s.265.
1 5 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Acta causarum 1 62, f. 638, 645.
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Często przed sądem udowadniano, że kobieta sama zezwoliła na porwanie i na małżeństwo,
a jego ważność zależała od zgody porwanej, a nie od zezwolenia rodziców. Działania Soboru
Trydenckiego miały na celu zabezpieczenie wolności osobistej kobiety, która to wolność zosta
wała pogwałcona przez porwanie. Nieważne więc było czy porwana była panną czy wdową,
dobrych czy złych obyczajów, gdyż każdej kobiecie przez porwanie wyrządzało się krzywdę.
Porwanie kobiery wbrew woli rodziców lub opiekuna, pod których władzą ona była, ale za
jej zezwoleniem, zwane było raptus seductionis. Nie było ono przeszkodą do zawarcia małżeń
stwa, podobnie jak porwanie kobiety, z którą zawarte zostały zaręczyny i która zezwoliła na
uprowadzenie, żeby doprowadzić do małżeństwa wbrew woli rodziców16• Często same kobie
ry zachęcały do tego mężczyznę, by w ten sposób ułatwić drogę do małżeństwa.
Zdarzało się, że brak zgody ojca lub opiekuna dziewczyny był uzasadniony. Tak było
w przypadku miłości Adama Kalinowskiego, starosty winnickiego i Krystyny Strusiówny, cór
ki starosty grodowego Mikołaja Strusia. W 1 625 r. Kalinowski wykradł pannę z zamku halic
kiego wraz z jej wyprawą. Panna była jego ciotką, rodzoną siostrą matki. Kalinowski zakochał
się w niej i pozyskał jej serce, trafił jednak na opór ojca, który nie chciał zezwolić na małżeń
stwo w rak bliskim stopniu pokrewieństwa. Nie mogąc więc uzyskać zezwolenia ojca, porozu
miał się z panną i jej powiernicą i nocą porwał je z zamku wraz ze skarbcem klejnotów, złota,
pereł, srebra oraz bogatą garderobą kobiecą. Struś protestował, publicznie oskarżając Kalinow
skiego o zbrodnie popełnioną na rodzinie17•
W rym wypadku brak zgody ojca był zrozumiały, gdyż występowała przeszkoda natury
kanonicznej - bliski stopień pokrewieństwa. Nie wiadomo kto i gdzie udzielił im ślubu i czy
nie trzeba było uzyskać od papieża dyspensy18•
Istniały również przeszkody kanoniczne, na przykład za raptus alienae sponsae wzbraniało
się porywającemu cudzą żonę związków małżeńskich nie rylko z porwaną, ale i jakąkolwiek
inną kobietą. Powstawała wtedy zresztą podwójna przeszkoda ligaminis et raptus, z których
pierwsza znikała ze śmiercią męża porwanej, podczas gdy druga pozostawała. Przeszkoda po
zostawała również wtedy, gdy rapror porywał kobietę i przetrzymywał pod przymusem we wła
snym domu raptus meretricis19•
Raptor oraz wszyscy inni, którzy pomogli mu w porwaniu radą, poparciem lub czynem
(consilium, auxilium et favorem praebentes), popadali według dekretu trydenckiego w wiecz
ną niesławę (perpetuo infames), stawali się niezdolni do dostąpienia wszelkich dostojeństw20•
Duchowni nie mieli prawa udzielać ślubu sprawcy porwania z porwaną. W razie doniesiec .
nia o uprowadzeniu oficjał posyłał właściwemu proboszczowi zakaz dopuszczenia do zawar
cia małżeństwa pod groźbą 1 0 0 me albo ekskomuniki. Za błogosławienie związków obcych
parafian groził proces karny21• Dlatego jeśli nie znalazło się wcześniej księdza, który udzieliłby
-

-

16

J. Pelczar, op.cit., s. 268 .

17

Wł. Łoziński, op.cit., t. I, s.218.
Według dekretu trydenckiego raptor prosząc o dyspensę od j akiejkolwiek przeszkody, winien
w prośbie zaznaczyć, że miał miejsce rapt, inaczej dyspensa byłaby nieważna, jako subreptitie, a biskup
nie mógłby jej egzekwować, choćby porwana dała swobodnie swoje zezwolenie, J . Pelczar, op.cit„ s . 266. ,
19 Tamże, s. 266.
20
Tamże, s. 265.
2 W.
Wójcik, Prawo małżeńskie w praktyce oficja/atu w Sandomierzu 1 522-1 763, „Roczniki Teolo
1
giczno-Kanoniczne", t. 9, 1 962, , z. 3, s. 1 1 5-141 .
18
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ślubu, istniał problem z zawarciem małżeństwa, jak w wypadku Jana Stapkowskiego, który
„wykradłszy pannę Eufemię, córkę Bartosza Świrskiego z Podlisek, wozi/ się z niq po rozmaitych
parafiach, szukając mniej skrupulatnego duchoU/nego, który wcześniej zgodziłby się udzielić im
sakramentu"22 •

Podskarbiance koronnej Elżbiecie Modrzejowskiej i staroście grabowieckiemu Aleksandro
wi Łaszczowi ślubu udzielał w 1695 r. w kościele w Łęcznej, sam oficjał lubelski - sędzia ko
ścielny, który stał na straży prawa. Świadczy to o nieprzestrzeganiu praw przez duchownych,

braku strachu przed konsekwencjami i zapewne przyjęciu sowitej zapłaty przez oficjała. To co
nie przystoi maluczkim przystoi, wysoko postawionym. Młodzi zresztą się kochali, a Modrze
jowska sama uciekła z domu dołączając do Łaszcza, który czekał na nią w pobliskim miastecz
ku. W tym wypadku matka nie chciała się zgodzić na małżeństwo, gdyż obiecała córkę
innemu2.l.
Według prawa ziemskiego porwana dziewczyna traciła prawa do posagu i wszelkie prawa
majątkowe. Spotkało to córkę wojewody sandomierskiego Eufrozynę Miniszchównę. W 1629
r. porwał ją sąsiad, młody szlachcic Hermolaus Jordan z Samoklęsk. Według orzeczenia sądo
wego była to kara za zgodę na porwanie i małżeństwo wbrew woli rodziny24•
Wielbiciele wdzięków lub posagów panien porywali je nawet z klasztorów. Tak w roku
1613 Annę i Halszkę Ostromęckie próbowali z klasztoru toruńskiego porwać krewni, a cho
ciaż im się wtedy nie udało, w dwa lata później dokonał tego Aleksander Bąkowski25•
Głośną sprawą, wręcz skandalem obyczajowym, było porwanie przez Aleksandra Koniec
polskiego, podkomorzego sieradzkiego Zofii i Doroty Dembińskich. Koniecpolski ożenił się
z Zofią Dembińską, podkomorzanką mielnicką. Wesele i faktyczne dokonanie małżeństwa zo
stało odłożone, a Zofia nadal mieszkała w Krakowie u matki, aż do jej śmierci w lipcu 161 1 r.
Zdaniem Zofii Libiszowskiej jakiejś niejasnej intrydze należy przypisać przesłanie do Stolicy
Apostolskiej, za pośrednictwem zakonu jezuitów, prośbę Zofii o zwolnienie jej z danego słowa
i pozwolenie na złożenie ślubów zakonnych w maju 161 1 r.26 Pod pretekstem przeczekania
żałoby Zofia i jej siostra Dorota zostały powierzone opiece panien bernardynek na przedmie
ściu Stradom w Krakowie. O tę opiekę prosił sam Koniecpolski i wraz z rodziną żony odpro
wadził ją 18 października 1611 r. do klasztoru, a potem często odwiedzał. Tymczasem panny
Dembińskie postanowiły nie opuścić klasztoru i Koniecpolski na próżno czynił starania o za
branie stamtąd żony. Wymógł nawet na biskupie Tylickim wysłanie specjalnej komisji do klasz
toru. W chwili jej przybycia Zofia przywdziała szaty zakonne i złożyła ślub czystości.
Zachowane dokumenty nic nie mówią o roli ojca, który prawdopodobnie dążył do zerwania
małżeństwa córki, gdyż sam zamierzał wstąpić w ponowny związek małżeński i usunąć z areny
spadkobierczynie pierwszej żony.
Rzym sprawę zwolnienia Zofii od przysięgi małżeńskiej przekazał dnia 24 lutego 1612 r.
do sądu biskupiego w Krakowie. Koniecpolski nie czekając orzeczenia, siłą uprowadził żonę
z klasztoru w nocy z 16 na 17 kwietnia 1612 r. Miało to miejsce w Wielkim Tygodniu, co było

I, s.2 1 7.

22

Wł . Łoziński, op.cit„

23

A. Sajkowski, op. cit., s.173.
Wł . Łoziński, op.cit., t . I, s. 2 1 8 .

24

t.

L< M. Borkowska, op.cit., s.60 .
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Zofia Libiszowska, Aleksander Koniecpolski, Polski Słownik Biograficzny,

t.

XIII, s. 5 1 2-13.

okolicznością obciążającą. Ponieważ siostry nie chciały się rozłączyć, Koniecpolski wywiózł je
obie do ziemi sieradzkiej. W Koniecpolu wziął ponowny ślub i tam zamieszkał z żoną i jej sio

strą. Tymczasem napad wywołał olbrzymie poruszenie w Rzeczypospolitej. Jeszcze w tym sa
mym dniu zakonnice zaniosły skargę do biskupa, który natychmiast wysłał do klasztoru
komisję do zbadania sprawy na miejscu. 18 maja 1 612 r. biskup Tylicki wydał uniwersał wzy

wający raptora na sąd biskupi w terminie 15 dni pod groźbą ekskomuniki. Termin zbiegł się ze

zjazdem synodalnym. 4 maja w obecności przybyłych duchownych

i ludzi wypełniających ko

ściół, biskup proklamował ekskomunikę Koniecpolskiego i złorzeczył mu. Niebawem też spra

wa znalazła się przed sądem świeckim. Koniecpolski miał przyjaciół i obrońców, ale zagorzałą
kampanię przeciwko niemu prowadzili jezuici. Wieść o napaści na klasztor dotarła do Rzymu.

Papież prosił króla Zygmunta III, by ułatwił pannom p owrót do klasztoru. Sprawa trafiła na
sąd sejmowy, na którym Koniecpolski nie stawił się. Przebywał wówczas z żoną na zamku

w Wieluniu. Wyrok sądu uznawał jego winę i skazywał na infamię. W 1613 r. Zofia powiła

syna Jana Przedbora, ale zmarła niebawem na skutek szoku wywołanego najazdem na zamek
wieluński skonfederowanych żołnierzy.

Po śmierci żony zabiegał Koniecpolski o należną jej część spadku dla syna, dopominał się

też o działy przypadające Dorocie i najstarszej ich siostrze Trzcińskiej. Doszło do nowego za
targu między nim a teściem, który oskarżał go o zamiar zbrojnego najazdu na Rososzę - mają
tek pierwszej żony. Ostateczny wyrok infamii i banicji, potwierdzony przez króla w 1 61 5 r.

przeciął łańcuch sporów. W 1 6 1 6 r. wydana została sejmowa konstytucja o bezpieczeństwie
klasztorów panien zakonnych. Koniecpolski przebłagał władze duchowne i za dyspensą ożenił

się z siostrą Zofii Dorotą. Ślubu udzielił mu dominikanin w domu Stanisława Trzcińskiego.

Wyrok sejmu zmusił jednak Koniecpolskiego do opuszczenia kraju. Śmierć teścia w 1 620 r.

ułatwiła mu zgodę z rodziną żony. Sprofanowany klasztor otrzymał odszkodowanie w wyso
kości 15 tys. zł. polskich. Interwencji stryjecznego brata zawdzięczał Koniecpolski uchylenie

banicji i infamii na sejmie 1 625 r. 27 Gdyby nie pochodził z tak świetnego i wpływowego w tym

czasie rodu, wyrok na pewno zostałby wykonany, a Koniecpolski mógłby stracić głowę.

Porwania panien z klasztorów mimo wymienionej wyżej konstytucji sejmowej, dalej miały

miejsce28•

Nie wszystkie rapty, dokonywane za zgodą panien kończyły się pomyślnie. W 17 5 2 r. zo

stał za ten występek powieszony sołtys Rolbiecki. Zakochał się on z wzajemnością w córce

Adama Kossa, podkomorzego, a potem kasztelana. Podczas potajemnej schadzki młodzi po

stanowili uciec, wziąć ślub w małym wiejskim kościółku, gdzie ich oczekiwał znajomy kapłan
i postawić podkomorstwo wobec faktu dokonanego. Tak uczynili. Był to początek końca. Po

wszechnr oburzenie panów szlachty, doprowadziło do tego, że Rolbiecki został powieszony „za
rapt'', niewielkim kosztem unieważniono małżeństwo29• Gdyby był szlachcicem nie zginąłby

i sprawa zakończyłaby się polubownie. Posiadanie zięcia chłopa było jednak dla zamożnego

szlachcica dyshonorem, wywołało też oburzenie okolicznej szlachty. Nieważne było uczucie
łączące młodych i zawarty przez nich ślub. Zuchwalec, chcący wślizgnąć się do stanu szlachec

·kiego musiał ponieść zasłużoną karę, a przecież jak wyżej pisaliśmy, tylu szlachciców porywało
panny i uchodziło im to płazem.
17

Tamże, s. 5 1 2- 1 3 ; K. Kolińska, op. cit., s. 29-46.

28 Szerzej pi�ze o tym M. Borkowska, op. cit., s. 60 i nn.
29 W. J. Podgórski, Ryzyko podrywacza w dawnej Polsce, „Prawo i Życie'', nr 1 1, 1 966, s. 8.
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Głowę stracił również pułkownik wojsk litewskich Zygmunt Ernest von Bandemerem. Był

on zaręczony z Jadwigą Elżbietą Plater, córką Fabiana. Ojciec panny zerwał zaręczyny z nie

wiadomych przyczyn. Prawdopodobnie znalązł córce lepszego (bogatszego) kandydata na

męża. Oboje narzeczeni kochali się i chcieli utrzymać swój związek. Ustalili więc, że Bandemer

porwie narzeczoną z kościoła i natychmiast ją poślubi. Fabian był jed nak potężnym dygnita

rzem, który zdołał schwytać młodą parę i doprowadził do wyroku skazującego swego niefor

tunnego zięcia na śmierć za rapt i do natychmiastowego jego wykonania (1 704 r.). Jadwiga
Elżbieta została zaś wkrótce wydana za mąż za Mateusza Dowmonta Siesickiego30•

Jak wynika z powyższych przykładów porwania odbywały się za zgodą zainteresowan ej,

ale bywało też odwrotnie. Porwanie wbrew woli kobiety dokonane przemocą (videntia

obduc
tio ), niezależnie od tego czy porwana broniła się, czy była tak zastraszona, że nie stawiała opo
ru, uważane były za uprowadzenie.

W latach 1 5 8 6-88 przed sądem konsystorskim we Włocławku miał miejsce proces o po

rwanie wdowy po sędzim grodzkim brzeskim Grzegorzu Wysockim - Justyny. Justyna wystę
puje w obecności

ojca Floriana Kurzyckiego przeciwko Wojciechowi Wichrowskiemu

z Wichrowa. Wraz z ojcem zarzucają braciom Wichrowskim porwanie jej i gwałtem przymu
szenie do ślubu, czemu ze strachu uległa.

Według zeznań świadków i samej Justyny w święto Marii Magdaleny [22 lipca] 1585 r. była

ona na mszy w kościele w Bądkowie. Wracając została napadnięta na polach folwarku Wyso

czyno przez Stefana Wichrowskiego i jego ludzi. Widzący to włodarz oraz 15 chłopów rzucili

się jej na ratunek, ale nie byli w stanie dogonić uciekających. Panowie Ściciński i Ruszkowski
obecni przy tym namawiali ją

nieprzystojnie, żeby zgodziła się na małżeństwo ze Stefanem lub

jego bratem Wojciechem. Przybywszy do dworu w Wichrowicach okazało się, że czekał już

ksiądz. Justyna mimo namów nie chciała się zgodzić na małżeństwo ze Stefanem, mówiąc: Zły
marny czlowieku na toi się osadził, boś tego nie godzien, wolę żebyś mię teraz w kęsy roztrza
skał i psom dał zjeść, ale tego nie uczynię, abym miała być twojq. żonq., a do kapłana: A ty księże
po cóż tu przyszedł, jako się tylko będziesz ważył, zapłacisz za to gardłem. Ksiądz odpowiedział:
Nie tylko w niczym poczciwości Paniej, ale i najpodlejszym tedy ja bez pani woli ślubu nie dam.
Brat Stefana Wojciech widząc co się dzieje, rzekł do brata: Widzicie panie bracie coście nabroili

i zaczął go namawiać, żeby odesłał Justynę do domu. Justyna bojąc się gniewu Stefana zgodzi

ła się na ślub: ..

że z tego wybierając wolę za Pana Wojciecha, niż za Stefana. Rozłożono wtedy

kobierzec i ksiądz pobłogosławił związek. Justyna starała się jeszcze odwlec sakrament, ale bra

cia nie chci'eli się na to_zgodzić. Świadkowie nie pamiętali czy Justyna odpowiedziała na wszyst

kie pytania księdza, pamiętali tylko, jak mówiła: Panie Wojciechu, pamiętajże wżdy na dziatki
moje („.). Potem była uczta i skonsumowanie małżeństwa. Następnego ranka Stefan i Wojciech

przybyli do dworu ojca Justyny prosząc o błogosławieństwo związku. Ojciec nie chciał ich

wpuścić oskarżając o gwałt uczyniony na jego córce. Justyna uciekła od męża, chroniąc się

najprawdopodobniej do klasztoru. W procesie żądała odszkodowania w wysokości 1 000 du

katów w złocie i unieważnienia małżeństwa. Wojciech Wichrowski natomiast chciał jej powro

tu, uważaj ąc, że małżeństwo między nimi zawarte jest legalne, gdyż zostało pobłogosławione
przez księdza i skonsumowane3 1•

30 T. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 220-221 .
3 1 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Acta Sententiarum 1 5 8 6-88, f. 1 7-19, 22, 40, 57, 6 1 -62.
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Nie znamy przyczyn porwania Justyny, ale prawdopodobnie wchodziły tu w grę sprawy
majątkowe. Wdowa po sędzim brzeskim była zapewne bogata. Na pewno posiadała jedną cór
kę, gdyż to wynika z akt sprawy. Niewykluczone jest też, że była osobą młodą i urodziwą, co
również mogło skłonić braci Wichrowskich do jej porwania. Nie wiadomo, jak zakończył się
proces, gdyż brak jest końcowych akt sprawy, ale najprawdopodobniej małżeństwo zostało
uznane za nieważne, gdyż zostało zawarte pod przymusem. Nie słychać nic o odwecie ojca Ju
styny.
W czasie potopu szwedzkiego oddział Piotra Mankowskiego oderwawszy się od wojsk pol
skich najechał majętność Wilewa Trzaski, w której żyła wdowa po Jakubie Głoskowskim, Anna.
Mankowski przymuszał ją do ślubu grożąc jej. A gdy ta nie chciała się zgodzić, gwałtem ją po
rwał, gdy jechała do innych swoich dóbr i zawiózł do kościoła w Strzemsku. Głoskowska ze stra
chu zgodziła się na małżeństwo. Jak wynika z dalszych akt sprawy Mankowskiemu chodziło o jej
majątek:„ (. . .) a że nie tak przyjaciela jako dostatkow, aby swym zamysłom dosyć uczynił, po
trzebował skarżącej ze wszystkich dóbr ruchomych po rodzicach, braci i siostrze stenliby ad va

dio 10 tyś. po brał, na swój pożytek obrócił, tym się nie kontentując zamysłom swym

przedsięwziętym dosyć czyniąc sposobów szukał, jakoby skarżącą z jej dóbr dziedzicznych i
opraw od pierwszego ma/żonka należnych wyzuł (.. .)32• Nie wiadomo jak zakończył się ten pro

ces, gdyż brak jest dalszych kart sprawy.

W 1 760 r. stracił głowę za uprowadzenie 12-letniej córki wdowy Hulewiczowej, niejaki
Piasecki. Dziewczyna była jedynaczką z dużym posagiem. Hulewiczowa z córką zawzięcie
oskarżały go przed Trybunałem Lubelskim, żądając wykonania wyroku33•
Uprowadzenia mógł dokonać nie tylko żądny pieniędzy panny kawaler, lecz nawet rodzi
na. Tak było w przypadku porwania przez rodzonych braci Felicjany Stadnickiej, córki sław
nego „diabła" Stadnickiego. Po jego śmierci małżonka wstąpiła w nowy związek małżeński
z Ludwikiem Poniatowskim. Synowie nie mogli się z tym pogodzić. Wygnali matkę z Łańcuta.
Nie uznawali jej praw opartych na dożywociu i inskrypcjach, zapisanych jej przez pierwszego
męża, zajęli wsie, zabrali inwentarz, nękali pozwami a na koniec porwali rodzoną siostrę, gdy
wracała z matką z Lublina. Chodziło im o pozostawienie przy sobie spadku należącego się sio
strze po ojcu. Uprowadzoną Felicjanę przetrzymywali pod czujną strażą najpierw w Łańcucie,
a potem u krewnego w jego majątku Bartkówka. Stamtąd wykradł pannę Piotr Cieciszowski (nie
wiemy kiedy i gdzie ją poznał) i zaraz poślubił. Następnie odebrał braciom Żurawicę, należną
żonie po jej ojcu i tam zamieszkali. Braciom nie udało się udaremnić tych planów34•
Pozostaje pytanie, co było przyczyną porwania Felicjany przez Cieciszowskiego - miłość czy
pieniądze. Nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć. Cieciszowski był awanturniczego usposo
bienia. Felicjana nieodrodną córką swego ojca. Dwa porywacze charaktery nie są w stanie długo
ze sobą wytrwać. Małżeństwo to więc szybko się rozpadło. W 1629 r. doszło do gwałtownego
zerwania, wzajemnej nienawiści i wrogich czynów, a w latach 30-tych do rozwodu35•
W analizowanym okresie porwania nie były prawdopodobnie sprawą nagminną. Przyczy
ną tego mogły być kary nakładane za dokonanie tego typu przestępstwa - utrata czci, infamia,

32 AGAD w Warszawie, Płockie grodzkie wieczyste 1 3 7.
·1·1 J.
Kitowicz, Pamiętniki czyli Historia Polska, opr. P. Matuszewska, Warszawa 1971, s. 8 6.
·14 Wł. Łoziński, op. cit., t. II, s. 35 8-362.
35 Tamże.
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odebranie pannie posagu, jak również realizacja obowiązkowego błogosławienia małżeństw
przez własnych proboszczów. Kara groziła również tym, którzy pomogli w tym procederze

i księżom udzielającym ślubu. Wszystko to przyczyniało się do stopniowej eliminacji przestęp

stwa uprowadzenia, zwalczanego przedtem bezskutecznie. Poza tym zawsze istniała groźba
odwetu i to zbrojnego oraz trafienie sprawy przed sąd. Kawalerzy woleli więc uciekać się do

mniej drastycznych sposobów - zdyskredytować konkurenta w oczach p anny i jej samej lub za
interesować się kimś innym. Z drugiej strony występowanie tego zjawiska świadczy o tym, że
prawo było mało skuteczne i nie odstraszało od popełnienia tego typu wykroczenia. Tym bar

dziej, że jeżeli odbyło się za zgodą porwanej, kończyło się na ślubie i przemijającym gniewie
rodziny.

Na koniec pozostaje jeszcze pytanie, czy małżeństwa zawarte w wyniku porwania, wbrew

woli rodziców panny, były szczęśliwe? Czy dziewczyny nie żałowały potem swego kroku? Elż

bieta Modrzejowska była zdaniem A. Sajkowskiego podobno szczęśliwa, Felicjana Stadnicka

szybko rozwiodła się z mężem, ale w tym wypadku trudno jest stwierdzić powód, dla którego

wyszła za Cieciszewskiego - miłość, czy chęć wyrwania się z Bartkówski, w której siedziała jak
w wiezieniu. Elżbieta Modrzejowska i Krystyna Struś wiele łat przeżyły ze swoimi wybranymi,

lecz po ich śmierci szybko wstąpiły w nowe związki małżeńskie3 6• Zofia Rosnowska zmarła
w parę łat po ślubie, a jej mąż dość szybko ożenił się ponownie.

Na postawione pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Zostało ono pogrzebane wraz

z bohaterami tych dramatów.

36 Elżbieta przeżyła z mężem 25 lat i po jego śmierci wyszła za Jana Tarłę, wojewodę lubelskiego; Kry
styna Strusiówna wyszła powtórnie za Konstantego Wiśniowieckiego, wojewodę ruskiego.
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ADRIAN KONOPKA

SZPITAL POLOWY POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SANITARNEJ

Polski Komitet Pomocy Sanitarnej (PKPS) założony został w Warszawie bezpośrednio p o

wybuchu wojny. Komitet był organizacją społeczną niosącą pomoc medyczną żołnierzom for
macji polskich walczących u boku armii rosyjskiej. Na czele organizacji stanęli: książę Zdzi

sław Lubomirski i księżna Franciszka Korybut-Woroniecka. Współdziałali z nimi H. Stokowska,

M. Lutosławski i Józef Wielowieyski. Komitet prowadził bardzo intensywną i wszechstronną

działalność1• Podobną rolę po przeciwnej stronie froptu spełniała organizacja o nazwie Sama

rytanin Polski2•

Po utworzeniu Brygady Strzelców Polskich akcją formowania placówek służby zdrowia

PKPS, mających działać na jej rzecz kierował książę Światopełk-Mirski. Wiosną 1 9 1 6 r. Polski

Komitet Pomocy Sanitarnej skierował do Brygady Strzelców Polskich dwa zakłady: Szpital Po

lowy i Czołówkę S anitarną nr 70. Gdy Brygada znalazła się na froncie, obie placówki dołączy

ły do niej. S zpital Polowy rozwinął się w Lichosielcach, a Czołówka S anitarna nr 70 PKPS
w Czernichowie3•

Na początku maja 1 9 1 7 r. Dywizja Strzelców Polskich przekroczyła etatowe stany osobo

we i chociaż nadal nie miała skompletowanego wyposażenia, sposobiła się do wyjazdu na front.

1 Polski Komitet Pomocy Sanitarnej, „Dziennik Miński" z 2 września 1917 r. Szerzej o przygotowa
niach PKPS do wsparcia medycznego BSP: A. Felchner, Działalność PKPS (191 4 - 1 9 1 8), maszynopis pra
cy doktorskiej, Główna Biblioteka Wojskowo-Lekarska Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź 1976,
s. 132 i n. Także: G. Szulc, Czołówki Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej, [w:] Karabin i nosze. Wspo
mnienia lekarzy i farmaceutów z lat 1 91 4-1920, red. S. Konopka, t. I, Warszawa 1936, s. 264 i n.; tenże,
Czołówki PKPS, „Lekarz Wojskowy" 1936, z. 5-8.
1 Samarytanin Polski powstał w Galicji w 1 912 r. Na czele organizacji stał prof. dr Bolesław Wicher
kiewicz. W czasie wojny działał na rzecz Legionów Polskich oraz koordynował akcję innych organizacji
społecznych na rzecz tej formacji. Szerzej: S. Wojtkowiak, J. Talar, W. Majewski, F. Piotrowski, Zarys dzie
jów wojskowej służby zdrowia, Warszawa 1974, s. 2 1 1 i n.; D. Wawrzykowska-Wierciochowa, W kręgu
miłości i bohaterstwa. (Z dziejów humanitaryzmu polskiego i prekursorów PCK), Warszawa 1 965, s. 25 0-257.
3 H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie, 1 9 1 4-1920, Warszawa 1921, s. 48.
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7 maja pierwszy transport wyruszył z Kijowa. Niebawem cała dywizja skoncentrowała się w re
jonie Płoskirowa. Tam nadal szkoliła się i uzupełniała ekwipunek bojowy4•
Podczas pobytu pod Płoskirowem dywizja korzystała z następujących zakładów służby
zdrowia:
- Lazaretu Dywizyjnego,
- Polowego Szpitala PKPS (na 150 łóżek) - w Kniażkowcach - trafiali do niego ciężko chorzy oraz chorzy na zęby, wymagający kilkudniowej kuracji,
- Czołówki PKPS (na 30 łóżek) - we wsi Skarżyniec - dla ciężko chorych,
284 Polowego Zapasowego Szpitala w Płoskirowie - dla chorych niewymagających ba
dania klinicznego,
- 58 Punktu Ewakuacyjnego w Zmierzynce - dla chorych wymagających badań klinicz· -

nych,
- Kijowskiego Szpitala Wojskowego - dla chorych na oczy,
- I S zpitala Czerwonego Krzyża (zakaźnego) w Płoskirowie,
- II Szpitala Czerwonego Krzyża (chirurgicznego) w Płoskirowie,
- 253 Polowego Szpitala Zapasowego (wenerycznego) w Starokonstantynowie,
- Apteki Polowej w Równem (zaopatrzenie medyczne)5•
W połowie czerwca 1 9 1 7 r. Dywizja Strzelców Polskich skierowana została na front do Gali
cji Wschodniej, do rejonu Strusowa pod Tarnopolem. Szpital Polowy PKPS rozwinął się we wsi
Nowosiółka pod Brzeżanami. Szpital w początkach swego istnienia, wiosną 1 91 6 r. , był sowicie
wyposażony przez Belgijski Czerwony Krzyż. Urządzenia szpitalne, jadalnia i pomieszczenia go
spodarcze, chorych, rannych i personel umieszczono w namiotach, jeden był duży, na 50 łóżek.
Pozwoliło to prowadzić działalność bez k,onieczności korzystania z wiejskich chat, które nie za
pewniały właściwych warunków sanitarnych. Personel szpitala w maju 1917 r. składał się z czte
rech lekarzy i czternastu sióstr miłosierdzia. Początkowo w szpitalu mało było pracy. Przychodzili
po porady chorzy, ale rannych od ostrzału karabinowego opatrywaliśmy stosunkowo niewielu6•
W połowie sierpnia 1 9 1 7 r. Szpital Polowy PKPS przewieziony został w okolice Bychowa.
Rozlokował się we wsi Daszkówka, w gmachu szpitalnym przygotowanym dla »Ziemstwa«,
a więc w bardzo dobrych warunkach. /. . ./ W Daszkówce praca układała się dobrze. Przywożono
nam żołnierzy 4 Pułku Strzelców, rezydujqcych w tym samym, co my - wspominał dr Feliks
Przesmycki - osiedlu, a również żołnierzy z innych ośrodków.
Szpital nasz w Daszkówce był położony na wysokim brzegu Dniepru. Z tarasu naszego szpi
tala rozta�zał się wspaniały widok. Syciliśmy się nie tylko pięknym widokiem. Rano, zaraz po

4 Pobyt w Płoskirowie wspominał F. Przesmycki (Wspomnienia z lat 1914-1964, Biblioteka Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Rkps., 15643/11, s. 48), według którego przeważnie pol
skie społeczeństwo tego miasta otaczało żołnierzy polskich opie/u/ i sympatiq.
5 Pismo okólne p. o. lekarza naczelnego 1 DSP, Kotowicza, nr 1 1 9 1 z 25 maja 1917 r. Centralne Ar
chiwum Wojskowe (dalej: CAW), sygn. 1. 122. 10/2.
6 F. Przesmycki, op. cit., s. 49. Personel szpitala stanowili: 11aczelny lekarz - dr Ludwik Mroczek, le
krze - Józef Psarski, Józefina Dowgiałlo i Feliks Przesmycki, st. siostra miłosierdzia - Henrietta Wolbeko
wa ze Skirmuntów oraz siostry miłosierdzia - Aleksandra Białkowska, Stanisława Dąbrowska (gospodyni),
Janina Gościcka, Aleksandra Landsberg, Eleonora Nałęcka, Irena Olsza, Irena Prochitko, Halina Skib
niewska, Maria Ś widerska, Anna Trzcińska i Zofia Wańkiewicz Ówna.
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wstaniu, biegliśmy w piżamach do Dniepru, aby w jego nurcie zanurzyć się. Doktor [Ludwik]
Mroczek bardzo przestrzegał, aby ta poranna kąpiel odbywała się7•

W połowie października odwiedził szpital gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Po krótkiej rozmo
wie z doktorem Mroczkiem, wizytował chorych i prawie każdemu zadawał pytanie: »Czy ty je
steś chrześcijanin?« Chorzy nie bardzo wiedzieli o co chodzi, a w tym wypadku generałowi
chodziło o to, czy chory jest chłopem i pytanie to było żywcem wzięte z rosyjskiego języka. Trze
ba dodać, że Dowbor-Muśnicki źle mówił po polsku. Przyznam się, że jego sposób mówienia i po
dejścia do żołnierzy nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia. Nie miałem do niego nigdy osobistej
sympatii8•
W połowie grudnia 1 9 1 7 r. szpital otrzymał polecenie przenieść się w okolice Bobrujska.
Odpowiedni budynek znaleziono we wsi Cichinicze, około 20 km od Rohaczewa. Stary dwór
jakichś moskiewskich Niemców, z ich wysiedleniem, od początku wojny pusty. Teraz od pół roku
rozgrabiony. Wreszcie na przyjazd szpitala wybielony i wydezynfekowany. /.. ./ Na dole - hall
(sień raczej) i sale z chorymi. Na górze - my więc: jadalny, »krokodylarnia«, to znaczy bogoboj
ny pokój starszych sióstr i »koziarnia«, tzn. owa »kaplica«, w której to piszę (zimna, jak psia buda).
Oprócz tego na parterze, od dziedzińca, odseparowana część szpitala: pierwsza sala - tyfusowych
- tzw. »izolatka«, druga - podejrzanych - tzw. »separatka« i kuchnia. /.. ./ O kilkaset kroków pierw
sze domy miasteczka Cichinicze9•
Początkowo w szpitalu nie było wielu chorych. Większość stanowili oficerowie - Polacy,

którzy wydostali się z armii rosyjskiej i pragnęli się ukryć w szpitalu polskim, jako chorzy. Wi
gilię 1 9 1 7 r. urządziliśmy w szpitalu w Cichiniczach - wspominał dr Przesmycki i tam witali
śmy Nowy Rok w n astroju dość smutnym. Nie wiedzieliśmy co nas czeka w najbliższej
przyszłości. Sytuacja była nad wyraz niepewna10 •
-

W drugiej połowie stycznia 1 9 1 8 r. otwarto w nim laboratorium, wykonujące analizy na
potrzeby 1 Dywizji Strzelców Polskich11 •
Na początku 1 9 1 8 r. w skład personelu szpitala wchodzili:
- Ludwik Mroczek,
- główny lekarz
- starszy lekarz
- Józef Psarski,
- młodszy lekarz
- Józefina Dowgiałło,
- aptekarz
- Leon Nehrebecki,
- naczelnik transportu
- Stanisław Lesiewski,
- pomocnik naczelnika transportu
- Stanisław Dmochowski,
- gospodarz
- Kazimierz Stiller,
- starsza siostra - Henrietta Wolbeckowa, mała, fertyczna, elegancka, żelaznej wytrwałości, niezapominająca w najcięższych tarapatach przejeżdżać puszkiem po nosku12,

7 F. Przesmycki, op. cit.,

s. 52.
� Tamże s. 5 3 .
9 M . Wańkowicz, Szpital w Cichiniczach. Opowiadanie, Warszawa 1 926, s . 1 0- 1 1 .
10
F. Przesmycki, op. cit., s. 5 3 . 1 0 stycznia 1 9 18 r. dr Przesmycki wysiany został w delegację do Kijo
wa. Dopiero 18 marca 1 9 1 8 r. wyjechał w drogę powrotną do Żłobina, a następnie do Bobrujska, gdzie
rozlokował się dawny Szpital Polowy PKPS przemianowany na Szpital Zakaźny Korpusu.
11
Rozkaz do 1 OSP nr 6 z 2 1 stycznia 1 9 1 8 r. CAW, sygn. I.122. 1 5/ 1 9 1 .
12
M . Wańkowicz, op. cit., s. 1 0.
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- siostry miłosierdzia: Irena Olsza, Irena Prechitko, Maria Świderska, Anna Trzcińska, Zo
fia Wańkowicz, Lala [Aleksandra] Landsberżanka - cicha, małomówna Litwinka (z Ko
wieńszczyzny), Ira [Irena] Krzyżanowska, tzw. Peo (podpisywała się przez czas jakiś p. o.),
energia chodzqca, »ignis ardens«, Halka Skibniewska, kozak kresowy z czuprynq a la gar
conne, której szeroki uśmiech rozjaśnia wszystko i poczciwa Olesia Białkowska, eks-klucz
nica, pulchna, stara panna z pretensjami, ale jak mówił nasz gospodarz »koczkodan
poczciwy z kościami i nawet papilotami«. I inne - sióstr jest dwanaścieu,
- sanitariusze: Franciszek Klimas, Konstanty Fronczak, Bolesław Tancner, Jan Rajkowski
(lista niepełna) 14•
Dobrze, że chociaż pracy dużo - wspominała Wańkowiczówna Dostałam dwie sale, to jest
około 60 chorych. Wieczorem czasem wydaje się, że głowa pęknie i huczy w niej, jak w młynie.
Janka Gościcka (»jaskółka«) i »Peo« (Irena Krzyżanowska) założyły szkółkę dla sanitariuszy
i dzieci z czworaków dworskich. Wieczorem, po skończonym 12-godzinnym dyżurze, znajdujq
jeszcze dość siły, by do późna tam przesiadywac15•
Ruchomy Szpital PKPS spotkał zapewne najbardziej tragiczny los ze wszystkich zakładów
służby zdrowia nie tylko I Korp�su Polskiego, ale i innych polskich formacji wojskowych w Ro
sji. 12 lutego 1 9 1 8 r. oddział bolszewicki dokonał napadu na Szpital w Cichiniczach i wymor
dował personel męski. Rozgrabili też całe mienie szpitalne, w tym 1 0 tys. rubli i prywatne
rzeczy personelu 16•
Pierwotną przyczyną nieszczęścia było niepowiadomienie Szpitala o spodziewanym wyco
faniu 1 Dywizji Strzelców Polskich z okolic Rohaczewa i 9 kompanii 2 Pułku Strzelców pol
skich z Cichinicz17 • W związku z tym szpital pozostawiony został na łaskę losu18• Przypadkowa
informacja o odwrocie pozwoliła jednak ewakuować większość pacjentów i załogi, a tym sa
mym zmniejszyć rozmiary późniejszych strat. Na wieczór wszystko gotowe. Koło dwunastej
w nocy odjechał ostatni transport: wysłaliśmy 240 chorych. 20 ciężko chorych jeszcze zostało
i my, siostry - wspominała Z. Wańkowiczówna - Sanitariusze niemal wszyscy pojechali ze szpi
. talem. Wchodzi dr Mroczek. »Brawo - siostrzyczki«. A teraz za mantelzaczki własne - i wio.
Konie czekajq. /„./ »A jeśli starczy miejsca, weźcie ze sobq i tych dwóch oficerów (lekko ranni nie wyjechali ze szpitalem). Bardzo się niepokojq« - dorzuca dr Mroczek i wychodzi. Jeśli nie star
czy miejsca?.„ A doktór?„. Starsza siostra mówi, że ma zostać, bo koni brak. Toż samo dr Psar
ski, dr Józka Dowgiałło, aptekarz Nehrebecki, intendent, gospodarz Sztyller (właściwie Stiller -

u

Tamże,'s. 1 0. Pozostałe siostry miłosierdzia: Janina Gościcka »Jaskółka« i Eleonora Nałęcka.
Pismo pełnomocnika Zarządu Głównego PKPS w Mińsku nr 4389 z 20 października 1 9 1 7 r. do
lekarza naczelnego I KP. Załącznik: Wykaz personelu lekarskiego i administracyjnego oraz środków prze
wozowych (wg stanu na 14 października 1 9 1 7 r.), CAW I. 122. 1 0/1 1 .
15 M. Wańkowicz, op. cit., s . 12.
16 Zbrodnia bolszewików pod Rohaczewem. Wymordowanie personelu szpitala polskiego, „Kurier Co
dzienny", 23 czerwca 1 9 1 8 r. Także: H. Bagiński, op. cit., s. 220. Za bezładny odwrót 1 DSP dowódca
I KP zdjął ze stanowiska dowódcę dywizji, gen. Gustawa Ostapowicza i wyznaczył w jego zastępstwie pj.k:
Lucjana Żeligowskiego.
17 W cytowanej wcześniej relacji B. Gothold wspominał, że w czasie natarcia bolszewików na Cichi- .
nicze poległ jeden z oficerów, którego zmasakrowane zwłoki odnaleziono po odbiciu miasteczka przez ·
Polaków. Także: F. Przesmycki (op. cit., s. 58) podawał, że w Cichiniczach stacjonował 4 Pułk Strzelców
Polskich.
18
J. Dowbor-Muśnicki, Krótki szkic do historii I-go Polskiego Korpusu, cz. I, Warszawa 1 9 1 8, s. 143.1
DSP wycofać się miała z Rohaczewa na linię rzeki Dobyśny, ale faktycznie wycofała się dalej, nad rzekę Olę.
14
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A. K.). To nie może być - posyłamy Henriettę, jako st. siostrę, żeby powiedziała, że nie jedziemy.
*aca po upływie pół godziny. Doktór gniewał się. Ale dr Józka Dowgiałło nas poparła. Dr Mro
czek ustąpił. »Was 1 2 bab - a ja jeden. Cóż zrobię«. Tylko dr. Psarskiego posiał saniami w stronę
Rohaczewa - na wywiad (jak się potem okazało, ogarnięty został przez nasuwających się bolsze
wików i uwięziony w Mohylewie)'9•
Następnego dnia z rana oddział bolszewicki dotarł do Cichinicz. Opór stawiało kilku „żół
tych" ułanów z 3 pułku, grupa strzelców polskich oraz magazynier szpitala Nowakowski, Stil
ler i Nehrebecki. Większość sanitariuszy uciekła. Połowa chorych była nieprzytomna,
pozostałych udało się siostrom uspokoić. Wówczas oddział marynarzy wtargnął do szpitala.
Kazano zejść na dziedziniec lekarzom wraz z całym personelem, siostrami oraz wszystkimi cho
rymi. Gdy mieszkańcy szpitala znaleźli się na podwórzu, marynarze przystąpili bezzwłocznie do
egzekucji. Siostrom nic się nie stało, poza tym zginęli wszyscy. Ocalał jeden mężczyzna, urzęd
nik szpitala, który wyszedł z małym dzieckiem na ręku. Otóż jakiś marynarz zarzucił mu woj
skowy płaszcz na ramiona i rzekł: uchadzi!2°. Bolszewicy zamordowali dr. Mroczka, Stillera,
Nowakowskiego (miał ziejącą ranę na szyi), aptekarza Nehrebeckiego (walczył do końca. Strze
lał w ogrodzie, gdy już wszyscy rzucili broń) oraz dwóch pacjentów, oficerów 2 pułku - ppor.
Rajkowskiego i ppor. Jabłońskiego. Część sióstr miłosierdzia bolszewicy zabrali do niewoli
(Wolbekową, Aleksandrę Landsberżankę i dr Dowgiałło)21• Pozostałe w Cichiniczach siostry
odnalazły i pochowały zwłoki 12 Polaków. Po tygodniowej niewoli pozwolono ocalałym z po
gromu siostrom i pacjentom wyjechać do Rohaczewa (w mieście byli jeszcze bolszewicy). Tam,
po kolejnych odmowach, przyjęto chorych do jednego ze szpitali. Siostry otrzymały zgodę na
wyjazd do Mińska.
Ofiary mordu w Cichiniczach - członkowie załogi szpitala PKPS oraz chorzy, po ekshuma
cji, pochowani zostali w bratniej mogile w Twierdzy Bobrujskiej22• Po rozbiciu Szpitala Rucho-

1 9 M. Wańkowicz, op. cit., s. 1 7 . Dr Psarski, zapewne dzięki popadnięciu w niewolę, uniknął śmierci
w Cichiniczach. Co prawda skazany przez bolszewików na śmierć, został jednak ułaskawiony. Por.: L. Ze
mbrzuski, Złota Księga Korpusu Sanitarnego Polskiego 1 797-1 9 1 8, Warszawa 1 927, s. 1 6 5 . W połowie
marca 1 9 1 8 r. objął stanowisko lekarza naczelnego Szpitala Zakaźnego Korpusu. Także: F. Przesmycki,
op. cit., s. 5 9 . Autor podaje, że wg relacji uczestników wydarzeń, dr Mroczek wysiał dr. Psarskiego z Ci
chinicz w celu znalezienia odpowiednich pomieszczeń dla szpitala. Dr Psarski miał szczęśliwie przedostać
się poza strefę działań wojennych.
20 F. Przesmycki, op. cit., s. 59. Uratowanym mężczyzną był prawdopodobnie Lesiewski, naczelnik
transportu szpitala, który następnie zarządzał gospodarstwem Szpitala Zakaźnego Korpusu. Relacje z wy
darzeń w Cichiniczach: Wańkowiczówny i pośrednia Przesmyckiego na ogół są zgodne. Różnią się bar
dziej stopniem ekspresji, niż szczegółami.
21
Osoby te w marcu 1 9 1 8 r. znalazły się ponownie w składzie I KP: Aleksandra Landsberżanka i dr
Dowgiałło - w Szpitalu Zakaźnym Korpusu, H. Wołbekowa - w Szpitalu Głównym, a następnie Zakaźnym.
22 Opis grobu ofiar mordu w Cichiniczach wykonany przez naocznego świadka, lek. denr. S. Strzemień
Stroynowskiego. CAW 1.122. 1 0/19. Ofiary złożone były w dwóch bratnich mogiłach. W pierwszej: dr
L. Mroczek, K. Stiller - gospodarz szpitala, L. Nehrebecki - aptekarz, Aleksander Nowakowski - magazy
nier oraz chorzy z 2 Pułku Strzelców: Zaremba, Tabęcki, Otto i Jabłkowski (lub Jabłoński - oficer 2 pułku A, K.), a w drugiej: sanitariusze: F. Klimas, K. Fronczak, B. Tancner, J. Rajkowski, wygnaniec Jamiński i oso
ba nieznana. Także: List Izy Stiłłerowej z Warszawy z 28 kwietnia 1 9 1 8 r. do dowódcy I KP w sprawie męża.
CAW, sygn. l. 1 22. 1 0/ 1 9. Sprawa pochówku ofiar mordu w Cichiniczach na cmentarzu Twierdzy Bobruj
skiej, zapewne po ekshumacji, nie jest zgodna z wersją Z. Wańkowiczówny: Grób, niezdarnie zasypany pod
jesionem w parku, pozostał. I dotqd tkwi w dalekich Cichiniczach. M. Wańkowicz, op. cit., s. 8 5 .
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mego PKPS w Cichiniczach przez czerwonogwardzistów pozostały majątek ruchomy szpitala
przejął Oddział Epidemiczny 1 Dywizji Strzelców Polskich23•
Dla ukarania winnych morderstwa do wsi ,Cichinicze skierowana została ekspedycja karna
ze składu Dywizji Kawalerii. Uczestniczył w niej ocalały z pogromu były naczelnik transportu
szpitala, naoczny świadek wydarzeń24•
Szpital Zakaźny I Korpusu Polskiego utworzono na przełomie marca i lutego 1 9 1 8 r., w Bo
brujsku, wykorzystując ocalały z pogromu w Cichiniczach personel oraz majątek byłego Szpi
tala P KPS . Szp ital rozlokował się w drewnianym budynku na Forcie Aleksandra pod
Bobrujskiem. Lekarzem naczelnym szpitala został dr Psarski. Przywożono chorych i nawet uda
ło mi się - wspominał dr Przesmycki - zorganizować pracownię kliniczną, mogłem więc prowa
dzić, na małą co prawda skalę, badania. Pracy nie było dużo25•
Personel Szpitala Zakaźnego Korpusu przed demobilizacją składał się z następujących osób
(osoby oznaczone * - na wykazie stanowisk tylko 1 kwietnia, * * - tylko 1 maja, * * * - tylko
28 maja 1 9 1 8 r.) :
- ppłk dr Józef Psarski,
- naczelny lekarz
- dr Feliks Przesmycki, dr Ludwik Olszewski
i Józefina Dowgiałło,
- Józef Laudański**, Franciszek Babski,
- zarządzający apteką
- Karol Zerych *, Stanisław Lesiewski" *
- zarządzający gospodarstwem
i Józef Laudański'' * *,
- referent
- Józef Czółnowski,
- siostry miłosierdzia - Helena Skibniewska (starsza), Aleksandra Zacharkiewicz, Aleksandra Landsberżanka, Alicja Landsberżanka, Maria Wirska, Mieczysława Sokólska, Stanisława Stankiewicz, Aleksandra Białkowska, Janina Gościcka * * ,
- 27 - 4 2 żołnierzy,
- 2 praczki26•
Pomimo rozpoczętej 21 maja 1 9 1 8 r. demobilizacji I Korpusu Szpital Zakaźny działał nadal.
- ordynatorzy

3 czerwca 1 9 1 8 r. znajdowało w nim 36 pacjentów27• Szpitale rozwiązywano wszakże w ostat
niej kolejności. Zwracam uwagę całego składu służby zdrowia - pisał w rozkazie z 26 maja lekarz
naczelny I Korpusu Polskiego że obowiązkiem naszym jest wytrwanie na stanowisku do ostat
niej chwili, a żołnierzy aż do końca demobilizacji nie możemy pozostawić bez opieki lekarskiej.
-

2' Raport lekarza naczelnego 1 DSP nr 222 z 1 5 kwietnia 1 9 1 8 r. do lekarza naczelnego I KP. CAW,
sygn. I. 122. 1 5/179, k. 148.
24 Pismo lekarza naczelnego I KP nr 322 z 1 8 marca 1918 r. do dowódcy Kawaleryjskiej Dywizji.
CAW, sygn. I.122. 1 0/29.
25 F. Przesmycki, op. cit„ s. 58 i 60.
26 Spis imienny sanitariuszy Szpitala dla Zakaźnych PCK (kwiecień 1 9 1 8 r.); Spis personelu lekar
skiego, administracyjnego i sióstr miłosierdzia Szpitala dla Zakaźnych z dn. 3 0 kwietnia 1 9 1 8 r„ stan na
1 maja 1 9 1 8 r. ; Wykaz imienny personelu Szpitala dla Zakaźnych przy I KP z dn. 1 kwietnia 1 9 1 8 r. CAW,
sygn. I.122.1 0/47. Wykaz imienny personelu Szpitala dla Zakaźnych przy I KP z dn. 28 maja 1 9 1 8 r. CAW,
sygn. I. 122. 1 0/23; Spis sanitariuszy Szpitala dla Zakaźnych PKPS przy Polskim Korpusie z oznaczeniem
zajęcia na 1 maja 1 9 1 8 r. CAW, sygn. I.122. 1 0/47.
27 Raport o ilości chorych w Korpusie na 3 czerwca 1 9 1 8 r. CAW, sygn. I.122. 1 0/23. Także: Raport
lekarza naczelnego I KP z 6 czerwca 1918 r. do dowódcy korpusu. CAW, sygn. 1. 122. 1 0/47. W tym czasie
personel szpitala składał się jeszcze z: 2 lekarzy, 3 urzędników, 8 sióstr miłosierdzia i 76 sanitariuszy.
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Wobec tego uprzedzam, że nie będę uwzględniać podań o wcześniejsze zwolnienie. W miarę de
mobilizacji będzie zwalniany również personel służby zdrowia, ale planowo i równolegle do de
mobilizacji korpusu28•

W praktyce sprawa dążenia do szybszego powrotu do Polski wyglądała zapewne inaczej.
Co do mnie czyniłem starania wspominał dr Przesmycki aby jak najszybciej dotrzeć do War
szawy, tęskniłem do innego życia, do mej narzeczonej. nie chciałem czekać na ogólną demobili
zację i poszukiwałem wszelkich dróg, aby wyrwać się z Bobrujska. Byly pewne widoki na wyjazd
-

-

pociągiem, ale trzeba było w odpowiedni sposób trafić do kolejarzy niemieckich. Dr Psarski ofia
rował mi na ten cel pud (16,38 kg - A. K.) herbaty, która miała posłużyć jako łapówka. Demo
ralizacja niemieckiej służby kolejowej była bardzo duża. I rzeczywiście, za podarowaną herbatę,
jeden z kolejarzy zobowiązał się przewieźć mnie do Warszawy. Wsiadłem do pociągu towarowe
go w dn. 8 lipca. Podróż trwała dwa dni i 1 O lipca, o godz. 6 wieczór, znalazłem się na dworcu
wówczas Kowelskim (obecnie Gdańskimr. Zabiegi dr. Przesmyckiego pozwoliły wyprzedzić

macierzysty zakład o dwa tygodnie, bowiem Szpital Zakaźny Korpusu przybył do Warszawy
24 lipca 1 9 1 8 r. i ulokował się przy ul. Ząbkowskiej na Pradze30•
Losy personelu Szpitala Polowego PKPS, tak silnie związanego z polskimi formacjami woj
skowymi w Rosji w czasie I wojny światowej, choć bardziej dramatyczne od dziejów innych
polskich szpitali, są doskonałą ilustracją nie tylko żołnierskiego wysiłku bojowników o odzy
skanie niepodległości. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, poza zachowanymi wojennymi do
kumentami, szpital znalazł po łatach kronikarzy swych dziej ów. Melchior Wańkowicz,
wolontariusz w I Korpusie Polskim, wspomógł swym talentem pisarskim pamięć uczestniczki
tragicznych wydarzeń w Cichiniczach, siostrę miłosierdzia Zofię Wańkowiczównę. Wspomnie
nia prof. Feliksa Przesmyckiego rzucają światło na wiele innych zdarzeń z życia codziennego
nie tylko szpitala, ale oddają także niepowtarzalny koloryt tamtych, dawno już minionych łat.

u. Rozkaz lekarza naczelnego I KP nr 34 z 26 maja 19 1 8 r. CAW, sygn. 1.122. 1 0/40. Także: H. Bagiń
ski, op. cit., s. 3 2 1 ; M. Wrzosek, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1 9 1 7- 1 9 1 8, Warszawa 1969,
s. 260; tegoż, Polskie formacje wojskowe podczas I wojny światowej, Białystok 1 977, s. 347.
29 F. Przesmycki, op. cit., s. 6 1 .
3 0 Tamże, s. 64.
·" Dr Feliks Przesmycki, ur. 22 stycznia 1 8 9 2 r. w Miropolu, studia med. (IX semestrów) na Uni
wersytecie w Kijowie, w 1 9 14 r. wcielony do wojska rosyjskiego jako pomocnik lekarski. W 1 9 1 6 r. ukoń
czył Wydz. Lekarski. Od końca 1 9 1 6 r. w 3 Pułku Strzelców Polskich, ml. ord. w Lazarecie 1 DSP, a
nasrępnie, do demobilizacji I KP, ordynator Szpitala Zakaźnego Korpusu. Prof. dr n. med., 40 lat prze
pracował w Państwowym Zakładzie Higieny, m. in. jako dyrektor. S zerzej: E. Wojciechowski, Feliks Prze
smycki (1 892-1974). Wspomnienie pośmiertne, „Przegląd Epidemiologiczny" 1975, nr. 3 , s. 732.
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STUDIA PODlASKIE

tom

IX

BIAŁYSTOK 1 9 99

WOJCIECH ŚLESZYŃSKI

JĘZYK SOWIECKI - NARZĘDZIE PROPAGANDY
I WALKI IDEOWEJ

Odtwarzając dzisiaj specyfikę języka sowieckiego (w wersji polskojęzycznej) z lat 1939-41
oprzeć się można na nielicznych pozostałościach materiałów wytworzonych przez ówczesne
władze. Są to przede wszystkim roczniki prasy polskojęzycznej1, odezwy i materiały propagan
dowe oraz tłumaczenia stenogramów z posiedzeń władz sowieckich2• Język polski, choć ze
pchnięty na margines przez rosyjski i białoruski, funkcjonował, gdyż pozostawał jedynym
sposobem dotarcia z propagandą bolszewicką do większości mieszkańców Białostocczyzny3•
Wkraczając we wrześniu 1939 roku do wschodniej Polski, Sowieci zdawali sobie sprawę,
że język jako główny środek oddziaływania na ludność, będzie odgrywał decydującą rolę
w opanowywaniu zajmowanych obszarów. W głoszonych przez Armię Czerwoną hasłach pró
bowano wykorzystać dwa elemenry: nacjonalisryczny i internacjonalistyczny. W odezwach do
' Na Białostocczyźnie w różnych okresach okupacji sowieckiej wychodziły następujące tytuły prasy
polskojęzycznej: „Sztandar Wolności", „Wyzwolony Białystok", „Wolna Praca", „Wolna Łomża", „Pio
nier", „Awangard" Gęzyk polski, rosyjski), „Nowe Życie" (język polski, białoruski, rosyjski), „Stachano
wiec" (język polski, rosyjski), „Swobodnyj Trud" Gęzyk polski, białoruski, rosyjski). Zob. Albin Głowacki,
Legalna prasa polskojęzyczna w Białoruskiej SRR (1939-41), [w:] Społeczeństwo białoruskie, litewskie i pol
skie na ziemiath północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (Białoruś Zachodnia i Litwa Wschodnia)
tach 1 939-4 1 , pod red. M. Giżejewskiej i T. Strzembosza, Warszawa 1995, s. 214-233.

w

la

Do celów niniejszego opracowania wykorzystałem trzy tytuły: „Sztandar Wolności", ,,Wolną Pracę",
,,Wyzwolony Białystok".
' Większość materiałów wytwarzanych przez władze sowieckie w latach 1 93 9-41 na terenach tzw.
Białorusi Zachodniej była w języku rosyjskim, rzadziej w białoruskim. Tylko nieliczne wydawnictwa,
głównie propagandowe, ukazywały się w języku polskim. Przeważająca część wykorzystanego w niniej
szym opracowaniu materiału źródłowego bezpośrednio dotyczy terenów Białostocczyzny i tzw. Białorusi
Zachodniej. W kilku przypadkach, ze względu na skromną bazę źródłową, zmuszony byłem posiłkować
się przykładami j ęzykowymi z terenów czw. Ukrainy Zachodniej .
.1 M. Gnatowski, Z tajnych archiwów radzieckich. Antyreligijna działalność władz radzieckich w regio
nie białostockim w latach 1 939-45 w świetle dokumentów (źródło: Państwowe Archiwum Organizacji
Społecznych Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie, f. 6216, op. 1, dz. 1, s. 29), w: „Studia Podlaskie'',
tom VII, Białystok 1 997, s.203. Władze sowieckie wiedziały, że chcąc osiągnąć jak najlepsze efekty
w działalności propagandowej należy ją prowadzić w języku ojczystym odbiorców.
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ludności białoruskiej i ukraińskiej obiecywano zjednoczenie obu narodów z rodakami miesz
kającymi w republikach radzieckich. Głoszono koniec „pańskiego panowania" i zapowiadano
ustanowienie władzy proletariatu na „wyzwolonych" terenach. Zredagowana w języku pol
skim (z błędami ortograficznymi i stylistycznymi) odezwa Naczelnego Dowódcy Białoruskie
go Frontu, M. Kowalowa brzmiała:
„Pańsko-burżuazyjny Rząd Polski, wciągnąwszy Was w awanturystyczną wojnę, pozornie
przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować obronu. Ministrzy
i gienerałowie schwycili nagrabione imi złoto, tchórzliwie uciekli, pozostawiają armię i cału lud
Polski na wolę losu. (. . . )
W te ciężkie dni dla Was potężny Związek Radziecki wyciąga Wam ręce braterskiej pomo
cy. Nie przeciwcie się Robotniczo - Chłopskiej Armii Czerwonej. Wasze przeciwienie bez ko
żyści i przeznaczono na całą zgubę. My idziemy do Was nie jako zdobywca, a jako wasi bracia
po klasu, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników i kapitalistów.
Wielka i niezwalczona Armia Czerwona niesie na swoich sztandarach pracującym, brater
stwo i szczęśliwe życie.
Rzołnierze Armii Polskiej ! Nie proliwacie daremnie krwi za cudze Wam interesy obszarni
ków i kapitalistów. ( ... )
Rzucajcie broń! Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda
i szczęśliwe życie"4•
Obco brzmiące zwroty i sformułowania, np. : „awanturnicza wojna", „ucisk obszarników
i kapitalistów", użyte w tej pierwsze skierowanej do Polaków odezwie, były zapowiedzią ma
jącej wkrótce nastąpić rzeczywistości. Podstawą funkcjonowania języka sowieckiego było po
czucie siły, mające poparcie w aparacie represji eliminującym wszelkie próby sprzeciwu oraz
przeświadczenie o bezmyślności mas i możliwości ich całkowitego ogłupienia. „Nowy język"
tworzył i jednocześnie był wynikiem zniewolenia społecznego, całkowicie uzależnionym od
czynników, które go kreowały.
W stosunku do polszczyzny okresu II Rzeczypospolitej nastąpiło radykalne ograniczenie
form językowych. Z takim samym ideologicznym szowinizmem z jakim Sowieci traktowali kul
turę polską, odnosili się również do języka - zniekształcając go i pozbawiając piękna, subtelno
ści i różnorodności. Unikano odwoływania się do zwyczajów, polskiej tradycji, a jeżeli już to
czyniono, wybierano literaturę odpowiadającą w treści oficjalnie głoszonej połityce5• Na ob
szarze Białostocczyzny, w przeważającej części zamieszkałej przez ludność narodowości pol
skiej, sowietyzacja na poziomie komunikacji kojarzyła się z rusyfikacją6• Adaptując mowę
polską dla potrzeb władzy tworzono swoiste hybrydy językowe, stosowany styl i retoryka były
kalką z rosyjskiego, np . próbowano wyeliminować, jako pozostałość burżuazyjnych wpływów,
zwrot grzecznościowy „proszę pani/pana" i zastąpić go imieniem własnym i imieniem ojca np.:
„proszę Helenę Józefównę"7. Często też zniekształcano nazwiska i imiona o typowo polskim
A. Cz. Dobroński, Ściśle tajny raport o okupacji Białostocczyzny, b. m. w. i r. w„ s. 27.
5 „Sztandar Wolności", nr 43, 22 lipca 1 940 r. W numerze 43 „Sztandaru Wolności" zamieszczone
zostały starannie dobrane fragmenty utworów Stefana Żeromskiego, mające świadczyć o trudnościach
jakie napotykali mieszkańcy „burżuazyjnych krajów". Jako lektura w szkole podstawowej z polskich dzieł
polecane były książki odpowiadające treścią głoszonej ideologii np. : H. Sienkiewicz, Janko muzykant czy
M. Konopnicka, Nasza szkapa.
6 Archiwum Wschodnie przy Ośrodku KARTA (dalej : AW), relacja Michała Pykało, sygn. IV877, s. 4.
7 Ibidem, Tokarczyk Helena - wspomnienia, sygn. II/45 1 .
4
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brzmieniu, nadając im przynajmniej częściowo formę rosyjską lub białoruską". Język polski
zalany został zwrotami rosyjskimi i sowieckimi, jego piękno zniknęło w powodzi rażących ucho
sztucznych neologizmów. Charakterystyczną próbą przystosowania języka było wprowadzenie
na wzór bolszewicki niezliczonej liczby skrót6w: Obkom, Rajkom, Narkom, Siesowiet, Gor
sowiet. Polskie słowo „Żyd" zastąpione zostało rosyjskim „Jewrej", używanie zwrotu „ Żyd"
traktowane było jako obraźliwe•. Osobę samowolnie opuszczającą miejsce pracy nazywano
„progulszczykiem"1 0• Posługiwanie się tym „nowym językiem" szybko stało się rodzajem de
klaracji politycznej, oddzielającej zwolenników i przeciwników nowej władzy.
Język sowiecki swoim zasięgiem objął wszystkie publiczne sfery życia. Dzięki niemu, ko
munikacja (a właściwie monolog) władzy ze społeczeństwem został zamknięty w określonych
ramach. Tworząc sztuczny język nakazów, chciano wyeliminować twórczy proces myślenia.
Monopol tworzenia i przekazywania informacji pozostawał całkowicie w rękach okupantów.
Podczas oficjalnych wystąpień referenci musieli budować swoje przemówienia według ściśle
określonych ram, co prowadziło do tego, że przekazywane treści były lepszą lub gorszą kopią
wcześniej przygotowanych i narzuconych wzorów1 1• W procesie komunikacji kładziono duży
nacisk na cechy wartościujące, co często stanowiło przeszkodę w wypowiadaniu myśli i pro
wadziło do bełkotu propagandowego. Stałym elementem języka komunistycznego, zarówno
tego z lat 1 93 9-4 1 jak i z okresu Polski Ludowej, było górowanie oceny nad stylem i sensem
przekazu. W opinii Michała· Głowińskiego w nowomowie komunistycznej : „Znaczenia.mogły
być niejasne i nieprecyzyjne, oceny zaś - musiały być wyraziste i jednoznaczne. Czasem nie było
ważne, co dana myśl, słowo znaczy, ważne było jednak jakie kwalifikatory z nim się wiążą (do
bry /zły, nasz /obcy, postępowy /wsteczny itp.}. To co ujawnia się zwykle na poziomie wypo
wiedzi, tutaj występuje już na poziomie języka"1 2 •

Język wa lki
Oficjalny język w sposób pełny ilustrował podstawy „nowego systemu". Koncepcje świata
budowano na prostej zasadzie dwubiegunowości: dobry - zły, natomiast przesłanie, na bazie
którego funkcjonowała ideologia komunistyczna, oparte było na założeniu permanentnej wal
ki ideowej. Różnicowanie między tym co komunistyczne, a tym, co niekomunistyczne miało
zasadnicze znaczenie. Wszystkie czynniki propagandowe zostały podporządkowane tej zasa
dzie. W częstym użyciu były słowa mające w swoim rdzeniu „walkę": „walczyć", „zwalczać",
„waleczny" lub nawiązujące do niej: „zwyciężać'', „pokonywać'', „zdobywać'', „zniszczyć'',

" Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (materiały z Narodowego
Archiwum republiki Białoruś w Mińsku), sygn. BJ/2/f, s. 1-12. Polsko brzmiące nazwiska delegatów do
Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi zniekształcano, by nadać im białoruską lub rosyjską for
mę.
• AW, relacja Jerzego Ratasiewicza, sygn. II 141 1/2kw, s. 1 6, 1 7 oraz AW, relacja Władysława Rumino
wicza, syg.Il/2002, s. 1 O.
1 0 ;w
, olna Praca'', nr 8 3 , 13 lipca 1940 r.
11
A. Sudoł, Początki sowietyzacji na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (jesie1i 1 93 9 roku), Byd
goszcz - Toruń 1997, s. 1 32.
12
M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990, s.8.
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„zrównywać", „bronić"11• W myśl panującej ideologii w Kraju Rad walczyć należało „z wro
gami ustroju", ale także i „( . . . ) o kulturę pracy i dyscyplinę"14• Wykluq:ona była postawa neu
tralna, każdy obywatel w mniejszym lub większym stopniu uczestniczył w sposobie życia
narzuconym przez wszechwładne państwo. Człowiek pozbawiony został szansy wyboru. Chcąc
wyeliminować krytyczne myślenie, rzeczywistość przedstawiano w sposób uproszczony. Sys
tem sowiecki nie przewidywał żadnej możliwości kontestacji. Wrogiem w oficjalnej terminolo
gii był każdy, kto chciał w najmniejszym nawet stopniu zakwestionować panujący ustrój. Ś ciśle
z tymi założeniami związany był syndrom wroga, którego poszukiwanie i zwalczanie stanowi
ło nierozłączny element całego okresu stalinowskiego. Przedstawiano go jako: „podłego",
„przebiegłego'', „stosującego sztuczki" „pasożyta", żerującego na zdrowym organizmie „ludu
pracującego"15, który (... ) kosztem pracy milionów nędzarzy ( ... ) " 1 6 używał życia. Władze
komunistyczne od początku okupacji prowadziły wojnę ideologiczną ze wszystkim, co związa
ne było z II Rzeczpospolitą. Wroga utożsamiano głównie z polskim oficerem, urzędnikiem,
inteligentem. Słowa: Polska, Polacy, państwo polskie jeżeli już występowały w oficjalnym obie
gu to tylko w kontekście negatywnym. „Pańska Polska" - w myśl głoszonych haseł - kojarzyć
się miała z państwem, w którym władza „( . . . ) pozostawała w rękach tych, którzy uciskali
i ujarzmiali przeważającą większość narodu, w rękach garstki bogaczy i pasożytów, a losem
uczciwych ludzi był głód i chłód, pałka i więzienie, wegetacja i bezprawie"17•
Napastliwość nowej władzy wynikała nie tylko z przekonań o wyżsŻości własnego sytemu,
ale także z przeświadczenia o własnej bezkarności i z pogardy dla innych. Główną metodą był
atak, wykluczający jakąkolwiek szansę obrony. Osoby nie zgadzające się z systemem, z punktu
widzenia doktryny nie były godne szacunku. W stosunku do nich stosowano wszystkie argum�nty
i formułowano wszelkiego rodzaju zarzuty. Wyznaczono osoby - symbole (Rydz-Ś migły, Mościc
„

ki), na których skupiać się miała nienawiść społeczna. Chciano w ten sposób wykorzystać nie
wątpliwie istniejące po klęsce wrześniowej niezadowolenie sporej grupy ludności polskiej do
rządów sanacyjnych18• Ważną rolę odgrywało słownictwo zmierzające do oczernienia i ośmiesze
nia przeciwników systemu, np.: polskich generałów przedstawiano jako „tępaków" i „błaznów" .
„( ... ) chełpliwie pobrzękujących swoimi szabelkami, którzy wciągnęli kraj w krwawą i haniebną
wojnę"19• Oczerniając wrogów politycznych, nie troszczono się o konwenanse językowe, ważny
był wydźwięk propagandowy. Chętnie przy personifikacji przeciwnika politycznego stosowano

13 Relacja Marii Sokołowskiej z dnia 03.06. 1998r (zbiory - WS), „Wolna Praca" nr 67, 6 czerwca
1941 r., „Sztandar Wolności" nr 4 1 , 1 8 luty 1941 r., „Sztandar Wolności" nr 4 1 , 20 listopad 1940 r.
Z sowieckim językiem walki ludność Białostocczyzny spotykała się już od pierwszych dni okupacji. Był
on stałym i nierozerwalnym elementem sprawowania władzy. W zależności od sytuacji politycznej umie
jętnie rozkładano akcenty na poszczególne słowa związane z „walką".
14 „Sztandar Wolności'', nr 48, 28 luty 194 1 r.
1.< ,,Wyzwolony Białystok" nr 3, 27 października 1939 r.
16 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Delegatura Rządu RP na Kraj, Rosja-Polska wrzesień 1939 lipiec 194 1 . Fakty i dokumenty (dalej: DRRPnK, R-P.), sygn. 202/XVII- 5 , s.77, 1 5 8 .
1 7 Archiwum Akt Nowych (dalej : AAN), Delegatura Rządu RP na Kraj, Rosja-Polska wrzesień 1 939 lipiec 194 1 . Fakty i dokumenty (dalej : DRRPnK, R-P.), sygn. 202/XVII- 5, s.1 00.
18
Zaklad Historii Ruchu Ludowego (dalej: ZHRL), Archiwum prof. Kota, sygn. 89, s. 3 6 . Sprawoz
dania przysyłane do Paryża i Londynu potwierdzały rozczarowanie i niechęć dużej grupy ludności pol
skiej do rządów sanacyjnych.
19 AAN, DRRPnaK, R-P, sygn. 202/XVII- 5, s. 1 00.
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zasadę „sprowadzenie do wspólnego mianownika", np. : wroga symbolizował pojedynczy enig
matyczny burżuj lub kułąk.
Stałym elementem na wiecach i w prasie qyło przekonywanie odbiorców o całkowitej li
kwidacji państwa polskiego oraz podkreślanie przyjacielskich stosunków pomiędzy ZSRR
a Niemcami, jako gwarancji zmian w Europie Ś rodkowej20• Robiono to najczęściej w formie
uwłaczającej godności narodowej Polaków. Szydzono z dokonań politycznych i kulturalnych
II Rzeczypospolitej . Pojęcie naród zastąpiono ponadnarodową ideologią komunistyczną. Au
torytarna władza nie musiała liczyć się ze społecznymi aspiracjami czy dążeniami. Nawet naj
bardziej nieprawdopodobne informacje powtarzane w nieskończoność, musiały ostatecznie
zaowocować funkcjonowaniem w świadomości społecznej. Język stał się narzędziem kształtu
jącym społeczeństwo. Chciano w ten sposób utwierdzić Polaków w przekonaniu o zaszłych zmia
nach. Celem działalności władz było zastraszenie i wytworzenie poczucia bezsilności. Efekty
pracy propagandowej przyspieszyć miała nałożona na tereny okupowane blokada informacyjna,
gwarantująca brak dostępu do wiadomości innych niż oficjalne. Jedynym źródłem ałternarywnej
informacji pozostawało radio z audycjami rządu polskiego na emigracji21• Skuteczne odizolowa
nie Białorusi Zachodniej od terenów zajęrych przez Niemcy jak i od reszry ziem ZSRR miało uła
twić działalność propagandzie sowieckiej.
Głoszone przez władze ideały były w umiejętny sposób rozmywane, aby obracający się
w kręgu oficjalnej mowy odbiorca zatracił umiejętność rozróżnienia prawdy od fałszu. Elemen
tem uderzającym w kontakcie z tym językiem była jego niewiarygodność. Zniknęło całkowicie
przymierze pomiędzy słowem a otaczającą rzeczywistością. „Polacy po raz pierwszy - wspo
mina Henryk Skirmuntt - spotkali się z kłamstwami na taką skalę i do tego sankcjonowanymi
przez władze. Pomyślałem sobie: Nawet o ile 50% z tego co mówi agitator jest prawdą, to i tak
jest to kłamstwo przekraczające moją wiarę w autorytet i dobre chęci jakiegokolwiek rządu
wobec poddanych. W niedługim czasie okazało się, że nawet i minimalny procent z tych
kłamstw nie jest prawdą"22• Posiadanie monopolu na informację w systemie sowieckim upo
ważniało do wszelkich nadużyć. Słowo mówione, pisane podporządkowane było tylko jedne
mu celowi - szerzeniu sowieckiej ideologii, akceptującej i dopuszczającej wszelkie metody.
Świadomie zniekształcane i fałszowane fakty służyły do oszukiwania i odurzania słuchacza czy
czytelnika. Słowo stało się narzędziem w nieskrępowanej niczym walce propagandowej.
Krytykując sytuację w przedwojennej Polsce, chętnie stosowano metodę porównania, po
. legającą na przeciwstawianiu rzeczywistości polskiej i radzieckiej. Budowany przy pomocy kon
trastowania obraz Rzeczypospolitej stanowił przeciwieństwo w stosunku do wyidealizowanego
obrazu komunistycznego „raju". Dopiero na tle nieludzkiego kapitalizmu mógł zajaśnieć Zwią
zek Radziecki j ako kraj prawdziwej szczęśliwości mas. „Białystok był miastem bezrobotnym.
Miastem gdzie nie było ani jednej rodziny robotniczej, w której by nie było zdolnych do pracy
ludzi w bezskutecznych wędrówkach, od fabryki do fabryki, poszukujących pracy. Po wkro
czeniu Armii Czerwonej bezrobocie zostało szybko zlikwidowane. Białystok rozwija się. Jego

20
21

AW, relacja Lucjana Grabowskiego, sygn. Il/11 12, s.40.

ZHRL, sygn. 8 9 , s.75.
H. Skirmutt, Moje zderzenie z bolszewikami we wrześniu 1 939 roku, w: Moje zderzenie z bolszewi
kami we wrześniu 1 939 roku, red. Krzysztof Rowiński, Londyn 1986, s.1 32.
22
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przemysł wciągnął w proces produkcji nowe tysiące robotników i pracowników. Białystok stał
się wielkim ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym (. . . ) "23•
„Mikołaj wyszedł na próg chaty i westchnął. Świat był piękny, ale tak obcy i nieprzychyl
ny dla niego. Żona leży w gorączce od dwóch tygodni. Wczoraj sprzedał na lekarstwo ostatnią
krowę. W pobliżu, w pańskim dworze przyjmowano gości. Mikołaj słuchał muzyki. Serce ści
skało się boleśnie od żalu. Tarn radość. A tu nie ma co dać żonie do jedzenia. (. . . ) Powoli wlókł
się do pańskiego dworu, gdyż przeczuwał, że za kilkudniową nieobecność zostanie zwolniony.
Tak się też i stało. Został bez pracy, bez środków do życia, a co gorsze, nie miał nawet grosza
na pogrzeb. Zwrócił się o pomoc do księdza. Klecha, dowiedziawszy się, że Mikołaj nie ma
pieniędzy, odmówił pogrzebu. Mikołaj postanowił pochować żonę sam. ( ... ) . . .Minął rok. .. Ci
cho szumiały łany zbóż w kołchozie, uginając się pod ciężarem bujnych kłosów. Jasno świeciło
słońce, a po błękitnym niebie płynęły białe obłoki. W powietrzu brzmiała pieśń o wielkiej ojczyź
nie radzieckiej. Pieśń tę śpiewają mężczyźni, kobiety i dzieci, pochylając się przy pracy. Wśród
nich pracuje także Mikołaj ze swoimi dziećmi. Jest teraz zamożnym kołchoźnikiem. Wierzy w po
tęgę gwiazdy, która świeci na kremlowskim zarnku"24•
Od połowy 1 940 roku, kiedy na pierwszy plan wysunęła się troska o zwiększenie wydajno
ści pracy, rolę wroga przejął robotnik niewyrabiający ustalonego planu. Front walki przebiegał
w fabrykach, kołchozach. Bohaterem socjalizmu stał się pracownik-„stachanowiec" przekra
czający normy, często obsługujący kilka stanowisk jednocześnie. Rekordziści pokonywali wy
znaczone dzienne normy o 1480 proc.25 [!]. Ruch stachanowski pozwalał władzom pełniej
kontrolować poczynaniami robotników, kumulując ich energię na zadaniach wyznaczanych
przez partię. Propagując tę metodę pracy postępowano zgodnie z zaleceniem najwyższego au
torytetu komunistów: "Towarzysz Stalin stale uczy, że socjalizm zwyciężyć może tylko na bazie
wysokiej wydajności pracy. ( ... ) Dlaczego socjalizm może, musi zwyciężyć i bezwzględnie zwy
cięży kapitalistyczny system gospodarki? Dlatego, że może dać wyższe wzory pracy, wyższą
wydajność pracy niż kapitalistyczny system gospodarki"26•

„Nowy wspaniały świat"
Używana terminologia oraz głoszone hasła wytworzyć miały wśród odbiorców złudzenie,
że panujący ustrój jest najlepszą formą sprawowania władzy. W krótkim czasie chciano dopro
wadzić do uformowania nowego światopoglądu i systemu wartości. Tworzenie „homo sovieti
cus" było celem wszystkich działań ideologicznych władz. Przed obywatelami tzw. Białorusi
Zachodniej roztaczano wizję szczęśliwej i dostatniej „ojczyzny socjalizmu"27• Nowy sposób
życia miał być całkowitym zaprzeczeniem starego - odcinano się od tego, co było dotychczas,
podkreślając dążenie do budowania „nowego świata"28• Na wiecach, w prasie porównywano

2J

„Sztandar Wolności" nr 1 9, 24 stycznia 1941 r.

24 Ibidem, nr 42, 21 listopad 1940 r.

25 Ibidem, nr

1 3 6, 1 2 czerwca 1941 r.
Ibidem, nr 1 9, 24 stycznia 1 94 1 r.
27 Państwowe Archiwum Organizacji Społecznych Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie (dalej : PA
OSOG), Hasła dla przygotowania i przeprowadzenia wyborów deputowanych do rad najwyższych ZSRR
i BSSR (tłumaczone z języka rosyjskiego), f. 6195, op. 1, dz. 369, s. 176.
28 „Wyzwolony Białystok", nr 2, 25 październik 1 939 r.
26
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czysty i idealny system sowiecki z burżuazyjnym uciskiem w przedwojennej Polsce. Ulubionym
elementem propagandy sowieckiej było przedstawianie nowego ustroju jako personifikacji
młodości, siły, niewinności. Młodzi, krzepcy młodzieńcy przeciwstawiani byli starym, opasłym
burżujom. W osobie robotnika lub chłopa gloryfikowano pracę i wysiłek fizyczny29• Oficjalnie
funkcjonującym zwrotem była „inteligencja pracująca". Tylko dzięki zastosowaniu przymiot
nika „pracująca", inteligent mógł stać się pełnoprawną częścią „ojczyzny robotników"30•
Komunistyczna terminologia wykluczała najmniejszą krytykę panującego ustroju, na który
„( . . . ) skierowany jest wzrok całej postępowej ludności"3 1 • W myśl obowiązującej zasady pomi
jano milczeniem własne niepowodzenia, a nagłaśniano przeciwnika. Jedyną dopuszczalną for
mą krytyki swoich szeregów było strofowanie poszczególnych członków partii, nigdy
natomiast całej organizacji. Przedstawiając własny system nie starano się o zachowanie realiów.
Hasła, slogany głoszone na wiecach i spotkaniach przedwyborczych w kuriozalny sposób roz
mijały się z rzeczywistością. W kraju, który w myśl sloganów propagandowych miał mieć naj
bardziej postępowe ustawodawstwo, miliony ludzi skazywano na podstawie wyimaginowanych
zarzutów. Nierealne dane o poziomie rozwoju Związku Radzieckiego serwowane mieszkań
com zajętych terenów, zamiast przekonywać o wyższości systemu bolszewickiego powodowa
ły odwrotny efekt: „Cukru produkuje Radziecka Ukraina 1 8 .000.909 cetnarów, gdy Niemcy
produkują 1 .780.000 cetnarów, Francja 900.000 cetnarów, a dawna Polska 460.000 cetnarów.
Cukrownie jednego tylko obwodu winnickiego wyrabiają cukru więcej niż Anglia, Włochy,
Holandia, Czechosłowacja i dawna Polska razem wzięte"32• Stworzony na potrzeby propagan
dy sztuczny obraz Kraju Rad nie mógł zyskać poparcia wśród Polaków borykających się pod
okupacją sowiecką z permanentną inwigilacją i codziennymi problemami ekonomicznymi.
Łatwiej im było zanegować prawdziwość głoszonych treści, gdyż w przeciwieństwie do części
ludności narodowości białoruskiej czy żydowskiej nie wiązali swojej przyszłości z nowymi wła
dzami.
Słowo przesrało być wysublimowanym sposobem przekazywania treści, stało się narzę
dziem atakującym ludzką podświadomość. W celu wzmocnienia wartości emocjonalnej języka
chętnie wykorzystywano patetycznie brzmiące zwroty: „Data 22-go października zapisze się
złotymi zgłoskami w historii ludów Białorusi Zachodniej"33, „(.„) żyć w szczęściu, pracować
w pokoju"34• Nie stroniono również od częstego stosowania słów: „wolność", „szczęście'', „ra
dość" „prawo'', „sprawiedliwość"35• Używane wyłącznie dla pustej frazeologii zatraciły swój
pierwotny sens, stając się nic nieznaczącymi wyrazami. Prowadziło to do dewaluacji słów, do
przekon�nia, że są z zasady fałszywe, że służą jedynie do propagowania obcej ideologii. Wła
dza traktowała słowa jako wartość emocjonalną, nie wnikając w ich faktyczne znaczenie. Za
głoszonymi hasłami nie musiały iść realne czyny, stanowiły one wartość samą w sobie. Zgod-

i; ]. Marszałek, Slownik Biograficzny stalinizmu i jego ofiar w Polsce, Warszawa ·199 1 , s. 34. Repro
dukcja zamieszczonego plakaru propagandowego przedstawia młodego, silnego młodzieńca wyrywające
go na polu chwasry z korzeniami - p ersonifikację osób z najwyższych władz II Rzeczypospolitej. Podpis
pod plakatem głosił: „Teraz już pole pięknie obrodzi, chwasry z korzeniami wyrwane".
30 AAN, DRRPnaK, R-P, sygn. 202/XVII- 5, s. 97 oraz A. Sudoł, op. cit., s. 1 4 1 .
3 1 AAN, DRRPnaK, R-P, sygn. 202/XVII- 5 , s. 109 .
.n Ibidem, sygn. 202/XVII- 5, s. 145.
·" ,,Wyzwolony Białystok", nr 2, 25 październik 1939 r
.!4 ,,Wolna Praca'', nr 67, 6 czerwca 1941 r.
.
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nie z przyjętymi zasadami, były wystarczającą gwarancją pozytywnych wyników, do osiągnię
cia których zostały stworzone.
Przy opisie wydarzeń uciekano się często do koncepcji opisu sielankowego - bezbarwnego
kiczu. W wielu prasowych tekstach z premedytacją pomijano wszelkie antagonizmy, przedsta
wiając obraz powszechnej zgody, harmonii. Nic nie miało prawa zakłócić beztrosko płynącego
życia mieszkańców radzieckiej ojczyzny. Ta fałszywa sielankowość prowadzić miała do zatar
cia prawdziwego obrazu rzeczywistości. Przedstawiając w prasie polskojęzycznej przebieg wy
borów do Zgromadzenia Ludowego Białorusi Zachodniej, chętnie stosowano ten typ relacji:
„Ładnie i uroczyście wygląda 2-ga komisja wyborcza 13 okręgu. Jest czysto, ściany udekoro
wane plakatami i portretami Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Jest 5-ta nad ranem. Dokoła
lokalu komisji i na pobliskich ulicach panuje radosny gwar i ożywienie. W oknach światła.
Wyborcy nie śpią. Każdy chce pierwszy oddać głos na kandydata do Zgromadzenia Ludowe
go. ( . . . ) Wzruszająca była scena gdzie woźnica tow. Sybirski i tow. Skrend prawie jednocześnie
przyszli głosować i każdy prosił komisję wyborczą, by uważała go za pierwszego głosującego
na kandydata do Zgromadzenia Ludowego - tow. Aleksandra Krypieła"1 6 •

Stalin, partia, Armia Czerwona - filary „ludowej ojczyzny"
Język propagandy sowieckiej nie pozwalał na indywidualność. Nieustannie dawała o sobie
znać obawa przed człowiekiem myślącym. Wszystkie dziedziny twórczości zdominowane zo
stały przez ideologię okresu stalinowskiego. To, co w Związku Radzieckim drukowano bądź
mówiono było w pełni normowane przez partię, a to, co odbiegało od dopuszczonego sche
matu, w ogólne nie docierało do odbiorcy. Prasa, książka, teatr musiały potwierdzać urzędo
wo zatwierdzone zasady systemu bolszewickiego. Twórcom pozostawiono altern atywę

całkowitej rezygnacji z pracy lub publikowanie w myśl obowiązujących zasad ·17• Decyduj ących
się na współpracę, niezależnie od działalności jaką prowadzili, nazywano „artystami ludowy
mi"38. Oficjalna twórczość literacka na ziemiach polskich pod okupacją sowiecką to przede
wszystkim wychwalanie panującego sytemu, poprzez idealizację dokonań władzy radzieckiej.
Szczególnie powszechne stały się w tamtym okresie poematy wysławiające osobę Stalina.
Stalin
( . . . ) którą poeci wyśpiewali
ojczyzna, co to od Kamczatki
po szynach pędzi aż po San
Którą jak mleka pełny dzban
podają dzieciom czułe matki
- to Stalin

35

'6

37
JH

PAOSOG, f. 6195, op. 1 , dz. 369, s. 176 i 177.
„Wyzwolony Białystok'', nr 2, 25 październik 1939 r.
Zob. B. Urbankowski, Czerwona msza albo uśmiech Stalina, Warszawa 1995, s. 9-95.
,,Wolna Praca", nr 34, 2 1 marca 1 941 r.
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którą wykuło sto kowali
w pieśni i w czasie i
w przestrzeni,
w węglu, w miedzi, w srebrze wód,
ojczyzna, którą żaden knut
już swoim świstem nie ocieni
- to Stalin ( ... )39
Stalinowi
Stalin
Od ciebie rozpoczyna się przemowa,
Ty pierwsze wielkie słowo moje.
Senne my życie rozpoczynamy od nowa
Słońcem kipi nasze życie.
( . . . ) Polski robotnik z żydowskim kroczy,
Rosyjski żołnierz z białoruskim maszeruje,
Stalinowi pieśń wspólnie śpiewamy,
Staniemy wszyscy, jak jeden, do walki.
Wam, drodzy bracia, przywitanie,
Wszystkie nasze radości nowego dnia.
Stalinowi sławę, pozdrowienia i miłość,
Ś le narodzona wolna ziemia40•
Kult wodza i „nauczyciela narodu"41 był jednym z nadrzędnych elementów propagandy so
wieckiej, na podstawie której budowano kulturę masową. Słowa: Stalin, partia, komunizm sta
nowiły hasła wywoławcze, mające spowodować pozytywną reakcję uczuciową u odbiorcy.
W celu podkreślenia kluczowości tych słów reprezentowane one były przez odpowiednio liczne
epitety, wyłącznie pozytywne. I tak żaden wiec nie mógł się odbyć bez wiwatów na część Stalina,
którego określano mianem: „genialnego wodza wszystkich robotników świata", „genialnego
mistrza'', „nauczyciela", „sternika'', „przyjaciela'', „ojca wszystkich narodów'', „wielkiego oswo
bodziciela'', „nieśmiertelnego wodza całego świata"42, „najlepszego przyjaciela dzieci"43 • Stoso
wanie częstych peryfraz w wypowiedziach propagandowych miało przyczynić się do trwałej
identyfikaćji danej osoby lub przedmiotu z wybranymi cechami. Dominantą peryfrazy jest jej jed
nokierunkowy przebieg informacji, wykluczający jakąkolwiek polemikę z lansowanymi hasła-

·19 „Czerwony Sztandar", 5 XII 1 939 r., autor Stanisław Jerzy Lec por.: J. Marszałek, Słownik Biogra
ficzny stalinizmu i żego ofiar w Polsce, Warszawa 1 9 9 1 , s.33. Wiersz Leca był pierwszym wierszem pol
skiego poety o Stalinie, zob: B. Urbankowski, op. cit., s. 12.
40 A. Sudoł, op. cit., s. 1 62. Wiersz „Stalinowi" wydeklamowany został (w języku białoruskim) na
Zgromadzeniu Ludowym Zachodniej Białorusi w Białymstoku dnia 28 października 19 39 roku przez jego
autora, M. A. Maszara.
41 PAOSOG, f. 6 1 95, op. 1, dz. 369, s. 176.
42PAOSOG, f. 6 1 95, op. 1, dz. 3 69, s. 176 i 177, AAN, DRRnaK, R-P, sygn. 2 02/XVII 5, s. 75 , ,:Wol
na Praca", nr 1 9, 17 luty 1 940 r., „Sztandar Wolności" nr 62, 15 grudnia 1 940 r.
•.i A. Sudoł, op. cit., s. 266.
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mi44. Niektóre określenia miały stałe, niezmienne odpowiedniki: Armia Czerwona to „strażnicz
ka pokoju'', „nasza oswobodzicielka", „niezłomna siła komunistycznej ojczyzny", „bohaterska ar
mia"4\ natomiast Związek Radziecki - „socjalistyczne państwo robotników i chłopów", „kraj
zwycięskiego socjalizmu, nadzieja i ostoja pracujących całego świata", „ziemia bez ucisku i wyzy
sku", „potężny gmach komunizmu"46. W celu podkreślenia niektórych zwrotów czy wyrazów,
nadaniu im nowego ideologicznego brzmienia, dodawano przymiotniki: „socjalistyczny", „so
wiecki" lub „stalinowski", tworząc zbitki słowne typu: „socjalistyczna praca", „współzawodnic
two socjalistyczne'', „socjalistyczna dyscyplina pracy", „sowiecki handel'', „patriotyzm sowiecki",
„stalinowskie słońce"47. Elementem wpływającym na obraz języka sowieckiego było również czę
ste wykorzyscywanie przymiotników w stopniu najwyższym: „najkrótszy dzień pracy", „najwyż
sza forma pracy", „najdemokratyczniejsza konstytucja" czy „Konstytucja Stalinowska
-

najwspanialszym dokumentem epoki"48. Sowietyzm niejednokrotnie dokonywał barwnych po
równań swojego systemu z przyrodą. „Nowy ustrój", który zapoczątkowała ,:Wielka Październi
kowa rewolucja socjalistyczna ( ... )'', wyzwolił „( ... ) lud z pęt odwiecznego jarzma (... )" i stworzył

„( ... ) dla talentów ludowych możliwość bujnego rozwoju i rozkwitu"49. Zadaniem obywateli
było pomnażanie „( . . . ) swych uzdolnień i oddawanie ich pięknych owoców swemu pań
stwu"50. Człowiek nie jest tu porównywany z rośliną, sam staje się rośliną wytwarzającą
owoce. System komunistyczny sprowadził poziom życia do zaspokajania podstawowych po
trzeb egzystencjonalnych, co w konsekwencji prowadzić miało do zniewolenia i depersoni
zacJI.
Chętnie w bolszewickiej terminologii odwoływano się do ludowości, z niej jakoby czerpiąc
inspiracje dla nowego ustroju . Pro�tota robotnika, chłopa miała być podstawą, na której bu
dowano system komunistyczny. Słowo „lud" stanowiło dogodny kamuflaż skrywający rzeczy
wiste poczynania władzy, rządzący często przypominali obywatelom, iż „państwo sowieckie nie
posiada innych interesów poza interesami ludu ( .. .)"5 1• Stworzone przez propagandę określe
nie „wróg ludu" również potwierdzało utożsamianie się władzy z ludem. Zwrot ten wskazuje,
że mamy do czynienia z osobą występującą przeciwko interesom społecznym, natomiast w rze
czywistości funkcjonował on w ZSRR jako określenie osoby wrogo nastawionej do władzy bol
szewickiej.
Niezależnie czy tekst skierowany był do członka partii, robotnika, czy dziecka struktura
budowania zdań, przekazywania myśli zawsze pozostawała stała. Całe społeczeństwo podle
gało ideologizacji, opowiadanie skierowane do dzieci było równie dobrą metodą propagando
wą jak przemówienie agitatora na wiecu. Dzieci już od najmłodszych łat przygotowywane były
do funkcjonowania w kręgu języka sowieckiego. We fragmencie bajki „ Księżycowe przygody

44 M. Głowiński, op. cit., s. 33.
45 AAN , DRRnaK, R-P, sygn. 202/XVII -5, s. 98, 1 1 1, ,Wolna Praca", nr 83, 1 3 lipca 1 940 r.
4 6 PAOSOG, f. 6195, op. 1 , dz. 369, s. 176, „Sztandar Wolności", nr 4 1 , 20 listopad 1940 r.
4 7 ,;wolna Praca'', nr 1 7, 9 luty 1 940 r, ,;wolna Praca", nr 67, 6 czerwca 1941 r, „Sztandar Wolności",

nr 62, 15 grudnia 1940 r, ,;wolna Praca'', nr 19, 17 luty 1940 r.
'" „Szcandar Wolności'', nr 41, 20 listopad 1 940 r, „Sztandar Wolności", nr 43, 23 listopad 1940 r,
„Sztandar Wolności'', nr 62, 1 5 grudnia 1940 r.
49 ,;wolna Praca'', nr 34, 2 1 marca 1 94 1 r.
.rn Ibidem.
si
, ;wolna Praca", nr 67, 6 czerwca 1941 r.
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Kacpra - Majsterka" czytamy: „Gdyby to było w jakimś innym kraju, to oczywiście nikt nie
zatroszczyłby się o jednego małego chłopca, co nie wiadomo, po co wlazł na księżyc. No, ale
że to było w Kraju Rad - na pomoc Kacperkowi wylecieli najlepsi lotnicy"12•
W języku sowieckim, podobnie jak to zauważył Victor Klemperer w języku faszystowskim,
istniała tendencja do wyrażania myśli w formie zwrotów rozkazującychu. Rzadko jednak stoso
wano znak interpunkcyjny. Podkreśleniu efektu rozkazu nie służył wykrzyknik, lecz manipulo
wanie treścią zdań, zaczynających się od słów: „Należy dążyć do ... ", „Należy w ten sposób... ",
„Musimy bezustannie ... " czy „Obowiązkiem. . ."·14• W praktyce formy rozkazujące i postulujące
występowały wymiennie, obie miały charakter perswazyjny.

Slogan
Stałym wyznacznikiem rzeczywistości sowieckiej były hasła propagandowe. Dzięki swojej
wszechobecności - na plakatach, wiecach, w prasie i radiu, slogan stal się narzędziem oddzia
ływania na szeroką grupę odbiorców. Zdaniem Oliviera Reboula slogan pełni podstawowe
funkcje: 1 . wytwarza więź pomiędzy ludźmi, którzy są jego adresatami, 2. ściąga uwagę, pró
bując wywołać u odbiorcy reakcję miłości, poszanowania albo nienawiści, strachu, 3. podsu
mowuje w zwięzły sposób treść i cechy długiego przekazu: przemówienie przywódcy, kampanii
wyborczej czy też nierzadko całej ideologii55• Cechą wyróżniającą hasło od sloganu jest brak
elementów nacisku, podczas gdy o sloganie w opinii Oliviera Reboula możemy mówić „( . . . )
wtedy, gdy sformułowanie zawiera nie tylko wskazówkę, radę czy zalecenie, lecz również wy
wiera riacisk; gdy rolą słów jest nie tylko informowanie czy doradzanie, lecz nakazanie działa
nia; gdy język już nie służy do tego aby przekazywać pewne treści, lecz by wytworzyć coś
innego, coś ponad to, co bezpośrednio się mówi. Slogan to wypowiedź, która staje się bro
nią"s6.
Znając oddziaływanie sloganów - ich nośność i ogólnodostępność - władze sowieckie
w pełni kontrolowały ich powstawanie. Przed wyborami lub większymi akcjami propagando
wymi ogłaszano listy haseł zatwierdzonych przez organy partyjne, i tak np. przed wyborami
do Ukraińskiego Zgromadzenia Narodowego (1939 r.) na lamach „Czerwonego Sztandaru"
zamieszczono grupę haseł zalecanych przez organy partyjne do agitacji politycznej (m. in. ) :
- „Kto pragnie wolnego, radosnego życia - niech głosuje za przyłączeniem d o wielkiego
Związku Radzieckiego",
- „Władza radziecka niesie pokój wszystkim narodom. Niech żyje radziecka polityka po
koju'',
- „Tylko władza radziecka, tylko komunistyczna partia bolszewicka może zapewnić wszyst
kim pracującym życie wolne, dostatnie i radosne",
- „Nieprzejednana walka przeciwko wrogom ludu",

n
n

„Sztandar Wolności", nr 60, 12 marca 1940 r.

V. Klemperer, LTI: Notatnik filologa, Warszawa 1989, s. 82.

54 „Sztandar Wolności", nr 42, 21 listopad 1940 r.
55 O. Reboul, Kiedy slowo jest bronią, w: Język i społeczeństwo, pod red. M. Głowińskiego, Warszawa

1980, s.300 i 301.
·16 Ibidem, s. 3 02.
W praktyce odróżnienie hasła od sloganu często jest niemożliwe.
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- „Kto głosuje za władzą radziecką, ten głosuje za szczęśliwym dzieciństwem, za radosną
młodością, za zabezpieczoną, spokojną starością"57•
Popularność sloganu wynikała z faktu, iż ze swojego założenia wykluczał on klęskę głoszo
nych treści. „Prawdziwy slogan to taki, który nie daje przeciwnikowi szansy repliki, który wy
klucza możliwość jakiejkolwiek odpowiedzi, jakiegokolwiek dialogu i stawia przed alternatywą
milczeć albo powtarzać"58• W systemie bolszewickim było to o ryle łatwe, że oficjalnie nikt nie
odważył się negować głoszonych haseł, niezależnie od tego czy wyrażały one prawdę, życzenie
czy kłamstwo. Zadaniem sloganów było nakłanianie mas do działania w myśl zasad obowiązu
jącej ideologii komunistycznej. Skandowane na wiecach miały na celu wywołanie efektu upo
jenia tłumu. Wielką popularność zawdzięczał slogan przede wszystkim temu, iż odpowiadał
ogólnej zasadzie monologu władzy ze społeczeństwem.

Społeczeństwo polskie

a

nowy język

Język władzy sowieckiej był dla zdecydowanej części polskiego społeczeństwa wyznaczni
kiem obcej dominacji. Jego perswazyjno-propagandowy charakter dominował nad całą reto
ryką. Puste hasła, slogany głoszone przez propagandę komunistyczną rodziły nieufność wobec
przekazu, która stopniowo przekształcała się w nieufność wobec języka w ogóle. Osoby żyjące
w systemie sowieckim musiały wytworzyć umiejętność wyłapywania spośród masy zideologi
zowanych wiadomości skrawki prawdy. Było to o tyle trudne, iż teksty w prasie sowieckiej były
tak komponowane, aby ich ewentualną interpretację ograniczyć do minimum.
Niemożliwe było całkowite wyizolowanie się od oficjalnej mowy. Przekazywane treści
wpływały na zakłócenie procesu myślenia, jak i na spostrzeganie rzeczywistości, oddziaływu
jąc również na kształtowanie się postaw. Jedynymi bastionami tradycyjnych form języka pol
skiego pozostawały dom i kościół. Nic więc dziwnego, że obie instytucje były narażone na
szczególne ataki ze strony władz. Rodzina jak i wspólnota parafialna reprezentowały narodo
wą tradycję, stojącą w wyraźnej sprzeczności z hasłami głoszonymi przez oficjalną ideologię.
Izolacja obu instytucji miała na celu zminimalizowanie wpływu propagowanych przez nie
wartości przede wszystkim na najmłodsze pokolenie.
System sowiecki dążył do całkowitego ubezwłasnowolnienia człowieka, do uczynienia
z niego istoty podatnej na głoszoną propagandę. Docierający do obywatela przekaz utrudniał
racjonalne spostrzeganie rzeczywistości. Słowa miały wywoływać emocje, przekonywać od
biorcę, że uczestniczy w tworzeniu rzeczywistości, gdy tymczasem żył w świecie, w którym nie
był w stanie przebić się żaden impuls twórczy.

57 AAN, DRRPnaK, R-P, sygn. 202/XVII- 5, s. 48-55.

58 O. Reboul, op. cit„ s. 309.
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Uwagi syntetyzujące
Podsumowując można stwierdzić, iż język sowiecki w latach 1 93 9-4 1 posiadał pewne sta
łe, specyficzne cechy59:
1. Wartościowanie, arbitralność.
Język sowiecki ze swojego założenia był przekazem zaangażowanym ideologicznie. War

tościowanie oparte było na prostym schemacie swój - obcy. Podawano odbiorcom goto
we oceny, unikając wszelkich niejasności. Przekaz musiał być politycznie czytelny i nie
powinien pozostawiać żadnych niedomówień w ocenie. Jedyną siłą władną wystawiać
cenzury była partia bolszewicka.
2. Brak elementów indywidualnych.
W systemie sowieckim polityczny proces myślowy obywatela ograniczony został do mi
nimum. Przypisana mu była jedynie rola odbiorcy, w rzadkich wypadkach (agitatorzy)
występował jako osoba pośrednicząca w przekazywaniu informacji. Każda próba indy
widualnej oceny, interpretacji głoszonych idei była karana. Im mniej obywatel wyrobio
ny był politycznie tym lepiej, gotowe rozwiązania podsuwała mu partia. Pozbawienie
jednostki jej indywidualnych cech miało na celu zagłuszenie jej osobowości, uczynienie
z niej bezmyślnej i bezwolnej istoty uzależnionej całkowicie od systemu.
3. Schematyczność.
Każdy przekaz polityczny ułożony był według stałego schematu. Zasady były proste:
chwalić swoich, ganić wrogów. Czytelnik biorący do ręki gazetę wiedział z góry, co w niej
znajdzie, z łatwością mógł przewidzieć zawarte tam oceny. Niewątpliwie schematyczność
powodowała, że język i przekaz stawały się bezbarwne i nudne. Monotonna jednolitość
emanowała ze wszystkich przejawów życia w komunistycznym systemie - z haseł na uli
cy, z prasowego wizerunku robotnika, żołnierza, z wieców i spotkań propagandowych.
4. Symbolizm.
W języku sowieckim określone przykłady symbolizowały dwie grupy: wartości pozytyw
ne i negatywne. Pozytywne zawsze związane były z własnym systemem i głównie doty
czyły: wodza - Stalina, partii bolszewickiej, Armii Czerwonej. Negatywne obciążały
konto przeciwników politycznych, np. : „pańska Polska" symbolizowała II Rzeczypospo
litą, natomiast „pańską wojną" była wojna polsko-niemiecka 1 93 9 roku. Symbolizacji
mógł zostać podany każdy element życia.
5. Kamp anijność.
W systemie sowieckim walka ideowa i propagandowa trwała bez przerwy. Przez cały rok
prowadzono agitację polityczną obywateli, ze szczególnym nasileniem w okresie wybo
rów, rocznic czy świąt_ państwowych. W wiecach, spotkaniach propagandowych uczest
niczyć musiał każdy mieszkaniec kraju.
6. Magiczność.
Nieprzerwanie prowadzona kampania polityczna miała uświadomić obywatelom, że tyl
ko opinie głoszone przez czynniki rządowe są jedynymi prawdziwymi. Słowa nie miały

59 Michał Głowiński w swojej pracy Nowomowa po polsku opisując język komunistyczny w Polsce
Ludowej wymienia cztery podstawowe właściwości nowomowy komunistycznej: wartościowanie, rytual
ność, magiczność i arbitralność. w: M. Głowiński, op. cit., s. 8-9.
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opisywać rzeczywistości, miały ją tworzyć. Przekazywane treści nie tyle postulowały, co
wywoływały złudzenie istnienia kreowanej rzeczywistości. Cechy magiczności wykazuje
część sloganów (przedstawiająca życzenia w formie oznajmującej) :
- „Partia Bolszewicka - jedyna partia do końca wierna i oddana interesom pracujących'',
- „Stalinowska Konstytucja zapewnia prawo do pracy, do odpoczynku, prawo do oświaty",
- „Życie bez kryzysów i bezrobocia, bez nędzy i głodu"60•
* * �(,,

W łatach 1 93 9 - 41 na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej znajdujących się pod oku
pacją Związku Radzieckiego język polski, kształtowany i modyfikowany w sposób sztuczny
pod wpływem ideologii komunistycznej, stał się narzędziem w walce politycznej. Służyć miał
przede wszystkim do zakamuflowania prawdziwego obrazu systemu, ale tak naprawdę to
wszystko, co chciano ukryć - słabości, niekompetencję nowej władzy, właśnie język wydoby
wał na światło dzienne61• W języku sowieckim odbijał się system wartości, normy, postawy
charakterystyczne dla komunizmu.
Okres prawie dwuletniej okupacji Białostocczyzny był zbyt krótkim czasem, aby wytwo
rzyć trwałe formy językowe. Bez wątpienia jednak utorował drogę do ekspansji polskiej wersji
mowy sowieckiej po zakończeniu II wojny światowej.

60 AAN, DRRPnaK, R-P, sygn. 202/XVII- 5, s. 48-55.
61 Zbieżność tą zauważył już V. Klemperer w stosunku do języka faszystowskiego; por. V. Klemperer,
op. cit., s. 1 8 .
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BIAŁYSTOK 1999

JAN TRYNKOWSKI

JAN W OLSKI I JEGO AUTOBIOGRAFIA

Jan Wolski to wieloletni i ogromnie zasłużony nauczyciel Gimnazjum Białostockiego. Jego
biografia nie jest nam dobrze znana i skazani jesteśmy na mozolną jej rekonstrukcję.
Urodził się w 178 1 r. w powiecie brzeskim jako syn Stanisława. Uczył się w Brześciu Litew
skim w bazyliańskiej szkole powiatowej (patent uzyskał dn. 30.VII. 1 8 02 r.) i rok jeden w takiej
że szkole w Żyrowicach (pow. słonimski)\ w której otrzymał świadectwo dn. 30. VI. 1 8 03 r. by
następnie wstąpić na Uniwersytet Wileński gdzie studiował na Wydziale Nauk Fizyczno-Mate
matycznych. W czasie studiów zaprzyjaźnił się z Antonim Suchodolskim. Obaj zostali wyróż
nieni w 1 805 r. nagrodą pieniężną przyznawaną wybijającym się studentom2• Po ukończeniu
studiów, w stopniu magistra filozofii, podejmuje pracę nauczyciela fizyki i historii naturalnej
w gimnazjum w Świsłoczy (tam też pracuje A. Suchodolski), gdzie zasłynął jako znakomity
pedagog3• Wspominał go ciepło po latach uczeń gimnazjum świsłockiego, a później znany publi
cysta i krytyk literacki, Leon Zienkowicz, który pisał o Wolskim: mqż światły i zacny ... odbierał
ciqgłe dowody miłości i szacunku młodzieży4• Pełnił też w Świsłoczy przez trzy lata funkcje po
mocnika dyrektora gimnazjum (czyli ... A. Suchodolskiego). Tu powstały jego pierwsze druko
wane prace. Pierwszą z nich była drukowana w Wilnie w 1808 r. Rozprawa o człowieku czytana
przy zaczęciu się Szkół Gimnazjum Grodzieńskiego w Świsłoczy w roku 1 808 dnia 1 5 septembra
przez fana Wolskiego w tychże szkołach nauczyciela fizyki. Ta dedykowana założycielowi i funda
torowi gimnazjum w Świsłoczy (w 1 8 06 r.) Wincentemu Tyszkiewiczowi broszura jest skróco
nym tłumaczeniem pierwszego rozdziału, zaledwie kilka lat wcześniej wydanej w Paryżu

1 Powiatowa szkoła szlachecka w Żyrowicach, od 1795 r. prowadzona była przez bazylianów. L. Za
sztowt, Kresy 1 832 - 1 864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej, Warsza
wa 1 997, s. 178.
2J. Bieliński, Uniwersytet Wileński: 1579-183 1 , Kraków 1899-1900, t. 2 s. 780; Ten znakomity znaw
ca dziejów Uniwersytetu Wileńskiego i losów jego wychowanków, w innym miejscu swego monumental
nego dzieła, pisząc o Janie Wolskim, lakonicznie stwierdza: Biegu jego życia nie znamy, op. cit. t. III
s. 492.
3 L. Janowski, Słownik bio - bibliograficzny dawnego Uniwersytetu Wileńskiego, Wilno 1 939, s. 497:
Sławny nauczycie/.
4 L. Zienkowicz, Wieczory Lacha z Lachów, czyli opowiadania przy kominku starego Literata polskie
go. Lipsk 1 8 64, s. 154-155.
5 A. J. J. Virey, Histoire naturelle de l'homme, Paris 1 8 0 1 . Książka ta w tłumaczeniu na język polski
ukazała się w Warszawie dopiero w 1 843 r. (Historia naturalna rodu ludzkiego, w czterech tomach).
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rozprawy A. Virey'a5 a jednocześnie dowodem szerokich horyzontów myślowych Wolskiego• .
W dziesięć łat później przygotował i wydał podręcznik fizyki: Fizyka stosownie do teraźniej
szego stanu wiadomości krótko zebrana przez Jana Wolskiego magistra filozofii, nauczyciela fi
zyki i historii naturalnej w gimnazjum świsłockim, guberni grodzieńskiej, pomocnika dyrektora,
chcącym się obeznać z pierwszymi zasadami tej nauki, pożytecznie służyć mogąca. Warszawa

1 8 1 8 . W 1 824 r. Jan Wolski {razem z A. Suchodolskim) rozpoczyna pracę w gimnazjum w Bia
łymstoku jako nauczyciel fizyki i historii naturalnej7 . Już rok później, 22 maja 1 8 25 r. dyrek
tor Antoni Suchodolski w raporcie dla wizytującego gimnazjum prof. K Podczaszyńskiego taką
mu wystawia opinię: Nauczyciel fizyki, magister filozofii, ko/legia/ny assesor p. Jan Wolski koń

czy służby swojej lat 1 8, w ciągu której zbierając statecznie wiadomości czyniące go dobrze uspo
sobionym nauczycielem, dając ciągle dowody gorliwości, zdaje się nabywać prawa do pozyskania

względów swej zwierzchności dla osiągnięcia wyższego szkolnego placu•. Nie sposób ocenić

obiek tywizmu powyższej opinii, wystawionej przecież przez człowieka bardzo blisko z Wolskim
związanego. Pewni być możemy, że Wolski i w Białymstoku, podobnie jak w Świsłoczy, „po
zyskał względy" swych uczniów. Szereg lat później, przebywający na zesłaniu syberyjskim
absolwent gimnazjum białostockiego, lekarz Maciej Łowicki9 wspominając swych nauczyciec
li gimnazjalnych, a zwłaszcza tych, którzy jego zdaniem mogliby wykładać na uniwersytecie
napisze: Takimże był nauczycielem stary Wolski Jan, bo przy mnie wysłużył emeryturę. Wy
kłada/ on nam najlepiej całą fizykę i historię naturalną. Wszędzie głęboki moralista i myśli
ciel, lubiąc po ojcowsku swych uczniów był szanowany od nich i od swych kolegów młodszych
jak patriarcha szkoły10• Z rzewnym ogólnym płaczem żegnaliśmy jego. Płakał i on sam jak
prawdziwy ojciec rozstając się z dziećmi. Pamiętam na ostatniej lekcji wyłożył nam teorię pio
run ó w i gradu i odzywając się do majętniejszych uczniów, synów obywatelskich, zalecał im
szczególnie zwrócić braterskie serce na swoich włościan, dać im poczuć, że oni są ludźmi i ta
kim sposobem tylko starać się zjednywać ich przychylną usługę dla siebie. Zasługiwał on być
profesorem a nie nauczycielem. Poważna, płynna wymowa jego zdobiła. On był najzdoln iej
szym rozwijać młodzieńcze umysły 11• Trudno o piękniejszą nagrodę za nauczycielskie trudy,
6 ]. Mydlarski, Obudzenie zainteresowa1i antropo logiq przez ośrodek wileński na przełomie wieku
XVIII i XIX. Przegląd Antropologiczny, t. XVIII 1952, s. 286 - 2 8 8 ; Tłumaczenie kolejnych. części dzieła
Virey'a publikował Wolski w „Pamiętniku Magnetycznym Wileńskim", O początkowym nastaniu wszyst
kich istot / tworzonych, t. l (1 8 1 6), s. 84-104; t. 2 ( 1 8 17), s.3 61 - 3 72; t. 3 (1 8 1 8), nr 9, s.5 6 -5 8, nr 1 1 ,
s. 3 3 -52.
7 Archiwum PAN - Warszawa 111-76. Materiały Ludwika Chmaja. 92: Szkoły średnie i uiższe w okrę
gu naukowym wile1lskim, k. 1 8 .
" Rkps Bibl. Jagiell. 6335 IV k. 4 8 ( Materiały dotyczqce wizytacji szkól Wydziału Wileńskiego, prze
prowadzo nej przez Karola Podczaszyńskiego w 1 825 r.).
9 ]. Szumski, M. Łowicki (1 8 1 6 - 1 900). Dziecińsiwo i lata szkolne, „Białostocczyzna" 1 987, nr 4,
s. 14-19; ]. Trynkowski, Maciej Łowicki i jego „Lekarsko - praktyczne notatki" [w:] Syberia w historii
i kulturze narodu polskiego, Warszawa 1 998, s. 1 3 6 144.
'" To podkreślanie podeszłego wieku Wolskiego jest zastanawiające, Łowicki ukończył Gimnazjum
w Białymstoku w 1 834 r., gdy Wolski miał lat 54. Być może Łowicki zapamiętał powszechny szacunek
jakim się cieszył Wolski, jego autorytet i stąd we wspomnieniach pisanych 20 lat później obraz starego
człowieka.
11
M. Łowicki {= Adolf spod Bielska). Gawęda krytyko-literacka nr 9. Pan Tomasz wspomina swych
nauczycieli w Białymstoku (5 XII 1850), Rkps Bibl. Nar. II 7836; ]; Trynkowski, Wspomnienie Macieja
Łowickiego o nauczycielach gimnazjum białostockiego, „Białostocczyzna" 1998/ 3 (5 1), s. 14-24.
-
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jak taka pochwała ze strony uczniów, sformułowana po latach, a więc bezinteresowna. Ale
na nagrodę taką trzeba zasłużyć.
Gdy 5 października 1 827 r w okolicach Białegostoku spadł deszcz meteorytów, Wolski nie
mal natychmiast udał się do Fast, gdzie rzadkie to zjawisko zaobserwowano i osobiście, przy
pomocy swoich uczniów z gimnazjum, rzecz całą skrupulatnie zbadał i sporządził raport prze
słany władzom Uniwersytetu Wileńskiego. Raport ten w sposób rzetelny a jednocześnie barw
ny opisujący to niecodzienne wydarzenie został opublikowany w ówczesnej prasie wileńskiej12,
a i później był przypominany 1 3• Warto tu powiedzieć, że dzięki Wolskiemu meteoryt „Biały
stok" jest najstarszym „polskim" meteorytem, okoliczności upadku którego dokładnie i „na
gorąc o " odnotowano.
Mówiąc o białostockim okresie życia ]. Wolskiego, trzeba koniecznie wspomnieć o nigdy
niepublikowanej jego pracy, która powinna zainteresować ekologów - mowa o znajdującym
się kiedyś w bibliotece Kijowskiego Towarzystwa Przyrodniczego (a obecnie w Archiwum Bi
blioteki Akademii Nauk w Kijowie14) rękopisie przesłanym ówczesnemu profesorowi Uniwer
sytetu Kijowskiego, znanemu botanikowi związanemu z Wilnem i Krzemieńcem, W. Besserowi.
Jest to Katalog roślin zebranych z okolic bliskich obwodowego miasta Białegostoku, z łat 182 7
- 1 8 29, obejmujący 743 gatunki15• W łatach następnych Wolski kontynuował zbieranie roślin
powiększając swój katalog do 9 1 9 gatunków 1 6• Byłoby interesujące stwierdzić dzisiaj, jak wiel
kie zmiany od tego czasu zaszły we florze okolic Białegostoku.
Na początku 1 8 3 3 r„ po 25 łatach pracy w zawodzie nauczycielskim, w randze nadwornego
radcy zostaje odesłany na emeryturę, mimo starań jego samego i dyr. gimnazjum A. Powstań
skiego o umożliwienie mu dalszej pracy. Jeszcze w czerwcu tegoż roku dyr. A. Powstański reko
menduje go na sta�owisko kierownika projektowanej biblioteki publicznej w Białymstoku 17• Do
powstania takiej biblioteki nie doszło i Wolski ani tej ani innej pracy już nie otrzymał.
Wiemy, że Jan Wolski był żonaty (od 1 8 08 r.) z Józefą z Grzymałów, córką majora wojsk
rosyjskich, że miał czworo dzieci, które w 1 8 2 1 roku miały: Edward lat 10, Julia łat 1 1 , Pela
gia łat 9 i [dalia łat 3 �8• Umarł mając łat 70, w Białymstoku dn. 24 lipca 1 8 5 0 r. 19 Żona jego
•

� ytrzymała po nim do:iywotnią emeryturę w pełnej wysokości (400 r.sr. rocznie)20•
Zarówno jego biografia, jak i dorobek (tak drukowany, jak i rękopiśmienny), zasługują na
szczegółowe opracowanie.
·:.

1 2 O spadnieniu kamieni z powietrza pod Białymstokiem, we wsi Fastach, „ Dziennik Wileński" 1 827,
Urn. i Szt. t. II, s. 3 9 1 -395 ( „Kurier Litewski" 2 1 października 1 8 27).
13
B. Olendzka [w:] ,;W'iadomości Muzeum Ziemi" 1939, nr 1/2, s. 65-67 ( z niewielkimi skrótami);
]. Trynkowski, Meteoryt białostocki, „Białostocczyzna" 1997, nr 3 (47), s. 6-13.
14 BAN Ukr. Zesp. I 1420, Ad floram; W. Grębecka, Wilno - Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa
(1 781 -1 841). Warszawa 1998, s. 135.
1 -1ijJ.
Paczoski, Przyczynek do badań flory krajowej, Pamiętnik Fizjograficzny, t. XIV, 1 8 9 6, s. 145-15 1 .
16
LVIA (Wilno), Zesp. 567, inw. 2, vol. 3060, k. 1 2-13. (Continuatio indicis plantarum locis Bialisto
ciae„).
1 7 NGAB (Grodno), Zesp. 1, inw.20, vol. 1 63 6.
1 8 Archiwum PAN - Warszawa Ill-76, Materiały L. Chmaja 94: Nauczyciele, pracownicy nauki oraz
oświaty w okręgu naukowym wileńskim ok. 1 825 r., k. 478.
19
Słownik Biologów Polskich, Warszawa 1987, s. 585-5 8 6 (Barbara Zielińska).
20
LVIA (Wilno), Zesp. 567, inw. 2, vol. 6398.
=
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W Archiwum Głównym Akt Dawnych udało się odszukać własnoręcznie pisaną biografię
Jana Wolskiego. Dokument ten zarówno ze względu na osobę tego godnego uwagi nauczycie
la Gimnazjum Białostockiego, jak i interesującą treść, zasługuje na publikację i niezbędny ko
mentarz. Teki Hipolita Skimborowicza21, zespół w którym znajduje się Autobiografia Wolskiego,
dostarcza nam informacji pozwalających poznać przyczyny i okoliczności powstania tego tek
stu. Najważniejszy jest tu niewątpliwie list Ignacego Kułakowskiego22 pisany do H. Skimboro
wicza z Białegostoku dn. 24 sierpnia (v.s.) 1 84 8 r.23 W liście tym Kułakowski tłumaczy się
z okoliczności, które spowodowały, że dopiero teraz odpowiada na listy z 1 czerwca i 4 wrze
śnia 1847 r. (może już mnie do pocztu owych zaliczyłeś ludzi co to bqdź z nieużycia, bqdź z opie
szałości milczq upornie), wyjaśnia, że zebranie informacji o które Skimborowicz prosił zajęło
mu dużo czasu: szło mi bardzo opieszale, często niezależnie od mojej woli i chęci zbieranie wia
domości potrzebnych, które tu i ówdzie zagrzęzły jak w sqsiedztwie błotnistym Polesia. Nastę
puje szereg szczegółowych odpowiedzi na zadane pytania (większość to informacje typu
bibliograficznego) a wśród nich, to co nas najbardziej interesuje - wyliczenie tekstów, które
przesyła w załączeniu: O Chromińskim: Notatka Wolskiego, takaż Zdanowskiego, wypis z ar
chiwum grodzieńskiego gimnazjum .... Autobiografia Wolskiego i notatka o Wolskim zięcia jego
Zdanowskiego.
Jak się wydaje H. Skimborowicz zwrócił się do I. Kołakowskiego o informacje o interesu
jących go osobach w związku z prowadzoną przez siebie przez wiele lat pracą nad Słownikiem
pisarzy i artystów polskich, którego rękopis (w siedmiu tomach), przechowywany w bibliotece
Przeździeckich, uległ zniszczeniu w 1 944 r. Z przesłanych przez Kołakowskiego tekstów więk
szość udało się odszukać. Z materiałów dotyczących Kazimierza Chromińskiego24 zachował się
Życiorys Chromińskiego Kazimierza, pióra J. Wolskiego2\ notatka Zdanowskiego i wypis z ar
chiwum dyrekcji szkół gub. grodzieńskiej2 6 •
Niestety nie udało się odszukać wspomnianej w liście Kołakowskiego notatki o Wolskim,
zięcia jego Zdanowskiego27• Wielka to szkoda, sądzić bowiem należy, że notatka ta zawierała

21 Hipolit Skimborowicz ( 1 8 1 5 - 1 8 8 0), zasłużony publicysta, działacz konspiracyjny i redaktor szere
gu czasopism - m. in. „Przeglądu Naukowego" (Warszawa 1 842-1 848). Zob. Bibliografia Literatury Pol
skiej, t.9, s. 144-147, 5 4 1 .
22 Ignacy Kułakowski ( 1 8 00-1 860), dyrektor gimnazjum w Białymstoku (1 843-1 860), poeta, historyk
- amator. PŚB, r. 1 3 , s.330-3 3 1 (Z. Makowiecka); R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1 8081 83 1 . Słownik biograficzny, Wrocław 1977, s.96; ks. J. Sochoń, Ignacy Kułakowski - zapomniany poeta
i pedagog, „Białostocki Informator Kulturalny" 1979 maj, s. 1 6-20; W. A Djakow i in., Uczestnicy ruchów
wolnościowych w latach1832 -1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990, s. 229.
23 AGAD, Teki H.Skimborowicza, XXV 171, k. 1-2.
24 Kazimierz Chromiński (17 59-1 8 1 6), nauczyciel, historyk literatury. Uczył w gimnazjum w Świsło
czy w larach 1 807 - 1 8 16, wtedy go poznał J. Wolski. W 1 8 15 r. przedłożył ń a Uniwesyrecie Wileńskim
rozprawę doktorską O literaturze polskiej wieku XVIII. Gromadził książki i ryciny, pracował nad słowni
kiem pisarzy polskich.
25 AGAD, Teki H. Skimborowicza, XXIV 2/25.
26 tamże, XXIII 1/4 7: Chromi1iski: wiadomości o jego życiu. ,
27 Zdanowski Piotr, ur. ok. 1 8 00 r., syn Jana - ukończył gimnazjum wileńskie, a następnie Uniwersy
tet Wileński, uzyskując stopień kandydata filozofii (26 VI 1 8 19 r.). Czas jakiś pracował jako nauczyciel
prywatny. 26 II 1 829 otrzymał nominację do gimnazjum w Białymstoku, gdzie był nauczycielem łaciny.
Wiemy o nim mało, nie wiemy, z którą z córek Wolskiego się ożenił i kiedy.
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wiele szczegółów z biografii Wolskiego, szczegółów dziś nam nieznanych. Szczęśliwie zacho
wała się publikowana niżej Autobiografia ). Wolskiego28•
Tekst ten jest do pewnego stopnia rozczarowujący, nie dowiadujemy się z niego szeregu
ważnych informacji o jego życiu. Nie wiemy gdzie się urodził, kim byli jego rodzice, gdzie po
bierał nauki początkowe. Nie wspomina, że po nauce w szkole Brześciu, uczył się jeszcze w Ży
rowicach. I czego nie sposób wytłumaczyć, nic nie pisze o białostockim okresie swego życia,
gdzie przecież pracował lat 1 0 i gdzie mieszkał stale, będąc już na emeryturze. Nie umiemy
wytłumaczyć dlaczego pisze, że przeszedł na emeryturę w randze radcy kolegialnego, gdy pew
ni jesteśmy, że był wtedy w randze nadwornego radcy. . . Takich „braków" jest w Autobiografii
więcej. Być może J. Wolski o takich szczegółach nie pisał świadomie, wiedząc, że napisze o tym
jego zięć P. Zdanowski?
Autobiografia jest jednocześnie tekstem ogromnie interesującym może właśnie dlatego, że
jej autor nie tyle rozpisuje się o szczegółach swego życia, ile dokonuje swoistego rozrachunku
ze swojej drogi życiowej, spoglądając na nią z perspektywy swych 65 lat. Wolski uczył się
w okresie, kiedy w sposobach nauczania, w całym systemie oświatowym dokonywały się re
wolucyjne wręcz zmiany. Zaczynał, gdy jeszcze obowiązywały stare podręczniki, gdy podsta
wą nauki było „wkuwanie" na pamięć, gdy właściwie nie trzeba było niczego rozumieć,
a ostatecznym autorytetem był nauczyciel i jego słowa. Od takiej „jezuickiej" szkoły, poprzez
szkołę „pijarską", przeszedł (a właściwie to ona do niego „przyszła"), do szkoły ogromnie no
woczesnej, wykorzystującej najnowsze zdobycze nauki i myśli oświeceniowej - szkoły jaką
Rzeczpospolita zawdzięczała twórcom Komisji Edukacji Narodowej. Jakież szczególne znacze
nie mają słowa tego człowieka, który doświadczył tego chaosu przemian jako uczeń, dziecko
jeszcze, a po latach z perspektywy swego doświadczenia pedagogicznego stwierdzi: otworzyły
nam się oczy, żeśmy podług starej metody wiele czasu stracili na ćwiczenie samej pamięci, mało
użytecznymi erudycjami i nieodżałowana była szkoda, żeśmy tak od początków nie zaczęli...
Autobiografia Wolskiego powinna zainteresować nie tylko historyków oświaty. Są tu zawar
te poglądy autora na szereg spraw najróżniejszych: wychowania dzieci (i roli jaką ma tu do
spełnienia rodzina), stanu rolnictwa krajowego i sposobów jego poprawy, rozważania czym jest
dobro ogólne, myśli o społecznym znaczeniu nauki, potrzebie szerzenia oświaty pozaszkolnej
... Wszystko to stanowi kapitalne źródło wiedzy o sposobie widzenia świata, myślenia i ogólnie
rzecz biorąc, postawy tego przedstawiciela rodzącej się inteligencji polskiej, a ściśle rzecz bio
rąc - podlaskiej, o której w okresie o którym mowa (pierwsza poi. XIX w.) wiemy ciągle zbyt
mało.

28 AGAD, Teki H. Skimborowicza, XXIV 2/24, k. 1-4.
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Jan Wolski
BIOGRAFIA
Przeżyłem łat 60 - rok 1847 jest 65 rokiem życia mojego. Wchodzę w period starości,
zgrzybiałości nie pragnę, niezadługo żyć przestanę - musiało to być z rozrządzenia wyższego,
musiało to być potrzebnym. Ciąży przeto na mnie obowiązek abym się obrachował ile odpo
wiedziałem zamiarom przyrodzenia przez pożyteczne życie w społeczności do której przezna
czony zostałem; niniejsze pismo ma to okazać.
Wiek dziecinny. Od momentu przyjścia na świat, dzieci tym są do siebie podobne, że p;zesta
ją na pokarmie jaki przyrodzenie w łonie matki przygotowało; tworzą się w nich i rozwijają or
gana potrzebne do przyszłego życia. Organa te są narzędziami przymiotów - a przymiotami duszy
i ciała człowiek ma być użytecznym. Matko! najgodniejszy dla niewiasty tytule!, na ciebie chcę
zwrócić uwagę, tobie przypomnieć, że od momentu w jakim być nią zaczęłaś i natura i obowiąz
ki stanu twego ostrzegają abyś cała poświęciła się na wydanie na świat i wypielęgnowanie twoje
go dziecięcia. Cierpienia j akich możesz doświadczać w tym p er iodzie dowodzą, że
przyrodzenie kosztem twoim wydaje potomka; miejże na uwadze skarb ten w łonie twoim zło
żony, dogadzaj jemu i przygotuj się do nowych zatrudnień, trosków i starań. Pierwszy głos jaki
usłyszysz po przyjściu na świat, będzie to głos wzywający twojej pomocy, starania i trudów ma
cierzyńskich, abyś za nie z czasem miała pociechę serca, droższą nad wszystkie inne. Pomnij, że
cię oczekuje podwójna chwała: raz, że uiścisz się z długu rodzicom za ich około ciebie stara

nia; drugi, że masz dostarczyć pożądanego członka społeczności. Zacznij więc swoje starania
od tego abyś wypielęgnowała niemowlę zdrowo i czysto; przerwij twoje zabawy, które tylko
ciebie zajmowały, a od momentu rozwijania się w nim zdolności umysłowych, czuwaj ciągle
nad ich prostowaniem i kształceniem. Pomnij, że nie masz szczęścia większego dla matki, jak
mieć dobre dzieci i większego nieszczęścia, jak złe - a to wszystko od początkowych wrażeń
i starań zależy. Ja nie miałem tego szczęścia, bo chorowita moja matka samym tylko cierpie
niem była zajęta. To tylko pamiętam, że gdy po kilku łatach byłem w stanie wpatrywać się w jej
położenie i dzielić jej cierpienia, ukształciłem serce czułe, przymiot w mężczyznach nawet
chwalebny, bo usposabia do dzielenia niedoli i wsparcia w miarę możności, cierpiących osób,
cierpiącej l4dzkości.
W dziecku od momentu poczynającego się poznawania, jest dążenie do złego i dobrego,
bo taka natura ludzka; to też w każdym czasie bez względu na ich wiek niemowlęcy lub dzie
cinny uwagę na to zwracać należy. Za ogólną zasadę postępowania rodzicielskiego mieć nale
ży: aby dbać a nie pobłażać, czuwać a nie zaniedbywać, kochać rozsądnie a nie rozpieszczać
dzieci. Poczciwa matko, zapłacz w kącie, żeś dziecko ukarała, ale w oczy nie daj poznać, aby
nie było winne wtenczas, kiedy coś złego na nim dostrzegła. Niech wola twoja będzie jego
wolą, niech będzie twoim niewolnikiem, niech pełni od razu twoje rozkazy, niech ciebie się ra
dzi i słucha, bo posłuszeństwo dziecka zastąpi jego rozsądek, który dopiero z czasem i pó dłu
gim doświadczeniu się nabywa. Jestem naturalistą bez uprzedzenia, nie przypuszczam aby
niektóre dzieci z natury były całkowicie złymi - są one wprawdzie na wszystko obojętne, a skie
rowanie początkowe może im tylko nadać wartość osobistą i towarzyską.
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Nie idzie zatem aby dzieci nie były dziećmi, chcę mówić aby wszystkie ich kroki odznacza
ły się tą surowością obyczajów, jakiej się od dojrzalszych ludzi wymaga: owszem, ruch, biega
nie, swawola dziecinna, powinny być dzieci żywiołem - bo to wzmacnia ich siły fizyczne, ale
się mówi tylko aby ich żywość nie zamieniła się w roztrzepanie, swawola w rozpustę. Nieru
chawe dziecko i gnuśne dowodzi, że jest chorowite, wielką zaś wadą będzie rodziców, jeżeli
surowe obchodzenie się przytłumi w nich żywość naturalną. Taką koleją dzieci przejdą pierw
szy ich period życia; jeżeli albo mało co, albo jeszcze nic nie umieją, mają przynajmniej niezep
sute serce i są usposobione do przyjęcia dalszych starań, jakie w córkach od łat 8 a na synach
od łat 10 przedsięwziąć należy.
Co do mnie, taką przypominam rozmowę ojca mojego, bo już matki nie miałem. Synu! Za
trudniony domowym staraniem, choćbym chciał czegoś ciebie nauczyć, czas mi nie pozwala, trze
ba żebym cię wysłał do szkół - tam uczyć się będziesz jak masz żyć i nabywać wiadomości, abyś
sobie i mnie jeżeli Bóg pozwoli na starość i innym był użyteczny. Nie przepisuję tobie czego się
masz uczyć; w szkole o rym się dowiesz, ja ci tylko przykazuję, abyś uczył się wszystkiego, czego
ciebie uczyć będą. Uchylisz się na jakiś czas z domu, ale ja i ty bądźmy spokojni, gdyż oddaję cię
pod dozór i na naukę takich ludzi, którym publiczne wychowanie jest powierzone - słuchaj ich
i ucz się. Nie zapominaj tych wszystkich przestróg które ci ś.p. najlepsza twoja matka i ja nieraz
udzielaliśmy. Ja cię niekiedy odwiedzać będę, wtenczas opowiesz mi wszystko szczerze i otwar
cie czego się dowiesz lub nauczysz. Jak się zasłużysz twoim nauczycielom i o rym powezmę świa
dectwo, napoisz mnie prawdziwą rozkoszą, w przeciwnym razie zatrujesz moje dni niepokojem
i staniesz się niegodnym starań jakie na twoje wygody i wychowanie łożyć muszę. Kiedy wszyst
ko iść będzie dobrze, odwiedzisz czasem twego ojca, a ja cię obsypię błogosławieństwem i prosić
będę Pana Boga aby ci dodał sił do kontynuowania twego zawodu. Więcej ci dopiero nie powiem.
Gdy Opatrzność dozwoli skończyć ci nauki, pomówimy obszerniej - teraz wybieraj się do szkół.
Daj Boże abym cię za każdym widzeniem się tak serdecznie witał, jak cię dopiero wyprawuję. Po
takim przemówieniu, rzuciłem się na łono ojca, łzy rzewne mówić mi nie dozwalały i postrze
głem że i mój ojciec równie był rozczulonym.
Wiek młodzief1czy. Pierwsze moje zjawienie się w klasie nabawiło mi kłopotu, bom nie poj
mował abym w znacznej liczbie daleko słuszniejszych ode mnie, mógł zająć Profesora uwagę (ex
jezuita), ale gdy ren zbliżywszy się, łagodnie do mnie przemówił o celu mego przybycia i oświad
czył, że chce wyrozumieć cobym umiał, przyszedłem do siebie i starałem się odzyskać przytom
ność. Na zapytanie cobym umiał, odpowiedziałem, że nie wiem czy się to może zwać nauką
czegom się w domu dowiedział lub nauczył. Czy umiem pacierz? Ja codziennie mówię, bo tak
mnie dawniej matka a teraz ojciec przykazywali. Dobrze robisz moje dziecko, wszystko trzeba
poczynać od Boga i dla Boga. A jak czytasz? Oto jest książka, przeczytaj - odczytałem kilka wier
szy przytomnie i wyraźnie - zdaje się, że to była nauka moralna (Gdy się sparzysz od ognia . )29
bom mocno sobie zanotował. Czy umiesz rachować? - tegom się nie uczył, ale zdaje się że
.

umiałem nieraz sobie poradzić gdy szło o jakieś porachunki, odpowiedziawszy przeto na róż29 Antoni Popławski, Moralna nauka dla szkól narodowych na pierwszą i drugą klasę. B.m. 1778 ; na
trzecią klasę. Kraków 1 787, podręczniki te miały szereg wydań następnych. Pierwsze słowa tego znako
mitego podręcznika na kl. I brzmiały: Gdy się sparzysz od ognia, gdy robiąc co, nożem się skaleczysz, gdy
biegając upadniesz lub się stłuczesz, uważnym i ostrożnym jesteś na drugi raz. Zob. Stanisław Tyne, Nauka
moralna w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1 922, szczególnie rozdział VIII: Podręczniki
ks. A. Popławskiego: Moralna nauka na kl. I, II i III, s. 1 62-230.
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ne zadania posłyszałem od profesora że obeznany jestem z rozmaitymi działaniami arytme
tycznymi, chociaż nie wiedziałem, że się to arytmetyką nazywa. Zadowolony Profesor powie
dział mi, że każda nauka ma swoje podziały i prawidła i że należy one poznać, chcąc umieć coś

porządnie. Oprócz pacierza czy umiesz co na p �mięć? Umiem Pacierz staruszka i kilka bajeczek
Krasickiego i śpiewki Karpińskiego. Pacierz staruszka ! oto wiersz Naruszewicza-'0, nie możesz
mi powtórzyć ? Ośmielony łagodnością Profesora, cały powiedziałem jak najwyraźniej i najdo
bitniej i uważałem, że cala klasa z uwagą mnie słuchała a Profesor po ukończeniu pogłaskał
mnie i uścisnął. Masz dobrą pamięć i przytomność umysłu, widać, że masz godnych rodziców,

którzy cię od czci należnej Bogu doskonalić zaczęli. Nie zrażaj się innymi naukami o których
stopniowo dowiadywać się i uczyć będziesz, a sprawisz przyjemność rodzicom i nauczycielom,
którzy tobą zajmować się będą. Uczyliż ciebie po łacinie ? - nie znam co by to było takiego. Jest
to język w którym Katolicy Rzymianie po większej części chwalą Pana Boga, który używany
jest w potrzebach i stosunkach obywatelskich, a co najwięcej że wiele w nim jest napisanych
rzeczy, które człowiek uczący się znać powinien. Zdziwiony taką rozmową, ośmieliłem się po
wiedzieć, że to wszystko być musi, ale dlaczegoż to ma być w obcym języku, kiedy i nasz polski
język wyraźnie rzeczy tłumaczy. Zaśmiał się Profesor - to jest moje dziecko nad twoje siły, póź
niej i sam się o tym przekonasz, a teraz umieszczam cię w infimie (pierwsza klasa), żebyś po
znał porządek i to wszystko czego się masz uczyć. Skłoniłem się na to zalecenie i prosiłem, aby
mnie bez wyłączenia wszystkiego uczono; jakoż kazano mi abym się postarał o Donata3 1 i Al
war32. Na następną lekcję już one miałem i pierwszą moją lekcję zacząłem od wokabuł, które
dla podobnego zakończenia (Bóg Deus, mój meus), tak mię bawiły, iż zawsze w dwójnasób
umiałem co mi naznaczono: a gdy z kolei wdrożyłem się w Alwar i po niejakim czasie przesze
dłem deklinacje i koniugacje, zacząłem się uczyć praeterita et genera33 jak mi powiadali kando
wanym czyli śpiewnym wierszem, to mnie jeszcze bardziej bawiło, że zaś pamięć i objęcie z łaski
Pana Boga miałem dobre, szło mi łacno i nieraz ubolewałem nad tymi, którzy tej łatwości nie
mieli, gdy zaś myśl tych wierszy wyrozumiałem bawiło mnie to niezmiernie i nie czując żadnej
przykrości uczenia się, przechodziłem corocznie z jednej klasy do drugiej. Gdym już nawykł
do Alwara, że i w potocznej mówie często różne komiczne z tego względu wiersze cytowałem,

·1 0
W istofie jest to utwór S. Gessnera w przekładzie na język polski A.Naruszewicza (Zabawy przy
jemne i pożyteczne, 1771).
31 Aelius Donatus, żyjący ok. poi. IV w., autor gramatyki lać. dla początkujących - Ars minor, w któ
rej w formie pytań i odpowiedzi omówione były części mowy, oraz obszerniejszego podręcznika dla za
awansowanych Ars maior. Oba podręczniki zyskały ogromne uznanie i popularność i w średniowieczu
były powszechnie stosowane w szkołach. W czasach późniejszych Donatus oznaczało po prostu podręcz
nil< gramatyki.
12 Jezuita Emanuel Alvarus (Alvarez, 1526 -15 82), był autorem podręcznika gramatyki łacińskiej Institutio grammatica, który zdobył ogromną popularność w całej Europie. W Polsce wydany został już
w 1577 r. (w Poznaniu). Na gramatykę dla początkujących w nauce podręcznik ten się nie nadawał, po
mimo rozmaitych wierszyków mnemotechnicznych przy pomocy kt o rych autor usiłował ułatwić zapamię
tanie ogromnej ilości reguł i wyjątków, stąd cały szereg adaptacji i przeróbek - wszystkie nazywano
Alvarami. Tu może chodzić o wydane w Wilnie w 1793 r„ De institutione grammatica libri tres. Editio
nova correctior, lub inne podobne.
B praetenta et genera (lać.) - czasy przeszłe i rodzaje.
-
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mocno uderzony byłem przemianą Alawara na Pijarską Gramatykę34, z przyczyny jakoby ta
była jaśniejszą i do pojęcia młodych więcej dostosowana, lecz i Pijarska Gramatyka długo nie
trwała, kazano bowiem uczyć Gramaryki Kopczyńskiego3 ', a to na tej zasadzie, iż nabywają się
wiadomości drogą najkrótszą, kiedy się przechodzi drogą porównania i rozbioru.
W tym chaosie przemian, gdy wraz jedne książki zamieniały się na drugie, nasłuchałem się,
nie mając jeszcze własnego zdania, różnych obcych. Starzy Profesorowie utrzymywali, że to jest
rzecz niepotrzebna, inni rozważniejsi zawieszali swoje zdanie, a nowo przybyli obstawali za
ostatnimi. Ja wahałem się z moim przekonaniem, póki ostatni cios nie był zadany starej meto
dzie uczenia i nie skasowano całkowicie zakładów edukacyjnych ex jezuickich, a wtenczas
musieliśmy się udać do szkoły XX Bazylianów nowo założonej. Było to w Brześciu Lit. 1 800
roku1•.
Nowi energiczni nauczyciele wprowadzili inny porządek, inne nauki i odmienny ich spo
sób uczenia się. Z początku przywykłym polegać na samej powadze Profesora (ipse dixit)17
dziwnie wydawała się ta poufałość naukowa, dla której wolno było w każdym razie i czasie
uczniom zapytywać się, dla czego to? lub jak to? Ale gdy stopniowo przekonaliśmy się, że dro
ga rozbioru i rezonowania najskuteczniej rozwija władze umysłowe i ułatwia nabycie nauki,
otworzyły się nam oczy, żeśmy podług starej metody wiele czasu stracili na ćwiczenie samej
pamięci, mało użytecznymi erudycjami i nieodżałowana była szkoda, żeśmy tak od początków
nie zaczęli.
Fałszywe przeto jest przekonanie, aby nauczyciele w niższych klasach mieli być przydatni bez
wyboru; owszem oprócz nauki, sposób jakiego trzymać się mają przy zaszczepianiu pierwszych
wiadomości i dojrzałego rozsądku dla obudzenia lub sprostowania władz umysłowych, domo
wym, niemetodycznym a czasem przeciwnym sposobem nadwerężonych. Taka na pozór łatwa
znajomość nie jest czasem i przy największym nauczyciela usposobieniu dana: dostrzeżona zaś,
warta wszelkich zobowiązań aby początkowym uczeniem młodzieży się zajęli - można umieć, ale
umieć uczyć to podwójna wartość.
W nowym zawodzie nauk ukończywszy szkoły, powróciłem do domu i nieraz znajdowa
łem się w przykrym położeniu, kiedy odpowiadając na zadawane kwestie towarzyszów ojca
mojego, godzić musiałem uszanowanie wiekowi ich należne, z pokazaniem niekiedy zupełnej
ich niewiadomości. Zamilczam o innych przedmiotach, ale pomieścić się im w głowie nie mo
gło, aby rolnictwo wymagało uprzednich dość ważnych wiadomości naukowych, kiedy gu
mienny lub wójt, łatwo się układa na dobrego gospodarza. Zgadzali się wprawdzie, że zmieniły

·" Wolski ma na myśli gramatykę ks. Stanisława Konarskiego, Grammatica in usum iuventutis schola
runz Piarum pierwsze wydanie w Warszawie w 1 74 1 r., a następnie blisko trzydzieści kolejnych (w War
szawie, Wilnie, Krakowie i Berdyczowie, gdzie w 1 827 r. ukazało się ostanie już wydanie tego dzieła). Od
1776 ukazywała się w wersji polskiej, Grammatyka łacińska pijarska. Zob. Marian Plezia, Dookoła refor
my szkolnej St. Konarskiego (Studia klasyczne pijarów polskich). Lublin 1953.
J s Onufry Kopczyński ( 1735- 1 8 17), Gramatyka dla szkół narodowych na kl. I, WafSzfiwa 1778; na
kl.II, Warszawa 1 780; na kl. 3, Warszawa 1 7 8 1 . Wszystkie trzy części gramatyki Kopczyńskiego miały
w latach następnych wiele wydań w Warszawie, Wilnie, Krakowie, aż do r. 1 8 3 9 .
.1• Powiatowa szkoła szlachecka w Brześciu Litewskim, prowadzona była przez bazylianów od 1797 r.,
poprzednio funkcjonowało tam kolegium jezuickie (L. Zaszroft, Kresy 1 832 -1 864. Szkolnictwo na zie
miach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej,S Warszawa 1 997, s. 175- 1 76) .
.17 Ipse dixit (lać.) - on sam powiedział - w ten sposób według Cycerona (De natura deorum I,5, 10),
uczniowie i następcy Pitagorasa uzasadniali swoją naukę, powołując się na autorytet mistrza.
-
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się czasy, cena zboża niska, za granicę nie potrzebują - tymczasem potrzeby się zwiększają i nie
dostatek pieniędzy coraz jest większy.
Gdy na mnie kolej mówienia przyszła, odezwałem się: póki potrzeby ograniczone były i za
graniczne narody potrzebowały naszego zboża, �tan jakkolwiek lichy gospodarstwa naszego,
mając zbytek zboża, mógł korzystnie sprzedawać za granicę i gotowy grosz do kraju sprowadzać,
lecz za zmianą stosunków i okoliczności, zagraniczni mieszkańcy zajęli się usiłowaniem aby małą
swoją rozległość gruntów, powiększyć urodzajnością i tego dokazali za pomocą nauk, które po
żywność roślin i uprawę gruntów wyświeciły. Jeżeli jeszcze do tego dodamy, że rachunkowe na
uki pomnożyły machiny, którymi się praca ułatwia, nie dziw że zaprzestano kupować zboże
i pozbawiono naszych rolników dochodu jaki ich oczekiwał. Więc i my idźmy tąż samą drogą, to
jest starajmy się pomnożyć plony aby ich taniość wynagrodziła się ilością i surowy ten materiał
przemysłowym sposobem obracajmy na inny, któryby na miejscu spożyty lub pokupniejszy zo
stał. Jeżeli zaś opatrzymy się w machiny ułatwiające pracę i zaprowadzimy manufaktury, aby się
obejść bez zagranicznych wyrobów; stan rolniczy a następnie wszystkie inne się ulepszą.
Z rezonowania pana młodego, odezwał się jeden z towarzyszów, widać Że nas wszystkich
chciałby do szkół wyprawić - bynajmniej, to tylko powiadam, że człowiek całe życie uczyć się
i doskonalić się może, kiedy korzysta z odkryć i postrzeżeń i bez uprzedzenia o nich sądzi nale
życie. Może Opatrzność dozwoli mi korzystać z tych szczęśliwych pomysłów i odkryć, jakie
olbrzymim krokiem w naszych czasach powstają w rozmaitych gałęziach naukowych, wtenczas
dostatecznie się objaśnię, dopiero zaś przestaję na tym wyznaniu, że czuję tego jak największą
potrzebę.
Wiek dojrzały. W epoce kiedy uniwersytety staraniem rządu ustalać się i reformować po
częły, zajęty myślą dalszego doskonalenia się postanowiłem dom opuścić. Ojciec zgodziwszy
się na to przykazał pod błogosławieństwem, abym ucząc się światowych nauk nie zapominał
o czci należnej Bogu i nabywaniu cnót towarzyskich, bez czego człowiekiem uczciwym być nie
można. Przejęty jego uwagami, czule za to podziękowałem a otrzymawszy rodzicielskie uści
śnienie udałem się do Uniwersytetu Wileńskiego 1 8 03 r. Z początku przysłuchiwałem się roz
maitym kursom naukowym, dla wypróbowania siebie, do czego mógłbym mieć więcej
zdolności i powołania, bo wszystko było dobre, wszystko pożyteczne. Postanowiłem na koniec
aby nauki przyrodzone i scjentyficzne obrać za przedmiot główny, bo w nich najwięcej zajęcia
się umysłowego i zastosowania na potrzeby ludzkie, a inne obrać tylko za dodatkowe.
Czy z własnej woli, czy zmuszeni okolicznościami zajmujemy miejsce, powinniśmy obo
wiązki stanwspełniać należycie, od tego bowiem zależy szacunek, o jaki każdy starać się powi
nien i załatwienie potrzeb społeczności. Prócz tego zaprzeć się nie możemy, że wewnętrzny
świadek czyli sumienie zradza wtenczas tylko prawdziwą pociechę i sprawuje pokój duszy, je
żeli szczerze i stosownie do sił i zdolności pełnimy to do czegośmy się zobowiązali.
Wątpliwości nie ulega, że dobro ogólne składa się ze szczególnych usiłowań wielu osób,
a lubo dopięcie tego celu zawsze połączone jest z wielu trudnościami, dla rozmaitych zdań,
usposobień, pomysłów i różnego widzenia tejże samej rzeczy, dziwić się nie należy, że zradzają
się stąd nieporozumienia, przeciwności, nieukontentowania, a czasem prześladowanie i ucisk.
Dla uniknięcia tego, nieodzowna jest potrzeba rządzić się roztropnością, która jest jakby wy
padkiem pogadzania usposobień nawet naukowych, ze szczegółami nieodłącznymi od życia
towarzyskiego i ten przymiot duszy powinien przewodniczyć wszystkim przedsięwzięciom,
pomysłom, czynom i działaniom chociażby z własną zdania naszego lub osoby ofiarą.
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Nauki kształcą serce i rozum. Ukształcenie serca robi człowieka moralnym i takim każdy
ze społeczności być powinien. Ukształcenie rozumu czyni człowieka więcej pożytecznym, a że
nabycie jego zupełne prawie jest niepodobnym, dla licznych nauk które go tworzą - dlate
go i uczonych są wydziały i społeczność musi się składać z rozmaitych stanów ludzi, a każdy
z nich doskonali się w tych tylko naukach, jakie bliżej jego powołaniu i potrzebie odpowiadają.
Na tej zasadzie po większej części są urządzone szkoły publiczne, to jest: początkowe ogra
niczają się zaszczepieniem zasad religijnych, cnót domowych i towarzyskich, czyli kształcą ser
ca; wyższe zaczynają rozwijać władze umysłowe do pojęć rozumowi ludzkiemu przystępnych
i przygotowywać do słuchania nauk w całej rozciągłości, z których jedne przez rozważanie
dzieł Stwórcy uzacniają człowieka, inne przez swoje zastosowania nieprzeliczone w społecz
ności sprawują pożytki.
Takie zalety publicznego wychowania nadają im pierwszeństwo przed innymi, a gdy się
dołączy ta uwaga, że z jednostajnego sposobu kształcenia się i wychowania zradzają się jedność
i zgodność obywatelska i krajowa, nieocenione stąd dla ogółu wynikają korzyści.
Pomnożone zakłady naukowe, lubo niemylnie przykładają się do zaprowadzenia oświaty,
chcąc jednak uczynić ją powszechną i na wszystkich mieszkańców rozlewającą się, należy wes
przeć jak najliczniejszymi ogłoszeniami wiadomości naukowych. Nie wszyscy są w stanie ko
rzystać z zaprowadzeń miejscowych, nie wszystkim potrzeby domowe i okoliczności dozwalają
oddać się im na czas przydłuższy, ale każdy może znaleźć wolne chwile, aby zwrócić uwagę na
rzeczy już gotowe, pracą i staraniem ludzi do tego usposobionych obrobione a w pismach ła
two nabyć się mogących zawarte. Pisma te tak powinny być stopniowane, jak idą stopnie roz
maitych stanów ludzi, którzy społeczność składają, a im są potrzebniejsze i użyteczniejsze, tym
nabycie ich powinno być łatwiejsze. W moim przekonaniu cenzura rządowa dla przeszkodze
nia aby zasad szkodliwych porządkowi towarzyskiemu nie zaprowadzać, jest potrzebna, ale
krytyka erudycyjna pomnieć powinna na zdanie Kochanowskiego: niech jak kto może, dobru
publicznemu pomoże38• W naszym wieku wszystko się przyda, co jest n;icechowanym wiado
mością naukową lub użytkiem. Czytujmy, uczmy i piszmy; kto czyta to się uczy; kto uczy, dwa
razy się uczy; a możnaby dodać, że kto pisze, dwa razy uczy się i uczy.
Takim przekonaniem powodowany, po wysłuchaniu kursów uniwersyteckich w stopniu
magistra filozofii, naznaczony zostałem roku 1 807 na nauczyciela nauk przyrodzonych w gim
nazjum guberni grodzieńskiej w Świsłoczy, a pełniąc obowiązki łat 25, gdy mi zdrowie słabnąć
poczęło, przy wysłużeniu rangi radcy kolegialnego i znaku dwudziestopięcioletniej nieskazitel
n'ej służby, korzystałem z łaski monarszej i zostałem emerytem.
W ciągu mego zawodu naukowego, czytałem, pisałem i rozmyślałem nie mało, a ślady
mego zajęcia się, sformowały manuskrypt, który zebrawszy w jedno, mam zamiar złożyć po
moim zgonie w jakim zbiorze naukowym, nie dlatego bym powiększył liczbę uczonych, bo tego
sobie nie przyznaję, ale dla historii naukowego postępu; prócz tego spodziewam się że pomię
dzy moimi pismami znajdą się takie myśli, które w późniejszych czasach rzeczywiście pomiędzy
uczonymi się rozwinęły, a tymczasem wykażą stan nauk tego czasu w którym żyłem.
Rozpraw kilka z filozofii nauk przyrodzonych jako to: O człowieku; O początkowym na

staniu istot stworzonych; O śnie i marzeniach sennych; O pokarmach i napojach rozmaitych lu-

38 Dokł � d� ie: a jako kto może, niech ku pożytku dobra spólnego pomoże, J. Kochanowski, Pieśń XIX,
w. 1 1- 1 2.
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dów; Wiadomości meteorologiczne19, a mianowicie40 O spadku kamieni meteorycznych blisko

Białegostoku we wsi Pastach roku 1 827 d. 27 września, są drukowane, albo oddzielnie albo

w Pamiętnikach wileńskich, albo osobliwie w Magnetycznych w różnych datach; reszta rozpraw
w czasie naukowych posiedzeń lub przy rozmyślaniu w wolnym czasie są w manuskrypcie. Po

wodując się zaś tą zasadą, że należy szanować porządek towarzyski - w moich wyrażeniach sta
rałem się go nie naruszać; ale z drugiego względu, że rozporządzenia samego Boga, udzielone
nam zostały władze umysłowe do rozważania dzieł jego; powodowałem się własnym przeko
naniem, z którego sami za siebie przed tymże Bogiem zdamy sprawę.
Wygotowany jest także manuskrypt Fizyki, stosownie do wiadomości jakie w tymże czasie
przy ograniczonych naukowych zasobach zebrać mogłem. Różny on jest od napisanej przeze
mnie Fizyki wydrukowanej roku 1 8 1 7 w Warszawie a zapewne nie godzi się z teraźniejszymi
wiadomościami; bo to jest rodzaj nauki iż w miarę coraz dalszego zgłębiania dzieł Stwórcy,
przyjmować potrzeba i inne zasady.
Pisałem w Białymstoku roku 1 847
( - ) Jan Wolski

39 Dwóch poprzednich tytułów nie udało się odszukać, tu Wolski ma zapewne na myśli: Wypis z Dzien
nika dostrzeżeń meteorologicznych przy Gimnazjum Gubernii Grodzieńskiej w Świsłoczy, „Pamiętnik Ma
gnetyczny Wileński'', t. 1 ( 1 8 16), s. 36 - 3 8 ; może też chodzić tu o jakiś niezidentyfikowany artykuł. Nie
j est jasne, czy niepodpisany artykuł: Zapis meteorologiczny, „ Dzienńik Wileński", t. 1 8 1 5 s. 292-295, jest
autorstwa Wolskiego - tak zdaje się wynikać z przypisu do poprzedniego artykułu: to postrzeżen ie uwa
żać się może za dalszy ciqg zpisu meteorologicznego pomieszczonego w I tomie Dziennika Wileń. Wydaje
się jednak, że w maju 1 8 15 r. kiedy w Wilnie spadł gwałtowny grad w tym artykuliku opisany, Wolski
,
przebywał w Swisłoczy, a przypis tu cytowany, może pochodzić od redakcji „Pamiętnika Magnetyczne
go".
40 Mianowicie
tu w znaczeniu : zwłaszcza, szczególnie.
-
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STUDIA PODLASKIE tom IX

BIAŁYSTOK 1 9 99

JACEK SOSZYŃSKI

DWA SPISY ZAGINIONYCH PODLASKICH KSIĄG SĄDOW YCH
Z 1 647 ROKU
(tykocińskie ziemskie inscriptionum i decretorum)1

Początki funkcjonowania kancelarii ziemskiej w Tykocinie są trudne do precyzyjnego zada
towania. W XVI w. tradycyjne miejsca urzędowania sądu ziemskiego ziemi bielskiej znajdowa
ły się w Brańsku i Surażu. Jednak ze względu na rozległość ziemi bielskiej dostęp szlachty
osiadłej w północnych powiatach do wspomnianego sądu i ksiąg utrudniony był kłopotliwymi
podróżami. Z tych względów sejm warszawski 1 5 8 1 r. ustanowił, na wniosek posłów woje
wództwa podlaskiego, roki ziemskie w Tykocinie2• Trudno jednak, przy braku źródeł, rozstrzy
gnąć na ile postanowienie to faktycznie weszło w życie. Publikowany poniżej spis ksiąg
tykocińskich (pominąwszy księgę Gasztołdowską") rozpoczynają wolumina opiewające na
"
łata 1 5 8 1-1584 i 1 5 8 6- 1 594. Wątpliwości budzi jednak brak ciągłości między wymienionymi
księgami oraz fakt, iż wśród uchwał sejmu koronacyjnego z 1 5 8 8 r. czytamy, że „roki ziemskie
ziemi bielskiej, które bywały sądzone na dwól'.h miejscach tylko, to jest w Brańsku i w Surażu,
żeby i na trzecim miejscu były sądzone, to jest w Tykocinie, pozwalamy"3• Tak więc wydaje się,
że jeszcze po 1 5 8 8 r. roki ziemskie tykocińskie odbywały się sporadycznie.
Dopiero trzeci z serii tom rozpoczyna w roku 1596 nieprzerwany ciąg akt, pozwalający
wnioskować o stabilizowaniu się funkcjonowania sądu ziemskiego w Tykocinie. W 160 1 r.
uczyniony zostaje kolejny ważny krok w tym kierunku. Ponieważ dotąd nie były ustanowione
stałe terminy odbywania roków tykocińskich, sejm warszawski uchwala, że mają się one odby
wać w poniedziałki po świętym Marcinie, po drugiej niedzieli wielkiego postu i po oktawie
Bożego Ciała4 • Ta sama konstytucja ustanawia leżenie ksiąg przez cztery dni po każdych ro
kach. W roku 1 607 do ziemstwa przeniesiono, pozostające dotychczas

w

gestii starosty, akta

z czasów rządów Gasztołda5 • Tym samym proces formowania się sądu i kancelarii ziemskiej
w Tykocinie można uznać za zamknięty.

1 Artykuł poniższy stanowi kontynuację podjętego w tomach serii „Z badań nad polskimi księgozbio
rami historycznymi" (t. 19, Warszawa 1 999, t. 20, Warszawa 2000) cyklu edycji najstarszych spisów ksiąg
ziemskich województwa podlaskiego z lat bezpośrednio poprzedzających „potop" szwedzki. Złożony do
druku w wydawnictawach Archiwum Głównego Akt Dawnych został także artykuł Księgi podkomorskie
bielskie według spisu z 1 648 roku zamykający ów cykl.
2 Volumina Legum, wyd. ]. Ohryzko, t II, Petersburg 1859, s. 208 (dalej cyt. Vol. Leg.)
-' Vol. Leg., II, s. 267.
4 Terminy te uległy później zmianie; por. Vol. Leg. III, s. 15.
5 Por. niżej przyp. 1 3 .

Ili

Niedługo było dane spokojnie funkcjonować kancelarii ziemskiej tykocińskiej. W czasie
najazdu szwedzkiego w połowie XVII w. akta, zgromadzone w kościele parafialnym, zostały
przeniesione przez okupantów do zamku, gdzie podczas szturmu uległy niemal całkowitej za
gładzie•. Po wznowieniu działalności kancelarii funkcjonowała ona bez poważniejszych zakłó
ceń do czasu jej likwidacji przez władze pruskie w początkach XIX wieku7•
W pierwszej połowie XIX w. akta tykocińskie zgromadzone zostały przez władze zaborcze
w Archiwum Akt Dawnych w Łomży. Opublikowany przez T. Menela spis zasobu tego archi
wum z 1 8 44 r., wykazuje obecność 78 ksiąg z lat 1 6 14-1799'. Spis ten wyszczególnia pięć se
rii, z których dwie sięgały czasów przed „potopem". Seria Inscriptionum, relationum et
videndorum ( 1 6 1 7- 1 8 09) liczyła dwadzieścia siedem, a seria Decretorum ( 1 6 14- 1 796) osiem
naście ksiąg. Z dużą więc dozą pewności możemy przyjąć, że spośród najstarszych ksiąg za
chowały się zapewne pojedyncze egzemplarze. W 1 8 8 5 r. księgi zgromadzone w Łomży,
w związku z reformą sądownictwa w Królestwie Polskim z 1 8 76 r., przekazano do Archiwum
Głównego Akt Dawnych w Warszawie, gdzie uległy zniszczeniu w 1 944 roku9• Tak więc, z ob
fitej niegdyś spuścizny aktowej ziemstwa tykocińskiego, do dnia dzisiejszego zachowały się je

dynie wypisy podane do oblaty w księgach sąsiednich bliższych i dalszych kancelarii sądowych 10
oraz wypisy Ignacego Kapicy Mielewskiego (Kapicjana, pudła 34-4 1 ) . W tej sytuacji wyjątko
wej wartości źródłowej nabierają zachowane najstarsze jej spisy, pochodzące z 1 64 7 r., czyli
z ostatnich lat przed pierwszą w dziejach tych akt wielką katastrofą.

Publikowane poniżej rejestry zachowały się w postaci jednego ze wspomnianych już wy
pisów sporządzonych na przełomie XVIII i XIX wieku dla Ignacego Kapicy Milewskiego.
Jest to składka papierowa o wymiarach 3 5 ,5 x 2 1 cm, która liczy cztery dwa bifolia. Wypis
ten jest typowy dla całego zbioru Kapicjanów; uwierzytelniony został podpisami urzędników
oraz odciskiem pieczęci pruskiej kancelarii w Brańsku.
,; Wydarzenie to opisane jest bliżej w manifestacji dokonanej 1 czerwca 1 665 r. przed sądem ziem
skim tykocińskim przez Jana Skiwskiego sędziego, Stanisława Wyszyńskiego podsędka i Krzysztofa Żel
skiego pisarza, ziemskich tykocińskich, w sprawie zniszczenia akt ziemskich tykocińskich. Wg
wspomnianej manifestacji zniszczeniu uległy prawie wszystkie akta, „praeter quaedam prothocolla recen
tiora et sexterna nonnulla non continuata, per olim nobilem Laurentium de Piętki Sobolewski regentem
iuratum cancellariae terrestris terrae Bielscensis post dererminationem ultimorum illorum terminorum
terrestrium Tykocinensium iuxta usum et consuetudinem usitatam cum scitu et consensu iudicii illius ter
restris Tykocinensis ad inscribendum in acta et comprehendendum recepta" (AGAD, Kapicjana 37/24,
s. 1 06-1 07).
7 Por. Tadeusz Mencel, Losy staropolskich akt partykularnych w latach 1 795-1 815, „Archeion"
3 1 : 1 959, s. 26-29.
' Por. Tadeusz Mencel, Z dziejów staropolskich akt władz partykularnych mazowieckich i podlaskich
w XIX wieku (spisy zawartości Archiwów Akt Dawnych w Płocku, Łomży i Siedlcach), „Miscellanea Hi
storico-Archivistica'', t. I, Warszawa 1985, s. 58-59 oraz E. Goldman „Spis archiwów akt dawnych w Kró
lestwie z wyszczególnieniem rodzaju i gatunku akt po tychże zachowanych'', rps Biblioteki Jagiellońskiej
nr 5066.
' Por. Adam Wolff, Akta partykularne przedrozbiorowe Archiwum Głównego, [w:] Straty archiwów
i bibliotek warszawskich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, pod red. A. Stebelskiego, t. I:
Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1957, s, 1 74-22 1.
1° Kwerenda tego rodzaju nie została jak dotąd przeprowadzona, niemniej z doświadczeń płynących
z prac prowadzonych nad inwentaryzacją szczegółową Kapicjanów oraz inwentaryzacją ksiąg ziemskich
i grodzkich podlaskich wynika, że można liczyć na sporą ilość oblat.
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Co się tyczy zasad wydania, decydującym czynnikiem jest konstatacja, iż podobnie jak
w wypadku wydawania spisów ksiąg brańskich i suraskich niniejsza edycja opiera się na wypi
sac h z akt, a nie na aktach oryginalnych. Wypisy te, powstałe w przeszło sto pięćdziesiąt lat od
chwili podania p ierwotnych rejestrów do oblaty w księgach brańskich, nie zachowują ze
wnętrznej postaci oryginałów, a co za tym idzie przy szykowaniu tekstów do druku wydawca
zrezygnował z wiernego oddawania pisowni źródła. Grafia wyrazów została zmodernizowana
co do przestankowania, stosowania dużych i małych liter oraz pisowni litery „j" w wyrazach
łacińskich. Oryginalna postać zachowana została w przypadku nazwisk i nazw miejscowych.
Wprowadzone zostały cudzysłowy dla oznaczenia cytatów z opisywanych ksiąg. W przypadku
kiedy tekst aktu swobodnie przechodzi od języka łacińskiego, głównego w tym źródle, do pol
skiego, ten drugi jest wyróżniony kursywą.
Występujące w spisach nazwiska osób bliżej niezydentyfikowanych oraz urzędników sygnu
jących akty, na temat których nie znaleziono innych danych, nie zostały opatrzone przypisami;
wydawca kierował się w tych przypadkach zasadą nie powtarzania informacji raz już podanych
w tekście źródła.

Kapicjana, 1 8/149, s. 463-474.

Actum in curia regia Branscensi1 1 , sabbatho pridie festi sanctorum Fabiani et Sebastiani
Martyrum 1 2 anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo septimo.
Regestrum actorum terrestrium Tykocinensium est inprimis inscriptionum, et aliorum va
riarum recognitionum.
Primus liber inscriptionum regestratim scriptus, dictus „Gasztoltowski" ex arce Tykocinensi
vigore constitutionis Regni anni 1 60713 receptus, incipit anno 1 407, partim Latino et Poloni
co, partim Ruthenico idiomate scriptus, in cuius fine subscriptiones manuum generosorum
olim Melchioris Kostro iudicis14, Adami Mieński subiudicisL\ Thomae Rytel notarii16 terre
strium Bielscensium extant.
Secundus liber incipit feria secunda ante festum sancti Andreae apostoli17 anno 1 5 8 1 , fini
tur feria secunda ante festa Pentecosten18 1584, in quibus nonnullae chartae laceratae sunt, ali
quae vix haerent.
11

Kancelaria grodzka brańska; Brańsk, miasto w województwie białostockim.
1 9 stycznia.
u Konstytucja „Pozwolenie ksiąg Gasztołtowskich", Volumi11a legum, t. II, s. 444.
1 4 Melchior Kostro, sędzia ziemski bielski 1 5 9 5 - 1 6 1 5 ; por. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII
XVIII wieku. Spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, t. VIII: Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku, opr. E. Du
bas-Urwanowicz, W Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwanowicz, Kórnik 1 994 [dalej cyt.: Urzęd11icy podlascy„.],
nr 2 1 9.
· • 15 Adam Mieński, podsędek, później sędzia ziemski bielski ( 1 6 1 6- 1 63 5 ) ; por. Urzędnicy podlascy „„
nr 220.
16 Tomasz Rytel, pisarz ziemski bielski 1 595-1614; por. Urzędnicy podlascy „„ nr 84.
17 27 listopada.
1 8 14 maja.
12
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Tertius liber incipit sine actu, qui tamen in obvolura scriptus est, incipiens videlicet feria
secunda post dominicam Invocavit19 anno 1 5 8 6, finitur feria quinta post dominicam Remini
scere20 anno 1594, in quo etiam nonnullae chartae sunt l aceratae.
Quarrus liber incipit feria secunda post festum sancti Andreae apostoli21 anno 1 5 9 6, fini
tur feria secunda post festum sancti Martini Pontificis22 1 5 9 8 anno; similiter cum nonnullis
chartis !acer at is.
Quintus liber incipit feria quarta post festum Pentecosten23 anno 1599, finitur feria secun
da post festum sancti Martini24 anno 1 600, in quo multae chartae tam a principio quam a fine
sunt laceratae.
Sextus liber incipit feria secunda post octavas sacratissimi Corporis Christi25 anno 1 60 1 ,
finitur post dominicam Reminiscere26 1 604 anno; similiter chartae quaedam debilitatae.
Septimus liber inicipit feria secunda post octavas sacratissimi Corporis Christi27 1 604, fini
tur post Martini28 1606; non adeo laceratus.
Octavus incipit feria secunda post Reminiscere29 1 607, finirur feria secunda post octavas
sacratissimi Corporis Christi30 1 609 anno, quasdam chartas habens laceratas.
Nonus incipit feria secunda post Martini3 1 1 609, finitur feria secunda post dominicam Re
miniscere32 anno 1 6 1 1 , aliquas chartas habens debiłitatas.
Decimus inicipit feria secunda post octavas sacratissimi Corporis Christi.l.l anno 1 6 1 1 , fini
tur post Martini34 anno 1 6 12, cum lacerata obvołuta et chartis aliquibus debilitatis.
Undecimus incipit feria secunda post Martini35 1 6 1 3 , finitur feria secunda post festum
Sanctissimae Trinitatis36 l 6 1 4; bene obvolutus.
Duodecimus incipit feria secunda post Invocavit37 1 6 1 7, finitur feria secunda post Marti
ni38 eodem anno ; bene compactus.
Tredecimus incipit feria secunda post Martini39 1 6 1 8 , finitur feria secunda post Sanctissi
mae Trinitatis40 1 620; prima charta actus evulsa tamen continetur.
" 24 lutego.
1 0 marca.
21
2 grudnia.
22
1 6 listopada.
23
2 czerwca.
24 1 3 listopada.
25 2 lipca.
2'' Po 1'4 marca.
27
28 czerwca.
" Po 1 1 listopada.
29 1 2 marca.
-'0 29 czerwca.
·11
1 6 listopada.
.12 28 lutego.
·13 13 czerwca.
14 Po 1 1 listopada .
.35 1 8 listopada.
-'6 26 maja.
-' 7 1 3 lutego.
-'" 13 listopada.
39 12 listopada.
40 15 czerwca.
20

1 14

Quatuordecimus incipit feria secunda post festum Sanctissimae 1rinitatis4 1 anno 1 6 2 1 , fi
nitur post Manini42 1 622; in fine aliquot charrae debilitatae.
Decimus quinrus incipit feria secunda post Sanctissimae Trinitatis43 1 623, finitur feria se
cunda post Trinitatis44 1 624; bene compactus.
Decimus sexms incipit feria secunda post Trinitatis45 1626, finitur post Marrini46 1 627; si
militer bene compactus.
Decimus septimus feria secunda post Invocavit47 1 628, finitur feria secunda post Invoca
vit48 1 63 0 ; małe opertus, nec bene insurus et magna ex parte laceratus; sparsis chartis.
Decimus octavus incipit feria secunda post Sanctissimae Trinitatis49 anno 1 630 , finitur fe
ria secunda post Sanctissimae Trinitatis50 1 63 1 ; bene obvolutus.
Decimus nonus incipit feria secunda post Martini5 1 anno 1 63 1, finitur feria secunda post
Triniratisn anno 1 63 3 ; non apte insucus, in quo protocolla certa lacerata in capite et in medio
conrinentur.
Vigesimus incipit post Invocavit53 1 63 6, finitur post Trinitatis54 1 63 8 ; bene noviter com
pactus.
Vigesimus primus incipit post Martini55 1 63 8 , finitur post Invocavit56 1 644; bene simiłiter
compactus.
Ab hoc anno usque ad annum presentem 1 646 et mortem olim generosi Pauli Sczawiński
notarii terrae Bielscensis57, reliqua acta inscriptionum incomprehensa, aliaeque inscriptiones
et protocolla nondum inscripta extant. Sequitur regestrum decretorum et variarum actionum
iuridicarum eiusdem districtus Tykocinensis.
Primus liber incipit feria secunda post sancti Alberri58 1 5 8 1 , finitur feria secunda post
Ascensionis59 1 5 8 3 ; obvolurus.
Secundus incipit feria secunda post Invocavit60 15 86, finitur feria sexta post sancti Tho
mae6 1 1593 ; similiter obvolutus.

'1

7 czerwca.
Po 1 1 liscopada.

•J

12 czerwca.

46

Po

42

44 3 czerwca.
45 6 czerwca.

47
48
4'

50
51

12

11

lisropada.

13 marca.
1 8 lutego.
27 maja.
16 czerwca.
17 liscopada.
23 maja.

53 Po 2 1 lutego.
54 Po 30 maja.
55

56
57

Po 11 lisco pada.
Po 14 lutego.

Paweł Ferdynand Szczawiński pisarz ziemi bielskiej 1 6 3 5 - 1 64 6 ; Urzędnicy podlascy „„

24
.., 23
60 24
61
24
58

kwietnia .

nr

86.

maja.
lutego.
grudnia.

1 15

Tertius incipit feria quinta post Reminiscere62 1594, finitur feria sexta post Laetare6.1 eodem
anno.
Quartus incipit feria secunda post Andreae6� 1596, finitur feria tertia post Corporis Chri
sti65 1 5 97; simiłiter bene obvolutus.
Quintus incipit feria secunda ante Catherinae66 1 597, finitur feria secunda post Trinitatis67
1599; obvolutus.
Sextus incipit feria secunda ante Martini68 1599, finitur post Martini69 1 600; ipso obvolutus.

Septimus feria secunda post octavas sacratissimi Corporis Christi70 1 60 1 , finitur feria qu

arta post Reminiscere71 1 604 .
Octavus liber feria secunda post octavas sacratissimi Corporis Christi72 1 604, finitur feria
tertia ante Catherinae71 eodem anno.
Nonus incipit feria secunda post Reminiscere74 1 605, finitur in vigilia Praesentationis Gloriosae Virginis Mariae75 anno 1 606.
Decimus incipit post Reminiscere76 1607, finitur feria sexta ante Joannis Baptistae77 1608.
Undecimus incipit post Martini78 1608, finitur sabbatho ante dominicam Oculi79 1 609.
Duodecimus incipit post octavas Corporis Christi80 1609, finitur feria secunda ante Catherinae81 eodem anno.
Decimus tertius incipit post Reminiscere82 1 61 0, finitur sabbatho ante Petri et Pauli83 eodem
anno 1 6 10.
Decimus quartus feria secunda post Martini84 1 6 1 0, finitur feria secunda post Helisabeth85
1611.

62

7 marca.
25 marca.
64 2 grudnia.
6-' 1 O czerwca.
66 24 listopada.
67 7 czerwca.
68 8 listopada.
69 Po 1 1 listopada.
70 2 lipca.
71 17 maka.
72 28 czerwca.
73 23 listopada.
74 7 marca.
75 20 listopada.
76 Po 1 1 marca.
77 20 czerwca.
78 Po 1 1 listopada.
" 2 1 marca.
80 Po 25 czerwca.
81
23 listopada.
8 2 Po 7 marca.
83 26 czerwca.
84 15 listopada.
85 21 listopada.
6.1

1 16

Decimus quintus incipit post Invocavit86 1 6 12, finitur feria quinta post Martini87 eodem
anno.
Decimus sextus incipit post Trinitatis88 1 6 1 3 , finitur feria secunda post Reminiscere89 1 6 14.
Decimus septimus post sanctissimae Trinitatis90 1 6 14, finitur feria quarta post Reminisce
re 91 1 6 17.
Decimus octavus incipit feria secunda post Trinitatis92 1 6 1 7, finitur feria quarta intra octa
vas sacratissimi Corporis Christi93 eodem anno.
Decimus nonus feria secunda post Martini94 1 6 1 7, finitur feria quinta ante Catherinae9-'
eodem anno.
Vigesimus incipit post Martini96 1 6 1 8 , finitur sabbatho pridie sanctae Catherinae97 eodem
anno.
Vigesimus primus incipit feria secunda post Trinitatis98 1 620, finitur feria quinta in crasti
no sancti Joannis Baptistae99 eodem anno.
Vigesimus secundus incipit post Trinitatis100 1 62 1 , finitur feria sexta post octavas sacratis
simi Corporis Christi 101 eodem anno.
Vigesimus tertius incipit post Martini102 162 1, finitur sabbatho post Catherinae103 eodem
anno.
Vigesimus quartus incipit feria secunda post Trinitatis104 1 622, finitur „parochiae Kobyliń
ska" 105 eodem anno.
Vigesimus quintus post Martini106 1 622, finitur feria quinta pridie sanctae Catherinae107
eodem anno.
Vigesimus sextus incipit post Trinitatis108 1 623, finitur post Praesenrationis Gloriosae Vir
ginis Mariae109 eodem anno.
86

1 1 marca.
listopada.
88
Po 2 czerwca.
89 24 lutego.
90 Po 25 maja.
91 22 lutego.
92 22 maja.
9.i 3 1 maja.
•• 13 listopada.
9·1
23 listopada.
96 Po 1 1 listopada.
" 24 listopada.
9 8 15 czerwca.
99 25 czerwca.
100 Po 6 czerwca.
'° 1 1 8 czerwca.
102
Po 1 1 listopada.
10.i 27 listopada.
104 23 maja.
105 Parafia sądowa kobylińska; Kobylin (-Borzymy, -Cieszyny, -Kruszewo, -Pieniążki, -Pogorzalki),
wieś w województwie łomżyńskim.
106 Po 1 1 listopada.
1 01 24 listopada.
108
Po 1 1 czerwca.
109
Po 21 listopada.

Po

" 15

1 17

Vigesimus septimus incipit feria secunda post Trinitatis 110 1 624, finirur feria quarta intra
octavas sacratissimi Corporis Christi1 1 1 eodem arino.
Vigesimus octavus post Trinitatis112 1 625, finitur post Invocavit113 1 627.
Vigesimus nonus incipit post Invocavit114 1 628, finitur post Reminiscere1 15 1629.
Trigesimus post Trinitatis1 16 1629, finitur sabbatho intra octavas Corporis Christi117 eodem
anno.
Trigesimus primus post Invocavit118 1 63 0, finitur post Trinitatis119 163 1 .
Trigesimus secundus post Martini120 1 63 1 , finitur intra octavas Corporis Christi121 1 6 3 3 ;
huc usque omnes obvoluti.
Trigesimus tertius incipit post Invocavit122 1 636, finitur eodem actu in debili papyrea obvo
luta.
Trigesimus quartus [incipit] post Trinitatis121 1636. Eodem actu finitur; in simili obvoluta.
Trigesimus quintus incipit post Martini124 1636, finitur post Catherinae125 eodem anno; in
simili lacerata obvoluta.
Trigesimus sexrus [incipit] post Martini126 1637, finitur post Praesentationis Gloriosae Vir
ginis Mariae127 eodem [anno]; in simili lacerata obvoluta.
Trigesimus septimus [incipit] post Trinitatis128 1 63 8, finitur eodem actu; in simili obvoluta.
Trigesimus octavus [incipit] post Martini129 1 6 3 8 , eodem actu finitur; małe insutus, varia
tus, in debili obvoluta, nonnullis chartis laceratis.
Trigesimus nonus [incipit] post lnvocavit130 1 63 9, finitur eodem anno intra octavas sacra
tissimi Corporis Christi1.11; nonnullae chartae laceratae, in debili obvoluta.
Quadragesimus [incipit] post Martinim 1 640, finitur variatis actibus; laceratus et ino.rdi
nate inscriptus.

11 0 3 czerwca.

"1 12 czerwca.
Po 25 maja.
113
Po 2 1 lucego.
1 14 Po 1 2 marca.
rn Po 1 1 marca.
" 6 Po 1 O czerwca.
1 17 1 6 cierwca.
1 18
Po 1 7 lutego.
1 1• .po 15 czerwca.
120
Po 1 1 listopada.
121 27 maja-2 czerwca.
122
Po 1 O lutego.
12·1
Po 1 8 maja.
124
Po 1 1 listopada.
12'
Po 25 listopada.
126
Po 1 1 listopada.
127 Po 21 listopada.
128
Po 30 maja.
129
Po 1 1 listopada.
uu
Po 1 3 marca.
1.11
24-30 czerwca.
m Po 1 1 listopada.
112

1 18

Reliqua subsequentia acta iuridica variata non integre inscripta nec comprehensa et proto
colla certa inscriptionum ac regestra tum et acta rellationum ac comumatiarum nondum revi
sa nec correcta.
Actum in Tykocin et conscriptum sub celebratione terminorum terrestrium primorum post
obitum olim generosi Pauli Ferdinandi Sczawiński notarii terrae Bielscensis, feria tertia post
dominicam sanctissimae Trinitatisw anno Domini millesimo sexcemesimo quadragesimo se
xto. Adamus Glinka Janczewski notarius terrae Visnensis134 super hoc regestrum nomine suc
cessorum olim generosi Pauli Ferdinandi a Magna Sczawin Sczawiński notarii terrae Bielscensis
protunc absemium subscribo, aliudque simile regestrum manu magnifici Christophori a Żale
Żelski notarii terrae Bielscensis135 subscriptum, ad manus sui::cessorum suprascriptorum recep
tum esse per me attestor manu propria. Jacobus a Magna Sczawin Sczawiński13 6 suo et absen
tium fratrum suorum nomine subscribo manu propria. Stanislaus Grochowski Camerarius
Terrestris Bielscensis manu propria. Martianus Szepietowski camerarius Terrestris Bielscensis. Jo
annes Mystkowski camerarius terrae Bielscensis manu propria. Ex actis castrensis capitanealibus
Branscensibus rescriptum et extraditum. Brzozowskim mp. Legit Kuczewski cum actis mp.

u.i

29 maja.
Adam Glinka Janczewski, pisarz ziemski
us Krzysztof Żelski pisarz ziemski bielski 1 646-1 694; por. Urzędnicy podlascy . , nr 87.
116
Jakub Szczawiński, syn Pawła Ferdynanda (por. przyp. 57).
1.1 7
Klemens Brzozowski opiekun archiwum brańskiego na przełomie XVIII i XIX w. Por. wstęp
Z. Glogera do Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, s. XI\!.
"4

..
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STUDIA PO DLASKIE

tom

IX

BIAŁYSTOK 1 9 9 9

EWA DUBAS-URWANOWICZ

REGESTR EKSPENSY NA WYPOSAŻENIE I REMONT KO Ś CIOŁA
OO. BERNARDYN ÓW GRODZIEŃSKICH Z LAT 1 73 6-1 739

Prezentowane źródło znajduje się w Krakowie w zbiorach rękopiśmiennych Polskiej Aka
demii Umiejętności pod sygnaturą: 3 69 . W inwentarzu figuruje tytuł : „Kroniczka bernardy
nów grodzieńskich 1 6 77- 1 7 8 3 ", i rzeczywiście w pierwszej części rękopisu kronika tego
zakonu jest spisana. Niżej przedstawione źródło umieszczone jest po kronice po szeregu pu
stych stron poszytu, od karty 66 do 70.
Bernardyni mieli znaleźć się w Grodnie w końcu XV stulecia. W 1494 roku Aleksander
Jagiellończyk dał im przywilej na zbudowanie kościoła1• Miał on powstać na miejscu dawnego
dworu wielkoksiążęcego, i prawdopodobnie w tym czasie wybudowano na tym terenie drew
niany kościół2. Trudno powiedzieć jak długo świątynia ta przetrwała, pierwsza bernardyńska
fundacja grodzieńska nie udała się bowiem3• Wedle badań Andrzeja Pabina OFM dopiero od
nowione przez Stefana Batorego nadanie fundacyjne w 1 5 8 6 roku wznowiło starania o utwo
rzenie kościoła i klasztoru bernardynów w Grodnie4• Wielkie zasługi w początkach starań
o realizację budowy światyni miał ksiądz Fabian Konopacki, proboszcz grodzieńskiego kościo
ła farnego. Józef Jodkowski, a za nim prawdopodobnie historycy białoruscy twierdzą, iż bu
dowa kościoła murowanego trwała około stu lar-'. Nie zgadza się to z badaniami A. Pabina,
który twierdzi, iż kamień węgielny pod kościół położył biskup wileński Benedykt Woyna
w 1 602 roku, budowę rozpoczęto w 1 6 1 5, a ukończono w 1 6 1 7 roku6• W 1 6 1 8 roku dokona
no konsekracji tego kościoła. Być może późniejsze modernizacje świątyni pozwoliły na posta
wienie tezy o stuletniej budowie. Poświadczałaby ro niejednorodność architektoniczna
kościoła. Zachowały się pozostałości kościoła warownego7, przy ogólnej przewadze cech ty
'
powych d la baroku. Zwieńczenie dzwonnicy tej świątyni uznają historycy sztuki za typowy
przykład „baroku wileńskiego"8• Wnętrze kościoła wykańczano i uzupełniano jeszqe dłużej,
1

J. Jodkowski, Grodno, Wilno 1923, s. 1 0 .
A . P. Gostiew, B . B . Szwed, Kronon. Letopis ' goroda na Nemanie (1 1 1 6-1990) , Grodno 1 9 9 3 , s. 1 9.
3 Ks. K.Kantak, Bernardyni polscy, t. I, 1453 - 1572, Lwów 1933, s. 29.
4 O. A. Pabin OFM, Grodno, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce i jej granicach historycznych, pod
red. ks. H. E. Wyczawskiego OFM, Kalwaria Zebrzydowska 1985, s. 79.
·' J. Jodkowski, Grodno, s. 79; A. P. Gostiew, B. B. Szwed, Kronon, s. 26.
6 O. A. Pabin OFM, Grodno, s. 79-80.
7 ].Jodkowski, Grodno, s.79.
8 W F. Morozow, Tradycje i wpływy IV barokowej architekturze Bia łorusi w końcu XVIII wieku, [w:]
Kultura artystyczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce baroku, pod red. J. Kowalczyka, Warszawa
1 9 95, s. 232.
·2

1 20

jak o tym świadczy między innymi prezentowane źródło. Wyłaniająca się z przedstawianych
poniżej źródeł modernizacja wnętrza kościoła poprzedzona została wstawieniem w latach 80.
XVII stulecia nowego ołtarza głównego (1680 r.) z obrazem Chrystusa w koronie cierniowej,
budową organów, odnowieniem kaplicy św. Antoniego, a także pokryciem dachu kościelnego.
Zwłaszcza to ostatnie przedsięwzięcie zdawało się być niezbędne zważywszy na zniszczenia (mię
dzy innymi pożar) jakim uległa świątynia w roku 1 656 w związku z najazdem wojsk moskiew
skich,. Zarówno budowa kościoła i klasztoru bernardyńskiego w Grodnie, jak i późniejsze
remonty i modernizacje nie byłyby możliwe bez zaangażowania licznych fundatorów. Z ofiaro
dawców XVII-wiecznych należy wymienić Zygmunta III Wazę, Lwa Sapiehę kanclerza wielkie
go litewskiego, Hieronima Wołłowicza skarbnika litewskiego, Aleksandra Massalskiego 10 ,
Andrzeja Kazimierza Eysymonta 11, a także rodzinę Sdpio Campów12 i Gedeona Hladowickiego13,
podstolego grodzieńskiego. Z fundatorów XVIII-wiecznych nie sposób nie wspomnieć o wielce
zasłużonym dla kościoła i klasztoru bernardynów grodzieńskich Adamie Lenkiewiczu, podsto
lim orszańskim 14• Klasztor grodzieński był jednym z liczniejszych klasztorów bernardyńskich
w prowincji litewskiej. Przy średniej wynoszącej 1 6 zakonników, w Grodnie przebywało ich 3 9
(w Wilnie 5 1 )JS. Przy klasztorze istniała szkoła ucząca filozofii. J. Kurczewski podaje, iż było tam
ok. 1 1 uczniów1 6• Istniała tam także biblioteka licząca 2000 woluminów17. Ojcowie bernardyni
grodzieńscy czasowo musieli jednak mieć problemy finansowe. Źródła mówią o zastawieniu
w 1 665 roku sreber klasztornych w związku z pożyczką pieniężną od magistratu grodzieńskie
go1 8 . Przedstawione w źródle prace modernizacyjne miały miejsce w 173 6 roku i w latach 173 8- 1 73 9 . Do najważniejszych przedsięwzięć zrealiz o wanych w 1 7 3 6 roku należy zaliczyć
wystawienie i pozłocenie trzech ołtarzy w kaplicy św. Kazimierza, wyremontowanie ołtarza św.
Michała (m.in. pozłocenie ram obrazu tego świętego), otynkowanie i pobielenie kaplicy św. Ka

zimierza, pozłocenie cyborium, przeniesienie ołtarza św. Józefa i wymalowanie obrazów świę
tych: Bonawentury, Benedykta i Bartłomieja. W tymże roku także zaprojektowano nową wieżę.
Wystawiono ją i pokryto blachą w dwa lata później, w 1 7 3 8 roku. W latach 1 73 8-1739 wysta
wiono dwa ołtarze: św. Michała i św. Onufrego, a także wymalowano obrazy świętych: Jakuba,
Serafina, Hieronima i Anioła Stróża. Wymalowano także dwa plafony na sklepieniu i pozłocono
9 O. A. Pabin OFM, Grodno, s. 80; Ks. K. Kantak, Bernardyni polscy, t. II 1573 -1795-1932, Lwów
193 3, s. 145.
10 T. Wasilewski, Aleksander Massalski, [w:] PSB, t. XX/1, zeszyt 84, Wrocław 1 975, s. 1 3 3 : Aleksan
der Massalski (Mosalski) h. własnego Kościesza na księżycu (zm. 1 643), wojewoda miński. Był synem
Hrehorego i Maryny Raczkówny.
11 Eysymontowie (Eysmontowie) ród zamieszkujący zachodnie tereny Wielkiego Księstwa Litewskie
go. Brak w PSB, a także w herbarzach A. Bonieckiego, Niesieckiego i Uruskiego informacji o Andrzeju
Kazimierzu Eysmoncie.
12
Ród wywodzący się od przybyłego do Polski w orszaku Bony neapolitańskiego szlachcica Pietro
Scipio del Campo. Patrz: Wiesław Franciszek Murawiec, Krzysztof Scipio (Scipio del Campo), [w:] PSB,
t. XXXVL!l, zeszyt 148, s. 85-87.
13 A. Boniecki, Herbarz polski, t. VII, Warszawa 1904, s. 287; K. Niesiecki, t. rv, Lipsk 1 839, s. 359.
1 4 O. A. Pabin OFM, Grodno, s. 80-8 1 ; A. Boniecki, Herbarz.. ., t. XIY, Warszawa 1 9 1 1 , s. 8 8 .
u Kościół w Polsce, t . II, wieki XVI-XVIII, Kraków 1969, s . 546.
1 6 ]. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie, Wilno 1 9 12, s. 267.
1 7 W bibliotece klasztornej bernardynów wileńskich było 4 14 2 woluminów, ale grodzieńscy karmeli
ci bosi mieli jedynie 526 książek. Patrz: J. Kurczewski, Biskupstwo wileńskie, s. 323.
18 Nacyjanalny Archiu Respubliki Belarus' w Mińsku, F. 176 1, op. 1, d. 2, k. 75.
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dwa ołtarze : świętych Michała i Onufrego. Na remont kościoła w roku 1 7 3 6 wydano 2785 zło
tych i 6 groszy. Modernizacja świątyni w latach 1 73 8-39 pochłonęła 72 72 złote i 14 groszy. Naj
większym wydatkiem w roku 1 73 6 było wystawienie trzech ołtarzy w kaplicy św. Kazimierza.
Stolarzowi i snycerzowi zapłacono za tę pracę l 600 złotych. Dalsze prace nad tymi ołtarzami
były kontynuowane w latach 1 6 3 8 -39, bo w regestrze z tego okresu znadujemy dalszy ciąg wy

datków za prace stolarskie i snycerskie w tejże kaplicy: 400 i 3 50 złotych. Najpoważniejsze wy
datki z tych lat związane były jednakże z robocizną przy wystawieniu nowej wieży - 1 OOO złotych
i pokryciu jej blachą - 24 14 złotych i 20 groszy.
Przywoływane źródło zawiera informacje nie tylko na temat zmian w kształcie świątyni
(nowa wieża) , czy modernizacji jej wnętrza.
„Regestr ekspensy" jest kopalnią informacji dotyczących różnych sfer życia gospodarczego
zakonu, miasta a także regionu. Można się dowiedzieć zeń na przykład skąd pochodziły mate
riały konieczne do wystroju wnętrza świątyni. Okazuje się, iż zapleczem w tej mierze był głów
nie Królewiec i Wilno. Drewno natomiast i cegły dostarczała najbliższa okolica. Dowiadujemy
się także, jak wyglądała organizacja takiego przedsięwzięcia jakim był remont i przebudowa.
Część prac wykonywanych było przez samych braci zakonnych. Prace artystyczne, precyzyjne,
bądź wymagające pewnego stopnia fachowości wykonywali rzemieślnicy i artyści sprowadzani
z zewnątrz, najczęściej z Wilna. Zróżnicowanie zakresu fachowości znajduje odzwierciedlenie
w wysokości płacy. Prace precyzyjne i artystyczne (snycerstwo, malarstwo) opłacane są najwy
żej. Źródło informuje nas także o czasie pracy. Konieczność użycia świec sugeruje, iż prace .wy
konywane były już po zmierzchu. „Regestr ekspensy" przynosi także niezwykle interesujące
informacje na temat sposobu żywienia i ilości oraz rodzajów trunków wypijanych w trakcie
prac przy modernizacji kościoła. Wydaje się więc, iż źródło to powinno zainteresować nie tyl
ko historyków sztuki czy miłośników historii kultury materialnej, ale także, a może przede
wszystkim, historyków gospodarczych.
Ź ródło: 1 73 9 rok, Grodno.
Regestr ekspensy na ozdobę kościoła i zakrystii w roku 1 736 wydanej, przez w Bogu Wie
lebnego ojca Franciszka And mszkiewi cza 19, eksprowincj ała t ejż e prowincji.

[k. 66]
Za pozłotę korony cierniowej z promieniami w wielkim ołtarzu Pana
Jezusa
Za matt:ryją pruską na apparaty 350 zł
Za galon złoty i bławatną podszewkę do trzech ornatów

1 13 zł
3 3 0 zł

Za płótna półsetków cztery na alby i komże

90 zł

Za aksamit do oprawy dwóch mszałów
Lichtarzów sześć srebrnych do wielkiego ołtarza20

25 zł 6gr

1 9 Ojciec Franciszek Andruszkiewicz był znany z talenrów organizatorskich. W roku 1726 kapituła
wydelegowała go do Sieliszcza (województwo połockie, diecezja wileńska), aby zbadał na miejscu warun
ki dla powstania klasztoru bernardyńskiego. I rzeczywiście w miejscowości tej w trzy lata później został
założony zakon bernardyński z fundacji Jozafata Antoniego Sielawy, podsędka połockiego i Jana Józefa
Rohozy, podczaszego i rotmistrza połockiego. Patrz: Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach hi
storycznych, s. 3 1 6.
20
W tym miejscu brak sumy wydanej na lichtarze.

1 22

Sequitur ekspensa na wystawienie i pozłocenie cyborium. Item na wystawienie i pozłoce
nie trzech ołtarzów w kaplicy św. Kazimierza.
Jadąc do Wilna dla sprowadzenia snicerza i stolarza do Grodna,
dla uczynienia kontraktu, i powracając, na drogę
Tychże rzemieślników odsyłając nazad do Wilna po uczynionym
kontrakcie z leguminą i obrokiem dla koni

1 8 zł
1 2 zł

Jadąc z Grodna do Wilna po cyborium gotowe z siedmią
podwodami i rzemieślników sprowadzając do Grodna

20 zł

[k. 66v] Za trzy ośminy owsa na drogę

7 zł 1 7g

Snicerzowi i stolarzowi za zrobienie cyborium

500 zł

Traczom za kopę tarcic i dziewięć

50 zł

Tymże od tarcic, tarcic lipowych

8 zł 6 gr

Mularzowi i pomocnikom za potynkowanie i pobielenie kaplicy
św. Kazimierza
Panu Janowi malarzowi za pozłocenie cyborium

1 2 zł
80 zł

Ślosarzowi za zawiaski z ćwiekami i kluczyka nowego do cyborium
zrobienie

2 zł

Za fangultu złota ksiąg 1 8 na pozłocenie cyborium

172 złl O gr

Za 7 ćwiartek fisgultu

5 zł 27 gr

Cieśli z pomocnikiem

3 zł

Kowalczukowi świeckiemu

1 zł

Na drut snicerzowi do pacierzy

15 gr

Za 5 kop gontalów do przybijania snicerskiej roboty

1 zł 8 gr

Tymże rzemieślnikom snicerzowi i stolarzom różnymi
czasami za konsolacyją miodową
Tymże rzemieślnikom na gorzałkę

1 5 zł
8 zł

Snicerzowi i stolarzowi z towarzyszem za wystawienie
trzech ołtarzów w kaplicy św. Kazimierza

1600 zł

Za pół sztaby żelaza do prętów

5 zł 2 gr

Snicerzowi za ramy do ołtarza św. Michała

8 zł

Malarzowi za wymalowanie obrazu świętego Bonawentury

120 zł

O. zakrystianowi za farby

2 zł 1 6 gr

Zadatku Żydowi na cegły i wapno

52 zł 1 5 gr

Architektowi na abrys na wieżę

1 7 zł 15 gr

Resztę Żydowi za 8 000 cegły

35 zł

Za wapna 1 00 solanek po 1/2 tynfa

63 zł 10 gr

Za fangultu ksiąg 28 do pozłocenia 3 ołtarzów

260 zł 2 gr

Za fisgultu ksiąg 27 po tynf[y] 4

1 3 9 zł

Za srebra ksiąg 15 po host 8

50 zł 20 gr

Za różne farby z Królewca do malowania trzech ołtarzów

23 zł 24 gr
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[k.67) Panu Janowi malarzowi za pozłotę i malowanie trzech
ołtarzów zadatku
Za garcy 2 oleju
Za oleju 3/4
Za płótna do malowania 2 obrazów
P. Janowi malarzowi za pozłoty trzech ołtarzów reszty
Drugiemu malarzowi Janowi za malowanie dwóch ołtarzów
św. Benedykta i św. Bartłomieja
Chłopcowi Pana Karberza za przyniesienie ołtarzu św. Józefa....
Za farbę fislatową.....
Za 4 garce wódki prostej do pozłoty....
Za złoto do ram pozłacania obrazu świętego Michała....
Panu malarzowi od pozłocenia tychże ram ....

40 zł
2 zł 1 6 gr
1 2 gr
2 zł 1 6 gr
120 zł
20 zł
1 zł 8 gr
15 gr
5 zł 2 gr
26 zł 1 8 gr
2 zł 1 6 gr

[k. 6 7v] Regestr ekspensy na wystawienie wieży nowej na kościele z drzewem tarcicami,
blachą żeściaoą , z cieślą i towarzyszami. Roku 1 7 3 8 i [1 7 3 9)21
Br [atu] Jakubowi Sartorowi jadącemu do puszczy JMPana Baranowicza22
strażnikaWKsLit dla spuszczenia drzewa na wieżę...
1 3 0zł 1 5 gr
24 zł
Wódki garncy osiem....
10 zł
Sam jadąc do puszczy na obrok i inną ekspensyją....
10 zł
Ludziom na sprowadzenie drzewa spuszczonego do brzegu....
75 zł
Za spławienie drzewa z puszczy do konwentu....
Za wywaszowanie [? ] drzewa z Niemna ....
6 zł
Br[atu] Jakubowi Sartorowi na drogę ....
5 zł 1 5 gr
Jakubowi świeckiemu cieśli za niedziel 7, który pomagał drzewa
spuszczać....
14 zł
Za sprowadzenie drzewa z brzegu do konwentu....
50 zł
Traczom za piłowanie tarcic kop 4....
45 zł
Na pobicie wieży tarcic kop 6....
205 zł
Za dwa garce wódki dla tramów...
4 zł
Za łat kop ośm do rynsztowania ... .
20 zł
Za sznik 9 żelaza ....
92 zł 6 gr
Kowalowi świeckiemu i posługaczowi za robienie klamrów
i ćwieków...
1 0 zł
Tymże za trzy garce gorzałki ....
6 zł
Za węgle rożnymi czasy....
1 1 zł
Linnikowi za robienie liny do windowania drzewa na wieżę ....
70 zł
Za postronków pół kwart kopy....
28 zł
Janowi cieśli magistrowi
1 000 zł
.

21

22
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W tekście sło_'Ynie tylko ostatnia cyfra roku: „dziewiątym".
Kazimierz Baranowicz, strażnik polny litewski 1 735-1756.

[k.6 8 ] Temuż magistrowi z towarzyszami prowentu na całą robotę
Żyta beczka .... 1
Jęczmienia beczka .... 1
Grochu ośmina .... l

Syrów pół kopy
Słoniny połeć .... 1
Soli garcy ... .4
Gorzałki .... garcy 4
Za rozebranie dachówki z wieży....
Za gałkę miedzianą do krzyża na wieżę ... .
.
Za pozłocenie gałki, za fangult i metal. . . .
Za pracę malarzowi ... .
Za blachę do krzyża... .
Za garniec oleju na pokost....
Na farby, grynszpan, do malowania ganku i gałek....

6 zł 1 5 gr
25 zł
1 6 zł
3 zł
4 zł
2 zł 1 6 gr
8 zł

Tokarzowi za toczenie balasów i gałek....

1 7 zł 15 gr

Furmanowi za zwożenie drzewa do rynsztowania ....

1 zł 15 gr

Za blachy barył siedm....

1300 zł 13 gr

Za 5 szmatów cyny do litowania blach....

67 zł 1 0 gr

Za ćwieków szesnaście tysięcy do pobicia blachy....

25 zł 10 gr
1 1 14 zł 20 gr

Za blachy sześć barył....
Za cynę przez JMPa[na] syndyka funktów 20. . . .
Żydom blacharzom o d pobicia wieży blachą, o d baryłv p o zł 3 0 ,
z a barył 7 .....
Tymże blacharzom za kalifonią do litowania ....

32 zł 15 gr
2 1 0 zł
2 zł 1 6 gr

Tymże żyta beczkę, jęczmienia beczkę
Cieśli z posługaczami za powtóre wystawienie rynsztowania
i rozebrania....

10 zł

[k.68v] Za oleju funtów 40 ....

14 zł

Blacharzom na ćwieków 500 ....

2 zł 1 6 gr

Sequitur ekspensa na wystawienie dwóch ołtarzów świętego Michała i świętego Onufre

go i pozłocenie tychże ołtarzów.
Na płótno do ołtarzów św. Kazimierza i gruntu dania ....
JMPanu Karboniemu za malowanie obrazu św. Kazimierza....

6 zł
3 5 0 zł

Za skórek 1 5 cielęcych do pozłocenia trzech antepediów w kaplicy
św. Kazimierza ....
1 2 zł
Panu Janowi malarzowi do pozłocenia tych skórek....
30 zł
Za dziewięć ksiąg srebra do pozłocenie tych antepediów....
Za materyi „Rola" nazwanej łokci ośmnaście i ćwierć, łokieć

po siedm funtów....
Do zasłonek na kraszaninę jedwab i kolce ....

34 zł 6 gr
1 6 1 zł26 gr
8 zł

1 25

Dotąd kładzie się ekspensa na ozdobę kaplicy św. Kazimierza.
[k. 69) Panu Kazimierzowi stolarzowi od �wóch ołtarzów św.
Kazimierza i św. Onufrego . . . .
Panu Gałeckiemu snicerzowi także od dwóch ołtarzów za robotę . . . .
N a strawę rzemieślnikom dyszkrecyi d o konwentu . . . .
Za tarcic kop 4 : . . .
Traczom z a piłowanie tarcic kop trzy....
Ludziom za drzewo do rznięcia dwóch aniołów....
Za dwie kłody lipowego drzewa na kapitel....
Posługaczowi za wyrąbanie kłod do rznięcia aniołów. . . .
Marcinowi mularzowi za zrujnowanie murów przy ołtarzu,
za 3 dni ....
Pomocnikowi za 5 dni....
Za kopę goździ łatowych....
Item pomocnikowi za 3 dni....
Marcinowi mularzowi za naprawienie cegły w kościele
przy ołtarzach . . . .
Z a półtory kopy czwieków d o przybicia andependjów do
3 ołtarzów. . . .
Stolarzowi rożnemi czasy na klej ....
Snicerzowi na klej ....
Za świece stolarzowi i snicerl'Owi. . . .
P[anu] Janowi malarzowi z a malowanie dwóch obrazów
św. Jakuba i Serafina . . . .
Z a malowanie św. Hieronima i św. Anioła Stróża. . . .
Z a 6 łokci płótna do malowania świętego Bonawentury....
Temuż Janowi malarzowi za przytoczenie dwóch obrazów i za
gruntowanie obrazu św. Bonawentury nowego. . . .
Z a pozłacanie ram św. Onufrego . . . .
Za klej ...
[k.69v� Temuż p [anu] Janowi malarzowi za malowanie dwóch
obrazów w górze....
Temuż panu Janowi fangultu ksiąg półtrzeci i srebra księga. . . .
Item fangultu księga temuż. . . .
Snicerzowi z a zrobienie ram d o obrazu św. Onufrego ....
Sequitur

1
1
2
1

zł 1 5 gr
zł 20 gr
zł
zł 1 0 gr

1 zł 1 0 gr
1 zł 8 gr
1 0 zł
5 zł
8 zł
70 zł
105 zł
3 zł 6 gr
15 zł 6 gr
1 7 zł 15 gr
1 zł 8 gr

1 6 zł
34 zł 6 gr
1 0 zł
1 6 zł

ekspensa na p ozł ocen ie dwóch ołtarzów św. Michała i św. Onufrego .

Za fangultu ksiąg 2 8 , za czwizgultu ksiąg dwadzieścia ... .
Za srebra ksiąg 15 ....
Za grynszpanu dystynowanego lotów 3 ....
Za farbę inszą....
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400 zł
3 5 0 zł
100 zł
95 zł
3 5 zł
5 zł 15 gr
8 zł
1 zł

3 6 1 zł 1 2 gr
50 zł 20 gr
2 zł 1 6 gr
7 zł 1 8 gr

Za zygwalt. . . .
Za pulment. . . .
Za farby malarzowi ....
Za 4 garce oleju. . . .
Za baryłę szawrcu. . . .
Za szwarcu baryłę w Wilnie . . . .
Z a gryszpanu dystynowanego półpiąta łota....

13 gr
25 gr
3 zł 24 gr
3 zł 24 gr
1 0 zł 4 gr
1 zł 24 gr
3 zł 24 gr

[k.70] za farbę „Boli" nazwaną. . ..
Za srebro w indurze ksiąg 6 po 3 tynfy. . . .
Item z a 4 ćwiartki srebra....
Za świece malarzowi....
Na wódkę malarzom i do pozłocenia ....
Za farbę szpiglać ....

25 gr
22 zł 24 gr
l zł 2 1 gr
4 zł
5 zł
13 gr

[k. 70] Za barskie mydło....
Panu Augustynowi malarzowi za pozłocenie 2 ołtarzów....
Za aksamit do oprawienia mszału....
Za 5 dzwonków do 5 ołtarzów....
Za 2 lichtarze cynowe do ołtarza św. Kazimierza ...

6 gr
1 6 8 zł
22 zł
9 zł 13 gr
3 4 zł
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MIEczysŁAW WRZOSEK
W OBRONIE POLSKIEGO STANU POSIADANIA NA UKRAINIE
(listopad 19 17 - marzec 1 9 1 8)

Dramatyczne wydarzenia rewolucji agrarnej, która łatem 1 9 1 7 r. zaczęła ogarniać rozległe
terytoria państwa rosyjskiego, na obszarach ukraińskich osiągnęły szczególne natężenie. Zade
cydowała o tym w sposób przemożny specyfika sytuacji narodowościowej tych właśnie obsza
rów, bo właścicielami wielkich majątków ziemskich byli tam przeważnie Polacy, a mieszkańca
mi okolicznych wsi głównie chłopi ukraińscy. Ludność ukraińska miała oczywiście miażdżącą
przewagę liczebną i nad polskimi ziemianami i nad polskimi współmieszkańcami okolicznych
wiosek zachodniej Kijowszczyzny oraz ukraińskiego Podola i Wołynia. Istotny wpływ na roz
wój sytuacji wywarły również te wydarzenia polityczne, które były związane z narastaniem
ukraińskich aspiracji niepodległościowych.
Głównym wyrazicieJem ukraińskich dążeń niepodległościowych była Centralna Rada Ukra
ińska (CRU). Została ona powołana 17 marca 1 9 1 7 r. w Kijowie i występowała jako namiastka
autonomicznych władz ukraińskich. Po majowo-czerwcowych zjazdach delegatów żołnierskich
oraz chłopskich wyłoniła ona ukraiński rząd krajowy, czyli Generalny Sekretariat, a po bolsze
wickiej rewolucji październikowej zmierzała już otwarcie do oderwania Ukrainy od Rosji.
Separatystyczne dążenia CRU znalazły wyraźne uzewnętrznienie w III Uniwersale, który uka
zał się w dniu 20 listopada 1 9 1 7 r. i zapowiedział niepodległość Ukraińskiej Republiki Ludowej.
W tym samym czasie CRU przystąpiła do rozbudowy ukraińskich sił zbrojnych i zdecydowała
się na tak zwaną ukrainizację tych formacji wojskowych armii rosyjskiej, które były rozmieszczo
ne na obszarach wołyńsko-podolskich (wojska Frontu Południowo-Zachodniego) i bukowińsko
mołdawsko-besarabskich (wojska Frontu Rumuńskiego). Zgodnie z kolejnym dekretem CRU,
wydanym na•początku grudnia 1 9 17 r., wojska wymienionych frontów miały się zespolić w je
den wyższy związek operacyjny (Front Ukraiński) pod dowództwem generała Dymitra Szczerba
czewa. Decyzja ta nie doczekała się jednak pełnej realizacji, ponieważ wojska Frontu Południo
wo-Zachodniego zostały opanowane prawie zupełnie przez bolszewickie komitety żołnierskie,
a wojska Frontu Rumuńskiego w znacznej mierze. Zachęciło to bolszewicką Radę Komisarzy
Ludowych do działań energicznych i 1 6 grudnia 1 9 1 7 r., na wniosek Włodzimierza Lenina, wy
stosowała ona do władz ukraińskich kategoryczne ultimatum. Żądała mianowicie, aby krajowe
władze ukraińskie podjęły zdecydowane przeciwdziałanie przemarszom kontrrewolucyjnych
oddziałów wojskowych z frontu nad Don i domagała się zwrotu broni odebranej w Kijowie re
wolucyjnym pułkom armii rosyjskiej oraz oddziałom Gwardii Czerwonej.
Centralna Rada Ukraińska została ponadto uprzedzona, że brak zadawalającej odpowie
dzi będzie potraktowany jako wejście w stan otwartej wojny między wyodrębniającym się
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państwem ukraińskim a sowiecką Rosją. W dniu 1 6 grudnia 1 9 1 7 r. Rada Komisarzy Ludo
wych zwróciła się jednocześnie do mieszkańców Ukrainy z manifestem skierowanym prze
ciw CRU, która zdecydowała się na zwołanie w Kijowie Wszechukraińskiego Zjazdu Rad
i apelowała do jego uczestników o poparcie. Apel ten okazał się na tyle skuteczny, że zjazd
zdominowany przez bogatych chłopów, tak zwanych chliborobów, udzielił CRU swego po
parcia. Nie było ono jednak jednomyślne, bo część delegatów zajęła stanowisko odmowne
i udała się do Charkowa, gdzie współdziałając z delegatami Rad Zagłębia Doniecko-Krzy
woroskiego zorganizowała w dniu 24 grudnia 1 9 1 7 r. bolszewicki I Zjazd Rad Ukrainy.
Zjazd ten opowiedział się po stronie sowieckiej Rady Komisarzy Ludowych i wyłonił sowiec
ki rząd ukraiński zwany Ludowym Sekretariatem. Rozpoczęła się więc wojna sowiecko-ukra
ińska.
W tym czasie uzewnętrzniły się również dramatyczne następstwa III Uniwersału, czyli
oględnie rzecz ujmując, zaczątki tak zwanej rewolucji agrarnej. III Uniwersał władz ukraińskich
zapowiadał likwidację wielkiej własności ziemskiej oraz przekazanie ukraińskim chłopom grun
tów odebranych ziemianom. Rozdziałem tych gruntów miały się zająć komitety, które nie zo
stały jednak powołane i miały się tworzyć niby samorzutnie. Decyzje te godziły przede wszyst
kim w ziemian polskich, ponieważ oni, jak to zostało już zaznaczone, byli głównymi posiada
czami wielkiej własności i próbowali występować o zmianę nieodpowiedzialnych postanowień
władz ukraińskich. Protesty ziemian okazały się wszakże bezskuteczne, a władze ukraińskie
okazywały zupełną bezczynność. Nastąpił więc gwałtowny rozwój żywiołowego ruchu agrar
nego, przeradzającego się szybko w powszechną wojnę chłopa ukraińskiego z wielką własno
ścią ziemską, nie tylko polską.
CRU wiedziała o wszystkim, ale nie podejmowała żadnych przeciwdziałań i opowiadała się
tym samym po stronie chłopów, ponieważ chciała ich sobie pozyskać. Komisje mające decydo
wać o podziale ziemi nie były więc nadal powoływane, a pogrom wielkiej własności ziemskiej
narastał w sposób żywiołowy. Rozpoczęła się więc najpierw kradzież zbiorów oraz żywego in
wentarza i narzędzi rolniczych. Towarzyszył temu wypas łąk i wyrąb pańskich lasów. Była to
jednak dopiero zapowiedź tego, co miało się dziać już niebawem. Potem nastąpiły więc szero
ko zakrojone rekwizycje oraz napady skryte i jawne. Nieco później doszło do powszechnego
rabunku mienia i dewastacji zabudowań, a jeszcze później do rozbiórki lub palenia pałaców,
dworów i zabudowań folwarcznych, a także ziemiańskich zakładów przemysłu rolno-spożyw
czego (cukrowni, browarów, gorzelni) . Uczestnikami tych wyczynów, którym towarzyszyły
mordy i gwałty, oprócz okolicznej ludności wiejskiej, bywały często grupy zdegenerowanych
żołnierzy armii rosyjskiej i watahy dezerterów.
Z nadejściem zimy uzewnętrzniło się pewne uspokojenie, a w lutym 1 9 1 8 r. zaczęła się za
znaczać wyraźniejsza zmiana sytuacji. Zadecydował o tym rozwój wydarzeń ogólniejszych, po
nieważ operacje wojenne wschodniego frontu pierwszej wojny światowej ustały w związku
z rozejmem podpisanym przez Rosję oraz państwa czwórprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry,
Turcję i Bułgarię), a w dniu 9 lutego doszło w Brześciu do zawarcia traktatu pokojowego, pod
pisanego przez przedstawicieli państw czwórprzymierza i rządu Ukraińskiej Republiki Ludo
wej, który nie kontrolował jednak sytuacji na Ukrainie i pod naporem Armii Czerwonej mu
siał uciekać z Kijowa i szukać schronienia w Żytomierzu.
Niebawem o sytuacji na obszarach ukraińskich zaczęły decydować postępy wojsk niemiec
kich i austro-węgierskich. Wojska niemieckie działały według założeń planu wielkiej operacji
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zaczepnej, przygotowanej w Niemieckim Sztabie Generalnym pod kryptonimem „Faustschlag"
(„Uderzenie Pięścią") i ruszywszy w głąb Ukrainy 1 8 lutego 1 9 1 8 r. przesuwały się głównie
magistralami kolejowymi. Wojska autro-węgierskie działały w podobny sposób, ale ich ruchy
rozpoczęły się dopiero 28 lutego tegoż roku. Wypada tu wyraźnie zaznaczyć, że postępom
wojsk niemieckich i austro-węgierskich na obszarach ukraińskich towarzyszyła formalna proś
ba władz ukriańskich. W miarę postępów wojska niemieckie i austro-węgierskie zabezpieczały
dla własnych potrzeb główne szlaki komunikacyjne i rozprzestrzeniając swój system okupacyj
ny na coraz większych obszarach Ukrainy, udzielały swego poparcia hetmanowi Pawiowi Sko
ropadskiemu, który od 29 kwietnia 1 9 1 8 r. występował j ako głowa państwa ukraińskiego oraz
jako zwierzchnik ukraińskich sił zbrojnych. W głąb obszarów wiejskich i oddalonych od szla
ków komunikacyjnych natomiast nie przenikały. Na rozległych obszarach ukraińskich nastąpi
ła jednak stabilizacj a wymuszona systemem okupacyjnym. Zagrożenie towarzyszące dotychczas
egzystencji dworów polskich zmalało w sposób niebudzący większych wątpliwości.
Krótki okres rządów Skoropadskiego, czyli tak zwanego hetmanatu, umożliwił ziemiań
stwu przeprowadzenie zbioru upraw rolnych i pozwolił na częściową odbudowę zdewastowa
nych majątków. Podział zbiorów odbywał się, na ogól, w ten sposób, że oziminy, zasiane jesz
cze przez ziemian, przechodziły całkowicie na ich własność, a plony zbóż jarych oraz zbiory
upraw okopowych, podlegały podziałowi według takiej zasady, iż chłopi otrzymywali jedną
trzecią, a ziemianie dwie trzecie upraw wiosennych. Chłopi rozstawali się niechętnie ze swoim
łupem i doznali wielkiego rozczarowania, a nawet rozgoryczenia, ale na zewnątrz okazywali
obłudną skruchę. Przezorniejsi ziemianie likwidowali natomiast pospiesznie swoj e sprawy,
a następnie zachowując pozory spokoju usiłowali przedostawać się na terytorium odradzają
cego się państwa polskiego, albo udawali się przynajmniej do większych miast. Przewidywali
nową falę rozruchów i pogromów.
Wojenna klęska państw czwórprzymierza przyniosła gwałtowną zmianę sytuacji. Na rozle
głych obszarach Ukrainy rozgorzał ruch powstańczy i część działaczy dawnej CRU w dniu 14
listopada 1 9 1 8 i. wyłoniła w Białej Cerkwi centralny organ nowej władzy, czyli tak zwany
Dyrektoriat. Na czele tego organu stał początkowo Wołodymyr Winniczenko, a potem kierow
nictwo przejął ataman Semen Petlura. Płomień ruchu powstańczego obejmował coraz więksże
obszary, a wojska hetmańskie przechodziły na stronę przeciwników dobrowolnie, niekiedy po
uwięzieniu, lub wymordowaniu swoich oficerów, jak na przykład pod Żmerynką, Winnicą
i Płoskirowem. Po opanowaniu całej lewobrzeżnej Ukrainy oraz Kijowszczyzny powstańcy oto
czyli sam Kijów. W obronie stolicy wystąpiła zaś przyboczna gwardia hetmańska, wspierana
tylko przez garstkę wojska regularnego i doraźnie zmobilizowanych cywilów. Okupacyjny gar
nizon niemiecki, liczny i dobrze uzbrojony, w walkach obronnych nie wziął udziału, a siły het
mańskie okazały się zbyt słabe i w dniu 1 8 grudnia 1 9 1 8 r. Kijów skapitulował. Niemcy uzy
skali prawo swobodnego odjazdu do własnego kraju i uratowali samego hetmana, którego
wywieźli w przebraniu jako chorego oficera swojej armii.
Zwycięski Dyrektoriat przystąpił wówczas do rozbudowy ukraińskich sil zbrojnych i za
czął się angażować w wojnę z Polską o rozlegle obszary zachodnio-wołyńskie oraz tak zwaną
Chełmszczyznę. Wspierał także zbrojne wysiłki Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej,
która kształtowała się na obszarach wschodnio-galicyjskich i od 1 listopada 1 9 1 8 r. (data wy
buchu walk o Lwów) uczestniczyła w konflikcie wojennym z Polską. Sprawy wewnętrzne Ukra
ińskiej Republiki Ludowej znajdowały się natomiast w stanie daleko idącego zaniedbania, nad
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obszarami tego państwa zawisła znowu groźba rabunków, gwałtów oraz krwawych pogromów.
Zbrojne konflikty z Polską przybierały stopniowo niekorzystny obrót dla obu państw ukra
ińskich. Przyczyniły się do tego równoczesne zmagania Ukraińskiej Republiki Ludowej z so
wiecką Rosją. Zostały one wznowione 6 grudnia 1 9 1 8 r., gdy wojska sowieckie rozpoczęły
działania zaczepne na odcinku północnym i zdobyły Nowogród Siewierski. Potem wojska so
wieckie czyniły systematyczne postępy. W dniu 1 stycznia 1 9 1 9 r. zajęły Jekatierynosław,
2 stycznia Charków, 1 2 stycznia Czernihów, 4 i. 5 lutego Kijów, 7 lutego Jelizawetgrad, 6 mar
ca Bałtę, 1 9 marca zaś Winnicę i pojawiły się nad Dniestrem. W strefie opanowanej przez zwy
cięskie wojska sowieckie rozpoczęły się rekwizycje, rewizje i dochodzenia. Nastąpiła kolejna
faza zbrodniczego ruchu agrarnego.
Taka sytuacja utrzymywała się do sierpnia 1 9 1 9 r., gdy na obszarach ukraińskich rozpoczę
ła się nowa zmiana władzy. W roli zwycięzcy wystąpiła tam wówczas kontrrewolucyjna Armia
Ochotnicza Antona Denikina, która operując z rejonów położonych nad Donem zmierzała
głównie na Moskwę, ale jednocześnie dążyła do opanowania Ukrainy. Po zdobyciu Odessy oraz
Kijowa uzyskała przewagę nad formacjami Armii Czerwonej. Jej odwrót z południowych
i wschodnich obszarów podolsko-wołyńskich doprowadził do styczności z resztkami oddzia
łów ukraińskich, którymi dysponował ataman Petlura w rejonie Kamieńca Podolskiego. Upra
gniona zmiana władzy nie wpłynęła jednak na poprawę sytuacji w sprawach dotyczących wiel
kiej własności ziemskiej.
Na przełomie października i listopada 1 9 1 9 r. w zmaganiach między Armią Ochotniczą
a wojskami sowieckimi nastąpiło nowe przesilenie. Armia generała Denikina, mająca dotych
czas wyraźną przewagę nad wojskami sowieckimi, zaczęła doznawać coraz cięższych niepo
wodzeń, co skłoniło Józefa Piłsudskiego do podjęcia działań mających na celu zajęcie dogo
dniejszych pozycji bojowych na obszarach ukraińskich. Te nowe pozycje ciągnęły się wzdłuż
linii: rzeka Uszyca (dopływ Dniestru) - Płoskirów - Starokonstantynów - Szepietówka Zwiahel. W tym okresie, to znaczy na przełomie lat 1 9 1 9 i 1 920, stosunki polsko-ukraińskie
układały się już dość pomyślnie, a po upływie czterech miesięcy miało dojść do zawarcia so
juszu polsko-ukraińskiego (umowa z 2 1 kwietnia 1 920 r.) . W cztery dni później nastąpiło zaś
gwałtowne uderzenie wojsk polskich na ukraińskie pozycje Armii Czerwonej. Uderzenie to,
określane najczęściej jako kijowska wyprawa wojsk polskich, miało doprowadzić do opano
wania obszarów ukraińskich, a następnie do przekazania ich obrony wojskom ukraińskim,
które miały się formować przy polskiej pomocy. Te zamysły były realizowane początkowo
bardzo pomyślnie, ale na przełomie maja i czerwca 1 920 r. załamały się, gdy j ako przeciw
nik wojsk polskich wystąpiła armia konna Siemiona Budionnego i w dniu 4 czerwca przeła
mała linie frontu. Potem nastąpiły długotrwałe działania odwrotowe wojsk polskich, które
zakończyły się jednak wielkimi zwycięstwami oręża polskiego, odniesionymi podczas bitwy
warszawskiej ( 1 3-26 sierpnia 1 920) i bitwy stoczonej nad Niemnem (22-28 września 1 920).
Potem, w dniu 1 2 października 1 920 r. doszło w Rydze do podpisania polsko-sowieckiej
umowy rozejmowej i preliminariów traktatu pokojowego, a w dniu 18 marca 1 92 1 r. nastą
piło, jak wiadomo, ostateczne podpisanie polsko-sowieckiego traktatu pokojowego. Tak oto
przedstawiał się rozwój sytuacji, która została tu ukazana w bardzo pobieżnym zarysie, a sta
nowiła tło wydarzeń związanych z zagładą majątków ziemian polskich na Ukrainie w latach
1 9 1 7- 1 9 1 8 .
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Publikowane materiały to zestaw memoriałów opracowanych przez działaczy reprezentu
jących polskich ziemian i przemysłowców. W tych memoriałach chodziło o ratowanie na Ukra
inie polskiego stanu posiadania, czyli majątków ziemskich oraz przedsiębiorstw ekonomicz
nych (zakładów przemysłowych) i stanu zagrożonego zagładą powodowaną żywiołowym ru
chem agrarnym i rewolucyjnym chaosem. Publikowane memoriały, adresowane do Rady Re
gencyjnej Królestwa Polskiego i do Polaków, członków parlamentu Monarchii Habsburgów,
były przeznaczone w istocie dla czynników rządowych państw centralnych (Niemiec i Austro
Węgier), a także dla niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych na Ukrainie. Auto
rzy memoriałów liczyli na to, że te władze okupacyjne zdecydują się na użycie siły, czyli na pró
bę powstrzymania działań powodujących zagładę polskiego stanu posiadania na obszarach Ki
jowszczyzny oraz wschodniego Podola i Wołynia. Publikowane materiały znajdują się w zaso
bach aktowych, którymi dysponuje Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy we
Lwowie. Zawiera je konkretnie: fond (zespół) nr 7 1 7, opis (spis) nr 1 , sprawa nr 75 1 . Chodzi
w istocie o materiały zachowane w zespołach Namiestnictwa. Zostały wyszukane przez autora
niniejszej publikacji w dniu 14 grudnia 1 997 r.
Warszawa, 28 maja 1 999 r.
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Dokument nr 1
1 9 1 7 [grudzień], Kijów - Memorandum skierowane przez przedstawicieli społeczności
polskiej na Ukrainie do Rady Regencyjnej o zagrożeniu polskiego stanu posiadania w związku
z Uniwersałem, wydanym 7 [20] listopada 1 9 1 7 r. przez Centralną Radę Ukraińską.

Kierunek nacjonalistyczny i wpływy socjalizmu rosyjskiego na Ukrainie.
Gubernia podolska, wołyńska i kijowska, dawne województwa podolskie, bracławskie
wołyńskie i kijowskie wchodzą w skład tworzącej się Ukrainy i zawierają przeszło milion lud
ności polskiej. Nie przesądzając w jakiej formie ukształtuje się państwowość tych prowincji,
należy stwierdzić, że wyodrębnienie jej ze składu rozpadającej się Rosji jest niemal pewnym i że
Ukraina przynajmniej w początkowym okresie swej państwowości kierować się będzie hasłami
skrajnego nacjonalizmu i dążyć będzie do urzeczywistnienia idei socjal istycznej w rosyjskim
(bolszewickim) ich pojmowaniu. Pierwszy z tych kierunków jest zrozumiałą reakcją po naro
dowym ucisku, jakiego doznawali Ukraińcy od Rosji i w stosunku do Polaków kontynuacją ich
bezwzględności politycznej, drugi odpowiada nie tylko duchowi czasu, ale bardziej j eszcze
układowi społecznemu narodu ukraińskiego, składającego się w przeważnej części z włościan
i jest bezpośrednim rezultatem wpływów rosyjskich, które na podobieństwo rosyjskie ukształ
towały ducha narodowego Ukrainy. Oba te czynniki biorące początek z właściwości wewnętrz
nych narodu ukraińskiego powinny być brane poważnie pod rozwagę przy układaniu
stosunków Polski i Ukrainy.
Cechy charakteru narodowego Ukraińców oraz wzmożona ich energia narodowa.
Zagrażające Polakom na Rusi niebezpieczeństwo wypływające z tych kierunków wzmagają
niektóre przyrodzone obu narodom cechy charakterystyczne. Tu zaznaczyć należy, że w prze
ciwieństwie do polskiego sentymentalizmu, ustępliwości i altruizmu, widzimy u Rusinów zde
terminowany egoizm, wschodnią przebiegłość i podejrzliwość, dające im korzyści realne
w polityce. W przeciwieństwie do polskiego indywidualizmu i rozbieżności Rusin! yvykazują
więcej solidarności i mniej zużywają sił na walkę wewnętrzną. W przeciwieństwie do polskiej
niewiary w siebie i samokrytycyzmu, Rusini mają nadmiar wiary we własne siły, a wobec haseł
demokratyzacji skrajnej, gdzie nie jakość a ilość stanowi, liczebnością swą w stosunku do Pola
ków stają się wszechpotężni. Nareszcie stwierdzić należy, że Rusini czerpiąc z liczebności swo-.
jej wiarę w swą potęgę, przeżywają dziś okres· wzmożonej energii narodowej, stanowiący
potężną siłę, przeciwko której ludność polska Ukrainy względnie nieliczna, rozproszona i przez
tę nieliczność (tak w tekście) oraz przez te hasła onieśmielona, a z nikąd pomocy nie dostrze
gająca, nie może się zdobyć na podniesienie energii odpowiadającej rozmiarom walki i niebez
pieczeństwa.
Nacjonalizm rusiński w zgodzie z socjalizacjq własności ziemskiej.
W zakończeniu tych zestawień podkreślić należy, że hasła rewolucyjnej demokracji i socja
lizacji są do pewnego stopnia do urzeczywistnienia w narodzie ukraińskim nie zróżnicowanym,
gdy przeprowadzane w stosunku do ludności polskiej muszą naruszyć strukturę wewnętrzną
tej ludności i grożą jej śmiertelnym kataklizmem, że ostrze tych reform na Ukrainie skierowa
ne jest przeciwko ludności polskiej, a nie dotyczy demokratycznego społeczeństwa ukraińskie
go. Stąd nacjonalizm ukraiński iść może w zgodzie z socjalizacją stosunków ekonomicznych,
w pierwszym rzędzie z socjalizacją własności ziemskiej.
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Niebezpieczeństwo dla Polski.

Na tle powyżej streszczonych stosunków - o ile nie nastąpi interwencja zewnętrzna - nie
jest wykluczone urzeczywistnienie skrajnie socjalistycznych reform na Ukrainie, skąd jako od
kraju przylegającego do Polski łatwo przedostawać się mogą zgubne dla niej hasła socjalistycz
ne i internacjonalne, mogące sprawić młodej państwowości polskiej poważne i groźne trudno
ści, których skutków przewidywać nie chcemy.
Polskie zagospodarowanie Ukrainy i jego wartość ekonomiczna dla Polski.

Wspomniane wyżej terytoria trzech guberni wchodzących w skład Ukrainy za czasów Rze
czypospolitej Polskiej, służyły za teren ekspansji polskiej i przeważnie dzięki wysiłkom polskiej
pracy gospodarczej z pustynnych obszarów zostały zamienione w kraj wytwórczy. Polskie za
gospodarowanie tego kraju stanowiło w ciągu pięciu wieków i do dziś stanowi jedną z najważ
niejszych podstaw bogactwa i życia ekonomicznego narodu polskiego. Ludność polska tego
kraju, pochodząc od najenergiczniejszych elementów wychodźstwa wykazywała w ciągu wie
ków i dziś wykazuje znaczną wytrzymałość na katastrofy, których los im nie szczędził i nie
szczędzi, wykazuje dzielność gospodarczą i wytwórczość opierającą się na znajomości rodzin
nego dla niej kraju, jakim się stała Ukraina. Tu wspomnieć należy, że represje rządu carskiego,
cały aparat potężnego państwa, nie zdołały osłabić siły odpornej Polaków na Ukrainie. Przy
pomnieć należy, że rząd rosyjski po 1 8 3 1 r. skonfiskował 3 3 22 675 mórg polskich, po 1 8 63 r.
3 8 3 761, razem kolosalną ilość 3 706 436 mórg, czyli przeszło 20 500 kilometrów kwadrato
wych. Poza tym szły nieustanne represje, wydawane były prawa wyjątkowe, stosowane prze
ciwko własności polskiej, a jednak do dnia dzisiejszego pozostało w ręku polskim około czte
rech milionów morgów polskich (2 296 561 dziesięcin) w pomienionych trzech guberniach,
co stanowi 35% ogółu prywatnej własności (z wyłączeniem włościańskiej) . Owe cztery milio
ny mórg polskich wobec intensywnego ich zagospodarowania, przedstawiają wartość około
trzech miliardów rubli. Ale nie należy uważać, że cena trzech miliardów jest równoważnikiem
wartości, jakie naród polski posiada w tych trzech guberniach w zakresie własności ziemskich,
bo doliczyć by tu wypadło związany z gospodarką rolną przemysł cukrowniczy, będący w jed
nej trzeciej części w ręku polskim, a przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, że pomieniona
cyfra określa tylko wartość warsztatu gospodarczego, ale do warsztatu tego przywiązana jest
niemal cała milionowa ludność polska tych guberni, której fachowe wykształcenie, znajomość
kraju dobyta wysiłkiem licznych pokoleń, stanowi nieobliczalną w pieniądzach wartość, która
polepszyć może ekonomiczny byt narodu. Te bogactwa narodowe polskie w zagospodarowa
nie tych prowincji włożone, a z drugiej strony zdolności gospodarcze i wytwórcze polskiej lud
ności na Ukrainie winny być uznane za wartości, których wyzyskanie przyczynić się może
w niemałej mierze do pomyślności narodu i odradzającego się państwa polskiego przy niewąt
pliwym ciążeniu i podtrzymaniu związku duchowego tej ludności z krajem macierzystym.
Patriotyzm Polaków na Ukrainie.

Tu na zakończenie uwag wstępnych, stwierdzić nam wypada, co nieraz przez swoich zapo
mnianym bywało, że ludność polska na Ukrainie ożywiona jest głębokim i szczerym patrioty
zmem polskim, który z powodu niebezpieczeństwa ucisku carskiego nie przejawił się w jaskra
wych formach, nie sięgał często poza granice Rusi, lub raczej rzadko się wyrażał czynem w sto
sunku do kraju macierzystego, ale natomiast zachował moc niewzruszoną w imperatywie za
chowania polskiej własności aż do lepszej przyszłości; zachowanie dla przyszłych pokoleń pol-
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skiego stanu posiadania w tym kraju uznane było za bezpośredni obowiązek wobec narodu,
który to obowiązek pomimo wszystko społeczeństwo polskie spełniło.
Teraz, w epoce głoszonych przez świat cywilizowany haseł wolności i samookreślenia na
rodów, wyrokiem Rady Ukraińskiej ren stan posiadania polskiego jest zagrożony w podstawach
swoich, a społeczność polska tych kresów, podobnie jak ongi Podolacy podczas okupacji tu
reckiej zwracali się do sejmów Rzeczypospolitej , zwraca się do uznanej za władzę naczelną
Rady Regencyjnej z prośbą o pomoc i o pokrzepienie zwąrpiałych serc, przedstawiając w poniż
szych wierszach faktyczny stan rzeczy, wywołany represjami rządu rosyjskiego, a ostatnio uniwer
sałem Rady Ukraińskiej z dnia 7 (20) XI 1 9 1 7 r.
Na stan rzeczy obecny, zagrażający obszarom dawnej Rzeczypospolitej wchodzącym
w skład tworzącej się Ukrainy ruiną ekonomiczną, własności zaś ziemskiej polskiej i dziełu
polskiej pracy na Rusi i Litwie wytępieniem doszczętnym, złożyło się dużo powodów.
Przeszło stuletnia polityka eksterminacyjna w stosunku do żywiołu polskiego stałe podnie
cała masy włościańskie, ruskie, przeciw ziemiaństwu polskiemu. Reforma uwłaszczeniowa
1 8 6 1 - 1 8 64 r., przeprowadzona na Rusi i Litwie w sposób bezwzględny, wcale różny od stoso
wanego poza Dnieprem, nie tylko przez nadanie włościanom większych obszarów, ale przede
wszystkim przez pozostawienie całego szeregu stosunków nieuregulowanych w celu zachowa
nia ciągłego powodu do zatargów i jątrzeń, wspólność wypasania bydła, serwituty fantastycz
ne leśne, wyjęcie spraw włościańskich spod kompetencji sądów i przekazanie ich szczególnym
urzędom administracyjnym, wszystko to składało się na pielęgnowanie niechęci ludu do oby
watelstwa i na ustawiczny zamęt w układzie stosunków rolnych.
Polityka urzędowa w zakresie rych stosunków godziła się w zupełności z nastrojami i po
glądami olbrzymiej większości warstw wykształconych społeczeństwa rosyjskiego, bądź wyzna
jących zasady tak zwanego słowianofilstwa upatrującego w barbarzyńskiej wspólnocie rolnej
rosyjskiej ideał przez nikogo niedościgniony, bądź zradykalizowanych przez przyjmowane z za
pałem doktryny socjalisryczne, stosowane przede wszystkim do stosunków agrarnych. Społe
czeństwo rosyjskie nie posiada przy rym liczniejszej warstwy ziemiańskiej pracujących narodów.
Olbrzymią większość własności dworskiej w Rosji właściwej dzierżawią z roku na rok włościa
nie i ra okoliczność tłumaczy łatwość, z jaką wszystkie, nawet najumiarkowańsze stronnictwa
polityczne rosyjskie wpisały do swoich programów zasady rozszerzenia własności, czy posia
dania włościan obszarów dworskich. Różnica w poglądach stronnictw polega nie na uznaniu
lub zaprzeczeniu zasady uszczuplenia tych obszarów, ale jedynie na rym, że wszystkie stronnic
twa socjalistyczne dążą bez ogródek do konfiskaty większej własności, inne zaś łączą wykształ
cenie z mniej lub więcej odpowiadającym wartości dóbr wykupem.
Lud wiejski rosyjski, pomimo pewnych usiłowań samorządu ziemskiego, nie czynił znaczniej
szych postępów w zakresie kulrury rolnej. Nieco lepiej jest na Litwie oraz na Rusi, gdzie przy
kład ziemiaństwa polskiego zdziałał bardzo dużo, a mógłby zdziałać nieskończenie więcej, gdyby
system rządów pozwalał w najmniejszej mierze nawiązywać stosunki zażylsze pomiędzy wsią
a dworem. Dziś nawet na Rusi stan jest taki, że włościanie mają więcej korzyści z zarobków na
mordze uprawnego pola dworskiego, niż z posiadanej na własność morgi. Rządy rosyjskie gorli
wie dbały o zachowanie ciemnoty ludu upatrując w rej ciemnocie, jak to w swoim czasie bez osło
ny pisał w raportach minister spraw wewnętrznych Plehwe, jedną z podpór ustroju samowład
czego. Na de ciemnory wspomnianych stosunków społecznych rozwijała się wśród ludu chciwość
i dążność do zagarnięcia obszarów dworskich, której, gdzie dało się, pobłażano z góry.
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Dopóki trwał pokój, dopóki wojna nie wprowadziła rozstroju zupełnego w stosunkach
społecznych i gospodarczych stan rzeczy, jakkolwiek niepewny, był jednak znośny. Panował
przynajmniej niejaki porządek zewnętrzny, istniaia policja bezpieczeństwa i sądy, i można było
liczyć na poskromienie dosyć daleko idących wybryków i gwałtów.
Dziś wszystkie te rękojmie trwałości ustroju społecznego odpadły. Spadek wartości pienię
dzy obiegowych i brak na rynku najniezbędniejszych dla ludu towarów, brak rąk roboczych i upa
dek wydajności gleby, zniknięcie wszelkiej władzy publicznej zdolnej nakazać posłuch - wszys
tko złożyło się na stan rozkładu społecznego, który szerzył się stopniowo jeszcze za rządów ce
sarskich i już od końca 1 9 15 r. wywoływał zaniepokojenie w umysłach przewidujących skutki
z dawna już zauważonych objawów choroby społecznej. Wówczas już włóczyły się po kraju setki
tysięcy dezerterów, ale że istniała jeszcze jakaś policja wojskowa i ogólna, wypadki rabunków
i gwałtów miały charakter sporadyczny. Rozluźniała się zresztą stopniowo karność w armii, a wy
buch rewolucji ujawnił od razu wszystkie ukrywane, o ile się dało, skazy.
Wybuch rewolucji wysunął na czoło żywioły wyznające zasady socjalistyczne, coraz skrajniej
sze, idące do natychmiastowego nawet wcielenia tych zasad w życie. Hasła wpadają w masy nie
uspołecznione, ciemne, do żadnej karności moralnej nie wdrożone, w chwili zamętu ekonomicz
nego i bezładu zupełnego, stając się, wbrew zamiarom doktrynerów, pragnących Rosję uszczęśli
wić i dawać światu przykład raju socjalistycznego, czynnikami paraliżującego wprost rozkładu
i upadku moralnego. Jeżeli na wsi mógł jakiś czas utrzymać się względny spokój, zawdzięczać to
należało jedynie nieobecności powołanej pod broń ludności męskiej. Starcy, kobiety i wyrostki
nie odważają się na zbyt jaskrawe wystąpienie, ale wystarcza ukazanie się na wsi nie potrzebuja
cych się dziś ukrywać przed nikim dezerterów, by fala wezbrała i rozpętały się niszczycielskie moce.
W powiatach graniczących z frontem armii rosyjskiej i leżących w pobliżu, klęska przybrała
dziś rozmiar tak straszliwy, że nie może już tam być mowy o zachowaniu bodaj szczątków kultu
ry gospodarczej i przemysłu rolnego, bodaj pamiątek ognisk odwiecznej cywilizacji polskiej
i ogólnoludzkiej, jakimi były nasze dwory i dworki. Nie tylko już bandy dezerterów i podżegane
przez nich tłumy ludu wiejskiego, ale całe pułki przesuwają się po kraju, niszcząc wszystko, co
na drodze swej napotykają. W dniu 18 września [ 1 9 1 7 r.] wyruszył oto jeden z korpusów z oko
lic Kamieńca Podolskiego na Wołyń do Starokonstantynowa przez powiaty kamieniecki, uszyc
ki, mohylowski, ploskirowski i lityński. W ciągu tygodnia zniszczeniu uległy osady, dwory i fol
warki w Rachnówce, Krzywczyku, Brajłówce, Cywkowcach, Karaczejówce, Choworach, Osta
mowie, Daszkowcach, Matwijkowie, Mytkach, Zaciszu, Chodakach, Chołódkach, Mańkow
cach, Tokai;ówce, Czerniatynie, Sewerynówce, Serbinowcach, Słobódce Merszyrowskiej, Huber
towie, Hucie Czerniełowieckiej, Czerniełowcach, Ewelinie, Winnikowcach, Grabkowie, Hrysz
kach, lwanowcach, Bereżeńcach, Komarówce, Zarudziu, Nowosielicy Załóżnej, Borkowie, Maj
danie Borkowskim, Poczapińcach, Sieniawce, Krzysinie, Szczerbaniach, Warynkach, Kozaczkach,
Handzirze, Hpleniszczowie, Swicznej, Buhajach, Wójtowcach itd. Można by litanię przedłużać
bez końca, codziennie bowiem napływają wieści hiobowe z nieszczęśliwej Rusi.
Działy się przy tych zniszczeniach straszne rzeczy, zwłaszcza przy rabowaniu gorzelni, gdy
opojone tłuszcze dokonywały pogromów całych wsi i miasteczek (miasto Bar zniszczone nie
mal doszczętnie) lub toczyły ze sobą krwawe bójki. Niszczono fabryki, domy mieszkalne, bu
dynki folwarczne, ogrody i zakłady ogrodnicze, rabowano inwentarze, palono ruchomości
księgozbioru i archiwum.
Na Wołyniu już w pierwszych dniach października liczono przeszło sto zniszczonych fol136

warków i dworów. Od tego czasu rabunki i pożogi stają na porządku dziennym. Całym krajem
wstrząsnęła ponura wieść o mordzie dokonanym 1 9 października przez żołnierzy 264 zapaso
wego pułku piechoty na osobie księcia Sanguszki i o spaleniu pałacu w Sławucie, zabytków
księgozbioru i nieoszacowanych dla dziejów Polski i Rusi archiwów. Do tej chwili p owódź
zniszczenia rozlała się po Wołyniu i dziś już pod samym Żytomierzem ofiarą rabunku pada
mienie i dorobek cywilizacyjny szeregu pokoleń.
Zaraza rozszerza się na gubernię kijowską, gdzie anarchia rozpanoszyła się w stopniu za
straszającym. I tu włościanie dzielą pomiędzy siebie obszary dworskie, rąbią lasy, przywłasz
czają sobie inwentarze, rabują domy, wypędzają właścicieli, oficjalistów i służbę polską.
Ten sam obraz spotykamy na Mińszczyźnie, gdzie bandy żołnierskie zniszczyły doszczętnie
pałace, dwory i folwarki w Dąbrowicy, Szeliściach, Starzenkach, Olchówce, Łohach, Kałuży
cach, Mańkiewiczach, Soroszynie, Czerniowie, Nowikowszczyźnie, Kasperówczyźnie, Chlewi
nie, Porchońsku, Pohorsie, Kruszynie i szeregu innych, których liczba wzrasta z dniem każdym.
Wśród naigrawań tłuszczy łupieżców zmusza się właścicieli opuszczać rodzinne domy nie po
zwalając na zabranie ze sobą najniezbędniejszych rzeczy i pędzi się ich pieszo do najbliższej sta
cji lub miasteczka. Do biur związków ziemian na Rusi i Litwie napływają codziennie setki tele
gramów z prośbą o ratunek i zapobieżenie dalszemu spustoszeniu kraju. Ale związki są bezsil
ne tak samo, jak Komisja Likwidacyjna w Piotrogrodzie, nie tylko wobec rozprzężenia w Pol
sce ustroju prawnopolitycznego, ale wobec dążności stronnictw dziś panujących do wywłasz
czenia dworów na rzecz ludu wiejskiego. Czyny najbardziej zbrodnicze nie wywołują represji,
która by była w stanie poskromić rozpętane instynkta. Skazańcy zresztą mogą w warunkach
dzisiejszych wymiaru sprawiedliwości liczyć na opuszczenie więzienia w najbliższym czasie.
Więzienia otwierają się w dobie obecnej raz po raz, a obok więźniów politycznych uchodzą
spod klucza złoczyńcy. Bezkarność panuje zupełna zwłaszcza, że w zakresie wywłaszczeń dóbr
ziemskich i rabunku gospodarstw dworskich, przez stojące u steru stronnictwa są wydawane
zarządzenia w pewnej mierze zawłaszczenia te uprawniające. Nie tylko edykt tak zwanych bol
szewików ogłasza bezwzględną konfiskatę obszarów dworskich bez żadnego odszkodowania.
Zgodnie z nim brzmią programy wszystkich innych stronnictw socjalistycznych, które w dobie
obecnej mają widoki piastować władzę państwową, o ile o władzy w ogólności mówić jeszcze
można. Wprawdzie zdolną ona już nie jest do zapewnienia krajowi ładu politycznego, społecz
nego i ekonomicznego, ale zdolną jest niewątpliwie do szerzenia dalszej anarchii.
Jak za Rządu Tymczasowego, na długo przed przewrotem październikowym, utworzono
na prowincji komitety agrarne, do których na razie należeć miała kontrola nad gospodar
stwami dworskimi oraz inne, niezbyt ściśle określone funkcje w zakresie gospodarki rolnej
poszczególnych gmin i powiatów. Rząd bolszewicki, natychmiast po swym tryumfie w stoli
cy, ogłosił dekret znoszący własność ziemską i nakazujący przekazanie folwarków z inwen
tarzem wspomnianym komitetom, składającym się prawie wyłącznie z chłopów. Dekret roz
powszechniono w armii i w kraju i jeżeli tu i ówdzie lud wiejski jeszcze obszarów dworskich
nie zagarnia, przypisać to można jedynie pewnej nieufności do utrwalenia się władzy, która
mu ten rabunek nakazuje. Na Rusi ukrainnej władzę zwierzchnią objęła Rada Centralna od
początku już rewolucji dążąca do wyodrębnienia tego kraju do jego uniezależnienia od rzą
du piotrogrodzkiego. W walce z centralistami rosyjskimi szukała sprzymierzeńców wśród
stronnictw skrajnych, uznających słuszność jej dążeń, w pierwszym rzędzie u bolszewików, ma
jących stanowisko wpływowe w armii.
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W dniu 7 listopada korzystając ze zwycięstwa bolszewików '"" Piotrogrodzie i w Moskwie
Centralna Rada Ukraińska ogłosiła uniwersał o powstaniu ukraińskiej republiki ludowej, pozo
stającej z Rosją w związku federacyjnym. Uniwersa�, zgodnie z hasłami maksymalistów głosi: „Od
dziś na terytorium Ukraińskiej Republiki Ludowej istniejące prawo własności gruntów ziemiań
skich i innych nie uprawianych własnoręcznie, mających znaczenie gospodarczo-rolne oraz grun
tów apanażowych, zakonnych, gabinetowych i kościelnych znosi się. Uznając że grunty te stano
wią własność c1łego ludu pracującego i mają przejść do niego bez wykupu, Ukraińska Rada Cen
tralna poleca Sekretariatowi Generalnemu niezwłocznie przygotować ustawy, jak mają przez lud
obrane komitety gruntowe zarządzać tymi gruntami do czasu zwołania Konstytuanty Ukraiń
skiej". Słusznie zaznaczył ogłoszony przez wszystkie zrzeszenia polskie na Rusi protest przeciw
ko przytoczonemu ustępowi uniwersału, że pierwszy akt tymczasowego rządu tego państwa (Rze
czypospolitej Ukraińskiej), był aktem krzywdy wobec Polaków, Że „na tego rodzaju gwałt, bez
przykładny w historii, nie ważył się żaden despotyzm najbrutalniejszy, żadna tyrania... a uczynił
to nowy rząd w chwili ogólnej anarchii w kraju, w chwili, gdy rabują nasze odwieczne osady, nisz
czą nasz dorobek kulturalny, mordują naszych ziomków, w chwili, gdy ulice Kijowa krwią się
zabarwiły, a czyni to widocznie w celu umocnienia władzy przez pozyskanie tłumów kosztem
:iaszej krzywdy". „Grozę położenia - mówi dalej protest - upatrujemy w tym, że kraj wycień
czony i częściowo zupełnie zniszczony przez toczącą się już czw:irty rok wojnę i szerzącą się pra
wie bez przeszkód anarchię utracić ma w chwili grożącego głodu swe najkulturalniejsze gospo
darstwa przez swych prawnych właścicieli do ostatniej chwili

z

doświadczeniem zawodowym,

z umiejętnością i zamiłowaniem kierowane, że cały przemysł rolny, walczący z niesłychanymi
trudnościami, a stanowiący bogactwo nie tylko osób prywatnych, lecz i całego kraju, w nowych
warunkach skazany zostanie na nieuniknioną zagładę".
Być może pod wrażeniem tak stanowczego protestu i nasuniętych przezeń rozważań, Se
kretariat Gene�alny Ukraiński uchwalił komentarze do uniwersału, tłumaczące, że ogłoszenie
zniesienia własności dworskiej oznacza na razie tylko zakaz rozporządzania nią przez darowi
zny, sprzedaże i zastawy, że zapowiedziane wywłaszczenie bez wykupu na rzecz ludu nie wy
klucza wykupu przez państwo, wreszcie, Że wywłaszczeniu nie mają podlegać dwory, sady,
ogrody, wille i zakłady przemysłowe. Prezes sekretariatu wydał okólnik zakazujący komitetom
rolnym powiatowym, a tym bardziej gminnym, zagarniać obszary dworskie i dzielić je między
wło�cian. Nie na wiele odwrót ten spóźniony się przydał. W chwili rozpętania instynktów łu
pieżczych rzucone przez Radę Ukraińską hasło wywłaszczenia nadaje niejako temu rozpasanit<
sankcję wład�y państwowej i przyczynia się do dalszego wzrostu anarchii. Heroicznych zaiste
trzeba środków, by ją poskromić, środków takich wszakże braknie i nie podobna przewidywać
w najbliższej przyszłości, by Rosja czy Ukraina mogły własnymi siłami przywrócić u siebie ład
społeczny i bezpieczeństwo publiczne.
Wobec tego, że obsz:ir własności ziemskiej polskiej na Litwie i Rusi, które w znacznej części
pozostają dziś pod panowaniem Rosji i Ukrainy, wynosi około 4 milionów mórg, wartości prze
szło trzech miliardów rubli, że zarówno stan polski posiadania w tych krajach, jak rola ekono
miczno-społeczna i polityczna Polaków stanowią czynnik pierwszorzędny wpływów i ekspansji
ekonomicznej państwa polskiego, zwracają się wszystkie serca polskie po stronie rosyjskiego kor
donu wojennego ku Najjaśniejszej Radzie Regencyjnej, która jedynie w porozumieniu z mocar
stwami centralnymi wywrzeć może nacisk na koła rządzące Rosji i Ukrainy w celu ratowania ży
wiołu polskiego i dobytków jego cywilizacji w tych krajach od zniszczenia i zguby.
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Dokument nr 2*

1 9 1 7 [jesień], Kijów - Protest Zrzeszeń Polskich na Rusi, przedłożony władzom Ukraiń
skiej Republiki Ludowej w związku z Uniwersałem z 7 [20] listopada 1 9 1 7 r. (tłumaczenie z ro
syjskiego).
An den Ministerrat der Ukrainischen Volksrepublik.
Die Herannahende Zeit der Fruehlingsarbeiten, von der uns nur einige Wochen rren
nen, stoesst auf chaotische Zustaende in den Verhaeltnissen auf dem Lande. Der Fruehling stellt
aber an den Landmann die dringende Forderung unverzueglich zur Arbeit zu schreiten, da jede
Versaeumniss in Widerspruch mit den Naturgesetzen steht.
Die erste Frage, die nicht jeder Landmann stellt, ist: wer ist Herr des landes? Das III Uni
versal leutet in wuertlicher uebersetzung nach dem ukrainischen Texte: „von nun an wird das
bisher auf demGebiete der Ukrainischen Volkesrepublik bestehende Eigentumsrecht auf Gut
sland und jaeglichen Land, welches nicht von den Besitzern eigehaendig bearbeitet wird und
<loch von Landwirtschaftlicher Bedeutung ist, wie auch das Domainen-, Kloster-, Kabiners-,
und Kirchenland kassirt" ist von dem Vorsitzenden des General-Sekretariats durch einen offi
ziellen Kommentar folgenden Inhalte ergaenzt woreden: „in der Frage der Landangelegenhe
iten sowie auch in anderen, verkuendet das Universalnur die allgemeinen Grundzuege, wełche
den entsprechenden gesetzen zu Gruncie gelegt werden sollen, mit deren sofertigen Ausarbeitung
die Zentralrada das General-Sekretariat beauftragt. Was das Kassieren des Eigentumsrechts auf
Landbesitz abgetrifft, so ist es so zu verstwhen, class den bisherigen Besitzern verboten wird Land
zu kaufen oder zu verkaufen oder in anderer Weise an dritte zu uebergeben, wobei diese Lande
igenrumsentaesserung, wie ueberhaupt die gesammte Regelung der Landfrage in der Ukraine
ersr die ukrainische Konstituiersende Versammlung endgueltig festzustellen hat". Gleichzeitig
verkuendete die Zentralrada, class sie „das General-Sekretariat mit der Ausarbeitung des Ge
serzes ueber die Verwaltunsordnung der Besitztuemer durch die vom Volke gewaehlten Lan
komitees bis zur Einberufung der Konstituirenden Versammlung beauftragt" .
Aus den angefuerten Texten ist ersichtlich, class die Zentralrada, wie ein nicht staendiges
Organ und im Bewusstsein kein Mandat von Seiten des ukrainischen Volkes zu haben, die end
gueltige Entscheidung der grundsaetzlichen Frage ueber das Landseigentumsrecht bis zur
Schaffung einen vollberechtigten Staatsorganen, naemlich bis zur Konstituierenden Versamm
lung verlrgte. Die Zentralrada hat wiederholt hervorgehoben, class sie nur ein tempor;ieres,
voruebergehenden Organ darstelltund nur die politischen Programmseinzelner sozialistischer
Parteien vertritt, wobei sie nicht einmal eine eigene Wahlordnung besitzt, infolgedessen auch
keine endgueltige Beschlusse fasst.
Dementsprechend srellt weder das III, noch das IV Universal fest, wer nun eigentlich Besit
zer des Landes wird, und wenn auch Aeusserungen vorkommen, class das Land in der Ukraine
Eigentum desgesammten „arbeitenden" Volkes wird, so ist daraus nicht zu ersehen, wer das
konkrete Recht hat das Land in Besitz zu nehmen. „ Das provisorische Landgesetz" laesst in
ebenso unklaerer und unentschiedener Lage das Land als Rechtsobjekt iridem Paragraf 4, Asatz
a) das Verfuegungsrecht darueber bis zur Einberufung der Konstituierenden Versammlung der
Ukrainischen Rada ueberlaesst, Asatz b) aber verkuendet, class die unmittelbare Verwaltung
"Źródła w języku niemieckim są przytoczone w oryginalnej wersji.
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ueber <las Land einer Reihe von Kollektiveinheiten angehoeren soli, ohne ihre Funktionen genau
abzugraenzen. Einen konkreten Besitzer nennt und bestimmt dieses Gesetz auch nicht. Die Land
komitees, von denen Erwaehnung gethan wird, �ind aber in den meisten Faellen garnicht vor
handen, was aber die frueheren Wirte, <las heisst Besitzer anbetrifft, so werden sie teils durch
Gewalt, von Seiten der Bevoelkerung, teils durch die getroffenen Massnahmen und Bestimmun
gen von Seiten der ukrainischen Behoerden gezwungen ihre Laender zu verlassen. Das Land, <las
nach dem III Universal und vor Herausgabe des Landgesetzes vom 13 Januar 1 9 1 8 (nebenbei
bemerkt ist dieses Gesetz noch nirgends veroeffentlicht worden) voellig herenłos geblieben, liegt
ebenso herrenłos bis auf den heutigen Tag.
Dort jedoch, wo die Landkomitees funktionieren, ist ihre taetigkeit eine so absolut negati
ve gewesen, class aber ihre „Arbeit" kein Wort zu verlieren ist. Die Geschichte der Ukraine wird
ihrer noch lange gedenken. Nun darf nicht vergessen, in welcher Weise die Komitees <las Eigen
tum schuetzten, <las ihnen anvertraut war; <las ist alłgemein bekannt, class sie <las Raub des In
wentars und <las Pluendern der Guter nur nicht zu verhindern verstanden, sondern haeufig <las
Signal dazu geben. Es ist fuer niemandem ein Geheimniss, class ihr Personalbestand sich aus
Menschen mit kriminellen Vergangenheit zusammensetzt. Kein Wunder, wenn die Bauern der
meisten Doerfer ihren Landskomitees selbst kein Vertauen schenken und es verziehen entwe
der ueberzeugt sich jeglicher Teilnahme an denselben zu entziehen ode deren Funktionen den
Dorfversammlungen zu uebertragen.
Die Einsetzung von Komiteesin die Stelle eines bestimmten Besitzes wird die Sozielisierung
des Landes, die <las „provisorische Gesetz" einleiten sollen, erklaert. Es muss jedoch bestimmt
erklaert werden, class die Sozialisierung des grund und Bodens dem Geiste des ukrainischen
Volkes, welches ausschliesslich <las Eigentumrecht anerkannt, voellig fremd ist. Nie und urn
keinen Preis wird der eigentłiche ukrainische Bauer sein eigenes Land aus den Haenden geben,
weder fuer Sozialisierung oder Nationalisierung des Landes, noch zur Aufteilung unter die
minder bemittełten Bauern. Wenn die Bevoełkerung der Ukraine darueber augeklaert waere,
worin die Sozialisierung des landes besteht, die durch <las oben-genante Gesetz verkuendet
wird, so werden sie fuer irnmer ihr Vertrauen fuer Rada und ihre Organe verlieren, und derje
nige, wer derartige Agrarreform durchfueren wollte, musste sich auf einen Feldzug vorbere
iten. Es wurde dazu kommen, class nur noch der physisch Staerkers Besitzer bliebe und class
die Ukraine sich zum Schaupłatz einen błutigen Buergerkrieges verwandelte, der ja schon an
mehr�ren Orten begonnen hat.
Wenn wir nun zur Frage zurueckkehren, wer <lenn eigentlich die Fruehjahrssaat ausfueh
ren soli, so muessen wir rundwegs erkleren, class weder die Landkomitees einer derartigen
Aufgabe gewachsen sind, noch sonstige Ortso rganisationen, <las jetzige Semstwo nicht ausge
nommen. Dieses letzters, nach dem vier-gliederten System gewaehłt, hat mit den frueheren
Semstwo nur noch den Namen gemeinsam, dafuer aber vie! Aehnlichkeit mit den Landkomite
es; dieselben Elemente mit dunkler Vergangenheit, densełben Mangel eines schoepferischen
Gedankens, dasselbe raeuberische Verhalten frendem Eigentum gegenueber.
Wie unfaehig sich die Ortorganisationen erweisen haben, Fragen, die durch die veraender
ten Lebensbedingungen aufgeworfen werden, zu loesen, sieht man aus dem Beispiel der Ko
mission zur Liquidierung der deutschen Kolonien in Wolhynien. Hier werden per Desiatin 1 3
Pud Hufer eingesehen und 1 8 Pud geerntet, somit ein Reinertrag von 8 Pud erzielen, waeh
rend der Unterhalt der Komission nicht weniger, ais 12 Rubeln per Desiatin ausmachte. Ge1 40

nenwaertig scheinen schon manche derartige Organisationen von ihrer Unfaehigket ueberzeugt
zu sein, die ihnen uebertragenen Aufgaben zu erfuellen und sagen sich an vielen Orten selbst
davon ab, die Rolle der eigendichen Besitzer zu uebernehmen. Der gender Menschenverstand
gewinnt sogar in den Komitees die Oberhand und weist darauf hin, class man den betretenen
Weg nicht weiter gehrn duerfe. Die Organisationen lehnen jede Veranrwortung von sich ab und
scheuen nicht, <las offen zu erk!aeren, urn einer erweigen Katastrophe noch vorzubeugen. Cha
rakteristisch in dieser Beziehung sind diejenigen Grundsaetze, die in der Versammlung aufge
stellt wurden, welche urn 4 Maerz dieses Jahres unter dem Vorsitz des Gouvernements-Komis
sars stattfand und ueber die Massnahmen beriet, die zur Besehung der Felder Wolhyniens ge
troffen werden sollcen. An dieser Versammlung nahmen teil: saemmdicher Mitglieder der
Dumskaja Uprawa, der Vorsitzende und die Micglieder des Gouvernements-Landkomitees, die
Vertrecer des Ministerium des Innem, der President der Organisation „Agrosojus'', die Vertre
ter des Gouvernements-Volksverpf!egungs-Komitees und zwei Micglieder der Vereinigung der
Grundbesitzer Wolhyniens, und diese folgende Resolution einstimmig ein: l)keine Agrarre
formn koennen gegenwaertig durchgefuehrt werden und deshalb sind alle Gesetzbestimmun
gen, die zur Loesung der Agrarfrage zurueckzuziehen; 2)die Bestellung der Sachen ist von den
Besitzern auzufuehren unter voller Garantie der Unantastbarkeit ihrer Person, ihres Eigentums
und der Ernte; 3 )das lebende und tote Inwentar, Wuelder und alles Holzmaterial und jegliches
andere geraubte Gut ist dem Eigentuemern sofort zurueckzustellen.
Auch der Bauer kann die Aussaat auf fremden Boden nicht ausfuehren. Er haelt wohl in
stinktiv an Grund und Boden fest, aber ein niedriges Kulturniveau hat ihn von altersher die
ciefe Ueberzeugung eingeipft, class der Landbesitz ausschliesslich ihn und seine Familie ernaeh
ren musse, aber nicht dazu das ist, urn eine moeglichst hohe Produktion zu erzielen. Diese
Ansicht ueber seine Wirtschaft entspricht die ganze Lebensweise des Bauern. Das „provisori
sche Landgesetz" entspricht wiederum dieser bauerlichen Auffassung, da es zur Feststellung der
Grosse der Landparzellen nur dieVerpflegungsnorm anerkannt. Der Bauer strebt nur nach Ver
groesserung seines Landbesitzes, nicht aber nach einer moeglichen grosser Ernce, die ueber
seine Beduerfnisse hinausgeht. Der landhungrige Bauer wird daher mit seinen Nachbarn in
Zwist geraten, und dieser Kampf wird umso blutiger, ais die Bauern durchwegs mit Waffen
versehen sind; urn die Bestellung aller Feldern wird er sich wenig kuemmern. Es wuerde also
infolge einer der sehr kurzen Periode, waehrend welcher die Fruehjahrssaaten ausgefuehrt
werden muessen nicht nur <las Gutsland, sondern auch ein Teil des Bauernlandes unbesetzt ble
iben.
Aber abgesehen davon, class ein teil des Bauerngrunden unbehaupt bleiben wird, wird die
schon oben angefuehrte Auffassung des Bauern, <lass <las Land lediglich seine Ernaehrung zu
decken braucht, bei einer eventuellen Annulierung des Grossgrundbesitzen ausserordendich
traurige Folgen nach sich ziehen. Die Ukraine wird mit Recht Europas Speicher genannt. Ihr
fruchtbare Boden, die nicht nur den eigenen Bedarf decken, sondern eine sehr bedeutende
Ausfuhr sowohl ins Ausland ais auch in die uebrigen Gebiete des frueheren Russischen Reiches
erlasubte. Diese Reichtuemer gewehrleisten nicht nur den Wohlstand der Bevoelkerung, son
dern sichern auch die Stabilitaet des Budgets, Alle Produktionzweige der Landwirtschaft lie
ferten Ausfuhrartikel, wie: Getreide, Zucker, Spiritus, Blumen, Oelpflanzen, Hopfen, Vieh,
Pferde und so weiter. Durch Uebergabe des ganzen Ackerlandes in die Haende der Bauern
wird sich <las Bild jaeh aendern. Die Durchschnitternte der hauptsaechlichsten Getreidear-
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ten in den letzten 5 J ahren vor dem Kriege betrug 1 1 3 8 OOO OOO Pud, bei 340 OOO OOO Pud

Asfuhr. Der Grossgrundbesitz bebaute in denselben Jahren 2 349 OOO Desiatinen mit densel
ben Getreidesorten und da die Ernte auf den ,Bauernfeldern urn mindestens 20 Pud per De

siatin niedriger ais die der Gutsbesitzer ist, wuerde dieser Umstand schon allein die Ernte
urn 60 ooo ooo Pud verringern und den Export dem gemaess urn 1 7 , 7%. Damit sind aber
die negativen Folgen einer solchen Agrarreform noch lange nicht erschoepft. Vor allem wa
ren die Produkte der Gutslaendereien qualitativ bedeutend hoeher und Gleichmaessiger, was
sie fuer den Auslandenmarkt zuginglich machte. Die Bauernwirtschaft in der Ukraine liefern
dagegen zu verschidenartigen Qualitaeten und duerften kaum die Konkurrenz mit den ame
rikanischen Sorten aushalten und daher kaum aufden Markt gelangen oder zu geringen Pre
isen verkauft werden. Dadurch erklaert sich wohl auch in der Hauptsache, class der Gross
grundbesitz <las Getreide zur Ausfuhr lieferten und nicht die Bauernwirtschaften. Jetzt, wo
der Bauer mit Geld uebersaetigt ist, will er ueberhaupt nicht sein Getreide gegen entwerte
tes Papiergeld eintauschen. Waehrend der langen Dauer des Krieges sind die Ernaehrungsan
sprueche der Bevoelkerung wesentlich gestiegen und es liegt keine Begruendung vor eine
Herabminderrung derselben zu erwarten.
Die durchschnittliches Ausfuhr von Getreide aus Rssland betrug in den letzten 5 Jahren
5 9 8 OOO OOO Pud. Da waehrend der der 4 Kriegsjahre fast kein Ausfuhr stattfand, so musste

theorethisch genommen, der Getreideueberschuss etwa 2 234 OOO OOO Pud betragen und der

Preis dementsprechend gefallen sein. In Wtrklichkeit aber waechst der Preis so zu sagen staen
dlich und die Vorraete sind beinahe schon erschoepft. Zwiefellos wirkten verschiedene Fakto
ren auf die Verringerung der Vorraete; wie eine gewisse Einschraenkung der Anbauflaeche, der
Rueckung der Erteergebnisse der durch Mangel an Duenngemittel und die nicht rechtszeitige
Bearbeitung der Felder bedingt wurde. Diese Umstaende aber allein konnten nicht eine so star
ke Herabminderung zur Folge haben, hier lagen noch andere Gruende vor und zwar die Selb
si:produktion des Brandweine und <las ehoehte Ernaehrungsbeduerfniss.
Noch klarer treten die Resultate der Agrarreform auf die Gebiete der Zuckerindustrie zu
Tage. Die durchschnittliche Zuckerproduktion betrug in den letzten 3 Jahren vor dem Kriege
rund 6 8 Milionen Pud bei einer Anbauflaeche fuer die Rueben von 3 8 9 OOO Desiatin auf Gut
slande und 1 23 OOO Desiatin auf Bauernland; die Ernte betrug auf ersten 1 1 9 5 Pud, bei letz
teren -83 7 Pud per Desiatin. Die Umwandlung des Grossgrundbesitzes in Bauernbesitz wuer
-

de somit einen Ausfall von 140 Millionen Pud Rueben oder 17 Millionen Pud Zucker zur Fol
ge habe. Damit aber ist die Suche noch nicht abgetan. In den letzten Jahren herrscht offensich
tlos bei den Bauern die Neigung vor, den Zuckerruebenbau eizuschraenken, wir besitzen kein
Mittel ihn zu veranlassen, den Anbau der Zuckerruebe auszudehnen und kann man unter sol
chen Umstaenden darauf rechnen, class er nun die fehleden 3 8 9 OOO Desiatin anbauen wird;

<las muss wohl sich truegerischen Hoffnungen hingeben. Gleichzietig hat die Erfarung der letz
ten Jahre gelrt, class die Zuckerfabriken sich nicht auf die Bauernplantationen stuetze koen
nen. Die Bauernruebe kommt heufig ueberhaupt nicht in die Fabrik, in die sie kontraktmaes
sig geliefert worden soli. Die Unsicherheit ueber den Umfang der Ruebenaufbauflaeche und
der zu erwartenden Ernte macht die Arbeit auf den Fabriken fast unmoeglich und schliesst je
denfalle ihre oekonomischen Entwicklung aus.
Die Produktion der Oelpflanzen, Samen, Grueser und vor allem des Klees war fast aus
schliesslich in den Haenden der Grossgrundbesitzer und wird vorausschlichtlich auch stark
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eduziert worden. Was aber die Zucht von Getreidearten und Zuckerrueben anbetrifft, so wie
von Rassepferden und Rassevieh, so worden diese Produktionzweige der Landwirtschaft zwe
ifenlos eingestellt worden.
Endlich ist noch eines Zweiges der Landwirtschaft zu gedenken, der, obwohl er in der
Ukraine nicht den hauptsaechlichsten Reichstum bildete, <loch von nun an dazu bestimmt sein
wird eine bedeutende Rolle zu spielen, naemlich der Forstwinschaft. Den Waldbestanden droht
eine vollstaendige Vernichtung; da wo solche noch vorhanden sind, befinden sich in Privatbe
sitz, in solchen Guetern, die razionellbewirtschaftet und wo entsprechende Waldkulturen aus
gefuehrt worden. Das alles wird vollstaendig aufhoeren. In ganz Russland kaum nenneswerte
Waldbestande in Bauernbesitz erhalten. In welche Lage geraet die Ukraine, wenn sie kein eige
nes Baumaterial mehr besitzen wird.
Was muss hier noch auf einen sehr wichtigen Umstand hingewiesen werden. Infolge der
Kriegsverhaeltnisse sind Milliarden von Baargeld in die Taschen der ukrainischen Bauem ge
flossen. Ihre Beduerfnisslosiggkeiten in Bezug auf Kulturerzeugnisse un die Unmoeglichkeit die
ihnen notwendigen Industrieerzeugnisse zu erweben, haben eine Srockung des Geldumlaufen
bewirkt und jeden Antrieb zur Arbeit erstickt, sowie zum Verkaufe von Produkten und zur
Erzeugung neuer Werte. In der Folge droht eine vollstaendige Katastrophe - naemlich die Ein
stellung jeglicher Ausfuhr aus der Ukraine und der Hunger fuer die Stadtbevoelkerung. Da
Bauemstand ist mit Geld uebersaetigt und die einzige Moeglichkeit, ihn auf seiner natuerlichen
Indolenz und dem demoraliesierenden Nichtstuhn zu reissen, ist ihn den Weg zu oeffen, urn in
gesetzmaessiger Weise Land zu erwerben. Mit anderen Worten, man muss den freien Verkauf
von Land zulassen, der aber ohne Anerkennung des Privatbesitzrechtes nicht denkbar ist. Auf
diese Weise wird der Grund und Boden aus schwachen Haenden in wirtschaftlich kraeftige
Haende uebergeben. Es werden lebensfaehige Bauernwirtschaften geschaffen werden, die At
mosphaere des Dorfes wird gesunden und es wird Ruhe in dasselbe einziehen; <lenn es unter
l iegt keinen Zweifel, class der Bauer nur dasjenige Land ais sein unbestreitbares Eigentum be
trachten wird, fuer <las er gezahlt hat, waehrend jede andere Art der Landuebergabe ihm keine
Garantie dauernden Besitz geben wird.
Alles Gesagte kurz zusammenfassend, kann es wohl kaum einen Zwiefel unterliegen, class bei
der gegenwaertigen wirtschaftlichen Krisis und dem Herannahen des Fruehjahrs, der einzige
Ausweg clarin zu finden ist, class alle Grundeigentuemer, Grundbesitzer sowohl ais auch Bauem,
unverweilt in ihrem Besitztum an die Arbeit gehen, <las heist class <las Land seinem rechtmaessi
gen Besitzer zufallt. Das ist aber nur moeglich, wenn die Ruhe auf dem Lande eintritt, zu we
lchem Zwecke die Landbevoelkerung in erster Linie entwaffnet werden muss, und eine feste
Obrigkeit an Ort und Stelle eingesetzt worden muss.
Gleichzeitig ist die Annulierung des III und IV Universals oeffentlich bekannt zu geben in
den Teilen, die sich auf den Landbesitz beziehen, sowie des Gesetzes von 1 8 Januar dieses jah
res, unter bedingungloser Wiedereinsetzung der Grundbesitzer in ihre fruehere Rechte, mit
Zulassung des freien Verkaufes von Grund und Boden.
Wir, Landwirte der Praxis, sehen wie wahrhaft katastrophale Lage voraus, in die <las Land
geraten wird falls in wenigen Wochen, zur Stunde der Aussaat, die Arbeit nicht geleistet wird
und halten es fuer die Pflicht unseres Gewissens die Ukrainische Regierung auf die drohende
Gafahr in eindringlichster Weise aufmerksam zu machen.
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Dokument nr 3
1 9 1 8 [wiosna], Kijów - Notatka przedstawicieli społeczności polskiej na Ukrainie przedło
żona władzom Ukraińskiej Republiki Ludowej o reformach koniecznych do zaprowadzenia po
rzadku w tej republice.
Ein Land, dessen Bevoelkerung in Dorf und Stadt bis an die Zaehne bewaffnet ist, kann
nicht regiert werden. Augenblicklich sind die Bauern und die Arbeiter und <las ganze Proleta
riat mit Waffen aller Art versehen, die von der Front mitgenommen wurden. Bevor an eine po
sitive Arbeit geschritten und <las połitische und oekonomische Leben organisiert worden kann,
muss die Bevoelkerung entwaffnet werden, was nicht ałlein durch entscprechende Verordnun
gen erziełt werden kann sondern die Entwaffnung muss tatsaechlich unter strengster Kontroł
le durchgefuehrt worden, da die Waffen von den Bauern versteckt gehałten werden. Dazu ist
miłitaerische Gewalt notwendig und duerften Abteilungen von etwa 1 000 Mann per Distrikt
ausreichen, was fuer 32 Distrikte der Gouvernements: Kiew, Podolien und Wolhynien, etw 3 2

OOO Mann ausmacht.

Urn die Ruheim Lande wieder herauszustełlen, sind energischeste Massregełn anzuwenden
- halbe Massregeln verfehlen ihr Ziei. Diese wuerden im Volke ais Schwachheit und Un
enschiedenheit von seiten der Staatsgewalt ausgelegt und von ihm nur insoweit beachtet wer
den, ais sie ihm Spiełraum gewaehren wuerden, seine niedrigsten Instinkte zu befriedegen, da
seine moralischen Kraefte durch die Revołution mit ihren demagogischen Umtrieben untergra
ben sind.
Nur eine starke Hand kann das betoerte Volk ernuechtern. Der Wahnsinn von dem es
ergriffen ist, muss mit radikalen Mittełn geheiłt werden,bevor der Zustand chronisch wird.
Zu diesem Zwecke muss:
I - eine feste Staatsgewalt geschaffen werden,
II - die Agrarfrage,
III - die Industrie -und arbeiterfrage geregełt werden,

IV - muessen finaziell Massregeln getroffen werden.

I Teil : ueber die feste Staatsgewałt:
a) im allgemeinen: eine Staatsgewałt existiert jetzt nicht und alle Versuche, das Mini
sterium umzugestałten, sind zwecklos, da
1 . Die. Rada nur Dank ihren demagogischen Umtrieben sich zu halten vermag.

2. Kein wohldenkender Mann, der vor sich Achtung hat, bei der gegenwaertigen politi
schen Richtung der Rada in <las Ministerium eintreten wird.

3 . Selbst bei veraenderten Kurse, wohł kaum sich Leute von bekannten Rufe dazu ent

schliessen wuerden, an die Stelle eines sozialistischen Ministeriums zu treten, nachdem
der ganze Staatsapparat, ais auch die Rechts -und Wirtschaftsordnung zerstoert sind.
Da sich unter solchen Umstaenden von Innen heraus keine neue Staatsgewalt bil
den kann, so muss:
1. Die Rada und alłe Ministerien aufgehoben und eine Miłitaerdiktatur eingesetz wer
den, mit einem Generalgouverneur an der Spitze.
2. Daneben muss ein Informationsorgan gebildet werden, in welches Vertreter der Fi
nanz, der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft und sonstiger wirtschaftłicher Organisa
tionen zu berufen waeren, urn die Interessen des Landes zu vertreten.
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3. Alle Gerichtsinstitutionen, sowohl die allgemeinen, ais auch die oertlichen, sind wie
der einzusetzen.
b) Die lokalen Regierungsorgane.
Die infolge der Revolution eingesetzten Komissare und Komitees (in den Gouvernements,
Disrrikten, Bezirken und Doerfern) haben sich in Praxis ais vollkommen untauglich erwissen,
da in dieselben Leute gewaehlt oder ernannt wurden, nicht nach ihrer moralischen Qualifica
rion oder nach ihrer Sachkenntnis, sondern lediglich gemuess ihrer Zugehoerigkeit zu einer
der sozialistischen Organisationen. Infolgedessen serzen sich diese Organisationen fast au
snahmlos aus ganz unerfahrenen Leuren zusammen oder aus sołchen, die gerichdich schon
vorbesraft waren, oder endlich aus sołchen die lediglich engparteiliche und ulrrasozialistische
Anschauungen verbreiten, ohne jede Ruecksicht auf <las Staatsinteresse und das Wohl der gan
zen Bevoelkerung.
Urn die Ortsobrigkeit wiederum einzusetzen, ist norwe ndig:
1 . Alle Gouvernements -und Disrrikskomissare zu entfernen, sowie alle Verfuegungen, we
lche die Schaffung entsprechender Komirees (auch in den Bezirken und Doerfern) anordne
ren, aufzuheben und Komitees selbst abzuschaffen.
2. Anderen Stelle sind in jedem Gouvernement und in jedem Distrikt ein Militaerkommi
sar zu ernennen und in den Bezirken und Doerfern, die frueheren Ortsbehoerden wieder ein
zusetzen.
3. Ais Vollziehungsorgane fuer die Anordnungen der Miliraerkommissare, waeren zuverla
essige, ortskundige Elememe heranzuziehen.
II Teil. Ueber die Normierung der Agrarfrage.
Ohne eineventuelle Agrarreform in ihrem vollen Umfange zu entscheiden, muss die Fru
ejahrsbestellung der Aecker, fuer Halm -und Huelsenfruechte, Zuckerrueben und Kartoffel
ausgefuhrt werden, und zwar von den natuerlichen, erfahrenen Wirten, wobei auch die Ernte
arbeiten und die richtige Verteilung der Ernteergebnisse zu gewaehrleisten ist wodurch allein
die Staatsbevoelkerung und die Arbeitermassen, vor Hunger geschuerzr, die finanzielelle Lage
des Landes gebessert und die Ausfuhr gesichert werden. So lange also die von der Rada pro
klamierten Principien der Landenteignung und die von ihr veroeffentłicheten Landesgesetze
in Kraft bleiben, kuehnen die Landeseigemuemer ihre Arbeit und Erafahrung nicht praktisch
anwenden.
So lange also in der Frage des Landbesitzes keine volle Klarheit hergestellt wird koennen
weder Gutsbesitzer noch Bauern, weder Indusrielle, noch Banken und Gewerbetreibende eine
sichere Basis fuer ihre Umernehmungen haben. Keine Hinausschiebung der Sozcialisation des
Bodens wuerde in einer Weise die Lage bessern oder Beruhigung bringen, sondern nur eine
neue Gaehrung berursachen.
Urn die Grundpfeiler der Landwirtschaft zu festigen, ist notwendig:
1 . Die Unantasrbarkeit des Besitzrechtes zu proklamieren und ihm gegesetzlichen Schutz
zu geben.
2. Die Universale III und IV in den Teilen, die den Privatbesitz im allemeinen und den des
Landes in besonderen behandeln, iu anulieren.
3. Das landgeserz vom 19 Januar 1 9 1 8 aufzuheben.
4 . Den Eigentuemern den Landbesitz zurueckzuerstatten.

5. Den Besirzern das bewegliche Hab und Gut zurueckzuge, das von den Bauern geraubt
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oder vori den Komitees abgenommen wurde und vollen Schadenersatz fuer Zersrorte zu le
isten.
6. Die Besitzer in alle ihre rechte, ohne Ąusnahme, wieder einzusetzen (<las heist <las Ge
setz vom Juli 1 9 1 7 abzuschaffen, welches alle Landkaeufe und Verkekaeufe verbor) .
7. Eine Parzellationsbank zu gruenden, welche nicht nur die Aufgabe haette, Gueter Pa
rzellenweise an kleine Wirre zu verkaufen, sondern auch Kredite zur eroeffnen.
8. Eine Verordnung zu erlassen, derzufolge die Grundeigenruemer unverzueglich in ihren
Besitz zurueckkehren muessen, urn die Saaten aufuehren, und zwar Grossgrund -und Klein
grundbesitzer; nur auf diese Weise haetten die Besitzer die Moeglichkeit, nach Hause zuru
echzykehren und ihre Wirrschaften wieder einzurichten - der Staat aber koennte groessere
Ernten erwarten und somit die Ernaehrung der Bevoelkerung und den Export sichern.
III Teil. Ueber die Normierung der Industrie und der Arbeiterfrage.
Die Industrie ist in allen ihren Brauchen schwer erschuettert, die staedtische Bevoelkerung
und die Arbeitermassen seufzen unter der Arbeitslosigkeit und der Teuerung; zu ihrer Beruhi
gung sind in ausgedehnren Masse oeffentliche Arbeiten zu unrernehmen, in erster Linie zµr
Verbesserung der Wege und Komunikationen. In allen Zweigen der Industrie muss unverzu
eglich <las Eigenrums- und volle Verfuegungsrecht der Besitzer wiederhergestellt werden (Anul
lierung des IV Universals) und die Einmischung der Fabriks- und Arbeiterkomitees in die Le
itung der industriellen Unrernehmungen unrersagt sein.
IV Teil. Ueber finazielle Massnahmen.
Die durch den Krieg und die Revolution hervorgerufene Zerruettu�g der Finanzen ist
durch die ungleiche und wiedernatuerliche Verteilung der Geldwerzeichen noch verschaerft
worden; Das Bargeld befindet sich zum grossten Teile in den Haenden der Landbevoelkerung
und wird von dieser zurueckgehalten. Es muss dafuer gesorgt werden, <lass die Geldzeichen
zum Vorschein kommen und in Umlauf gesetzt werden. Auswaertige Anleihen sind unmo
eglich, da die Ukraine keine Staatswerte besitzt, die solche garantieren koennten; innere Anla
ihen sind ebenso ausschlos, da das Volk nicht an die Bastaendigkeit der augenblicklichen Sta
atsform glaubt und die brachen Volksmassen keine patriotischen Gefuehle haben.
Zu diesen Ziele koennren nur die in II Teile, Punkt 7 und 8 angegebenen Massnahmen fu
eren, sowie <las unbedingte Vorbot der heimlichen Fabrikation von Brantwein, bei eventuellen
Einfuehrung des Staatsmonopoles und Herausgabe von Geldwerrzeichen.

Dokument nr 4
1 9 1 8 [styczeń 1 8] , Kijów - Prawo Rolne wydane przez Centralną Radę Ukraińską.
Absatz I. Allgemeine Grundregeln.
1) Jedwedes privates Eigentumsrecht auf land, wie Gewaesser und alle Bodenschaetze, wird
von nun ab der Ukrainer Volksrepublik aufgehoben.
2) Alle diese Laendereinen nebst Gewaessern, bodenstaengigen Guetern und natuerlichen
Bodenschaetzen werden zum Staatseigentum der Ukrainer Volksrepublik erhoben.
3) Das Recht der Nutzniessung dieser Besitztuemer steht allen Staatsbuergern der Ukrainer
Volksrepublik ohne Unterschied des Geschlechtes, der Religion und der Nationalitaet zu, auf
Grundlagen der im vorliegenden Gesetze stipulierten Regeln.
4a) Das oberste Ausfuehrungrecht ueber Land, Gewaesser; Bodenstaendige Gueter und
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Bodenschaetze steht der Ukrainer Zentral-Rada bis zur Einberufung der Ukrainer Konstituan
te zu.
4b) Im Ramen des vorliegenden Gesetzes haben die Institutionen der Stadtverwaltungen
gemaess paragraf 6 und 7 ueber die Nutzniessung der Stadtlaendereien zu verfuegen. Ueber
die Nutzniessung der uebrigen Laendereien verfuegen die Ortsgemeinden. Ueber die Nutznis
sung der uebrigen Laendereien verfuegen die Ortsgemeinden, sowie auch Wolosten-, Kreis und
Gouvernement-Komitees in den Gruenden ihrer Kompetenz.
5) Die oberste fuer Bodenverfuegung, sowie auch derselben unter geordnete Ortsbehoer
den haben Sorge zu tragen fuer:
a) Gesetzmaessige Landnutzniessung der Staatsbuerger,
b) Schutz der Bodengueter gegen Raubbau (Erschoepfung), sowie Ergreifung von Massregeln zur Hebung und Vermehrung derselben.
Absatz II. Grundregełn zur Nutzniessung der Bodenflaeche.
6) Die Nutzniessung der Bodenflaeches ist gestattelt:
a) zwecks sozialer Wirtschaftanlagen, falłs solche mannigfache Nutzunternehmungen von
Regierungsorganen, Stadtverwaltungen oder Landkomitees organisiert beziehungsweise betrie
ben werden.
b) zwecks privatewirtschafttłicher Eingenbearbeitung, wenn solche Wirtschaften betrieben
werden von einzelnen Individuen, Familien oder Genossenschaften.
Anmerkung: Zeitweiłig ist in Aunahmenfaellen Lohnarbeit zułaessig auf Grundłage der von
den Landkomittes festzusetzenden Regeln.
c) Zwecks Errichtung von Gehoeften und Gebaeuden fuer Einzelpersonen, Genossenscha
ften oder soziałer Institutionen zu Wohn-, Handels oder Industriezwecken.
7) Regierungsorganen, Stadtverwaltungen und Landkomitees wird <las Recht gewaehrt die
zu soziałen Missbrauch benoetigten Bodenparzellen zu vergeben und zu verwenden, zwecks:
a) Schutz der Natuerlichen Bodengueter gegen Erschoepfung, sowie zur razionellen Aus
beutung dersełben;
b) Expłoitierung der Bodengueter und Verwendung der Dabei erzielten Ertraege zugunsten
soziałer Beduerfnisse;
c) Errichtung von Versuchs -und Musterfermen-Anpflauzungen, Baumschułen und Sełec
tionsstationen, Sanitaets -, Wohłhaetigkeits -und Lehranstalten, sowie auch andere soziale In
stitutionen;
d) Anłage von Eisenbahnen und andere Verkehrswegen.
8 ) Die Landkomitees vergeben Landereien zum Zwecke der Einzelbearbeitung, Dorfgemein
den und Genossenschaften, die ihrseits die Niessbrauchverfuegungen bezuegłich der ihnen ueber
łassenen Laendereien treffen auf Grundlage der vorliegenden Gesetzbestimmungen.
9) Ais Norm fuer die Groesse der zuzuerteiłenden Landparzellen gillt bei Privatwirtscha
ften ein Areał von welchem die Familie oder Genossenschaft bei der fuer die betroffende Gegend
uebłichen Bewirtschaftungsart einen Nutzen erzielt, der dem persoenłichen Konsumbedarf deckt
und zum Unterhalt der Wirtschaft genuegt. Sołche Norm darf jenes Areał nicht ueberschreiten
<las durch die Familie oder Genossenschaft ohne Hilfskraefte bewirtschaftet werden kann.
l
ie Festsetzung dieser Norm und der Ausgłeich bei Nutzniessung des Lande erfołgt
durch Landkomitees und Dorfgemeinden unter Leitung und Vorbehałtlicher Bestaetigung se
itens der Zentrałorgane der Staatsregierung.
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1 1 ) Gehoeftsparcellen werden zum Bau-und Handelsindustriezwecken ueberlassen, auf
Grundlage der durch die Regierungsorgane, Staatsverwaltungen und Landkomitees festgesetz
ten Regeln.
12) Fuer den Niessbrauch des Landes darf keinerlei Zahlung erhoben werden.
Anmerkung: Einer Besteuerung unterliegen nur Landbestaende, welche die stipulier
te Form ueberschreiten, sowie auch ausserordentliche Einkuenfte, bedingt durch natuerliche
Beschaffenheit der Parzelle, ihre Lage und andere sozial-wirtschaftliche Umstaende, also una
bhaengig von der Arbeitleistung des Inhabers der Parcelle.
13) Die Landnutzniessungsfristen werden von Dorfgemeinden und Genossenschaften fest
geserzt auf Grund der von den Landkomitees in Uebereinstimmung mit den vorliegenden Ge
setze Aufgestallten Regeln.
Anmerkung: Das Nutzenniessungsrecht kann vererbt werden.
14) Eine Uebertragung des Landnutzniessungsrechtes ist nur unter Genehmigung der Ge
meinde und Landkomitees moeglich.
15) Parcellen, die in private Eigenbewirtschaftung uebergeben waren und auf denen die
Bewirtschaftung eingestellt, oder ein Exploatationsbetrieb eingerichtet ist, gehen zur Weiterveruegung an die Gemeinde und Landkomitees ueber.
1 6) Bei Parcelleninhaberwechsel sind den frueheren Besitzern alle von ihnen getroffenen,
nicht ausgenutzren Verbesserungen und Meliorationen durch den neuen lnhaber zu vergueten.
17) Die Dorfgemeinden und landwirtschaftlichen Genossenschaften tragen den Landkomi
rees gegenueber die Verantwortung fuer die Landesverwendung.
1 8 ) Zwecks Ergreifen von Massregeln zum Schutze und zur Hebung der Bodengueter wird
ein Staats- und Meliorationsfond gegruendet.
19) Zur Unterstuetzung einer normalen Entwicklung der Landwirtschaft organisiert der
Staat landwirtschaftliches Kredit.
Absatz III. Uebergangsmassregeln.
20) Die Annulierung des Privateigentumsrechtes auf Land, Gewaesser, Bodenstaendige
Gueter und Bodenschaetze erfolgt in den Grenzen der Ukrainer Volksrepublik ohne Wertent
schaed igung.
2 l )Die frueheren Besitzer, Paechter, sowie auch Einzelpersonen, Familien, Genossenscha
ften und gemeinden koennen auf Wunsch und auf Grund von Bechlufassungen der Wolosren
und Landeskomitees ihre Grundstuecke, insofern sie aus Gaerten, Weingaerten und Hopfen
plamagen bestehen, zur Nutzniessung uebernehmen, jedoch nur in solcher Arealflaeche, die
sie durch Eigenarbeit und die Arbeit ihrer Familie bewirtschaften koennen.
Anmerkung: Die durch Eigenarbeit bewirtschafteten Gaerten, Weingaerten, Hopfenplan
tagen und dg!. bleiben in Niessbrauch der frueheren Besitzer und werden nicht reduziert.
22) Laenreien, die bis zum Tage dieses Erlasses verschiedenen Orts- und Gemeindeverwal
tung, sowie auch Bildungsinstituten angeherten, bleiben in deren Besitz auf Grund von Be
schluessen seitens der Kreislandkomitees.
23) Mit Wohnhaeusern bebaute Grundstuecke, sowie auch solche, auf denen sich verschie
dene Wirtschaften, Handels- und Industrieunternehmungen befinden, bleiben zur Nutznies
sung den frueheren Besitzern, jedoch nur in der Arealgroesse die von den Landkomitees oder
den Ortsverwaltungen ais zulaessig befunden werden.
�
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24) Alle uebrige Laendereien, welche in den Paragraf 2 1 , 22 und 23 nicht inbegriffen sind,
gehen an die Landkomitees zur Weiterverfuegung ueber.
25) Mit diesen Laendereien gehen gleichzeitig aus dem Besitz der Eigentuemer in den Ver
teilungsfond der Landkomitees <las lebende und tote Inwentar ueber. Den frueheren Eigentu
emern bleiben soviel Inwentar und Gebaeude, ais sie zu ihren Unterhalt oder auch zu handels
und Industrieunetrnehmungen unumgaenglich noetig haben gemuess Paragraf 23 .
26) Die in den Paragraf 24 und 25 angefuerten Laendereien werden von den Landkomite
es in folgende zwei Kategorien geteilt:
a) in Laendereien fuer Gemeindewirtschaften, laut Paragraf 6 und 7 ;
b) i n Laendereien fuer Privateigenarbeit (zur Einzelbearbeitungsnutzniessung) .
27) Aus dem Areal der Laendereien, die fuer Einzelbewirtschaftungen vorgesehen sind,
werden zunaechst die Beduerfnisse der Ackerbautreibenden Ortsbevoelkerung befriedigr, und
zwar in ersrer Linie die Landarmen und Landlosen, in zwierer Linie die nichtackerbautreiben
den und nicht zur Ortsbevoelkerunng gehoerenden Bewohner.
Anmerkung: Unter landarmen versrehr man solche Einzelwirtschaften, deren Land nicht
ausreicht, urn die Konsum Beduerfnisse ihrer Familien bei herkoemmlicher Bewirtschaftung
befiedigen.
28) Die Land verteilung erfolgt nach Grundregeln der in den Paragraf 9 und 1 O festgetzten
Normen.
29) Ausgleich in der Nurzniessung des Bodens wird erzielt durch:
a) Besreuerung des die festgesetzte Norm ueberschreirenden Landesbesrandes in Hoehe des
Reinertrages vom ganzen Ueberbestand.
b) Besreuerung der ausserordentłichen Eikuenfte bedingt durch natuerliche Boden-beschaf
fenheir der Parcelle, ihre Lage und andere Volkswirtschaftliche Umstaende, also unabhaenging
von der Arbeitsleistung des Parcełieninhabers.
c) Ansiedlung und Uebersiedlung oder durch Grenzabaenderungen der Parcellen.
30) Die nach der gesetzmaessiger Aufteilung verbliebenen ueberschuessigen Laendereien
koennen bis zum Entwurfe eines Ansiedelunsgesetzes seitens der Zenrralorgane der oertlichen
Bevoelkerung ueber die Norm hinaus zum Niessbrauch ueberwiesen worden unter Bedingun
gen, die von den Landkomitees festzulegen sind.
3 1 ) Das fuer den Anbau von Zuckerrueben und anderen wichtigen Saemereien benoerigte
Areal wird zu Einzelwirtschaften parcellierr unter der Bedingung, <lass die Anbauflaeche fuer
solche Saaren nichr zu vermindern ist.
32) Hochkulrivirte Wirrschaften werden Genossenschafren und Gemeinden habengemein
sam die Wirrschaften forrzuserzen genaess dem von den Landkomitees erreilren Direkriven,
unter den gleichen Bedingungen werden ungeteilt Gaerren, Weingaerten, Hopfe plantagen und
dergleichen zum Niessbrauch uebergeben.
33) Saarzuechtereien, Bauschulen, Selecrions- und Versuchsfermen beziehungswiese Srario
nen gelangen ungereilr zur Weirerverfuegung nehmen, oder aber oerrlichen Selbstverwal
tungen und wissenschsftłichen Insriturionen uebergeben.
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Dokument nr 6
1 9 1 8 [wiosna], Kijów - Memoriał w sprawie rolnej na Rusi (Ukrainie) .
Polski stan posiadania w guberniach kijowskiej, wołyńskiej, podolskiej, a także częściowo

czenihoowskiej i Besarabii, opiera się na własności ziemskiej i związanym z nią przemysłem ( ! ) ,
stanowiąc 40 do 6 0 % obszaru wielkiej własności. Drobna własność włościan Polaków jest roz
rzucona pomiędzy wsiami ruskimi i jeżeli ona zachowała dotychczas swą wiarę, język i odręb
ność narodową, to zawdzięcza to wpływowi ośrodków polskich, jakimi są dwory.
Ludności polskiej jest około dwu milionów, na którą się składa, prócz posiadaczy ziemi
ogromna, bo 400 OOO ludzi wynosząca, armia pracowników i urzędników zatrudnionych w go
spodarstwach. W miastach ludność polska zajęta jest profesjami wolnymi, po części handlem
oraz robotą w fabrykach i warsztatach.
Ogromna urodzajność gleby, liczne fabryki cukru oraz cenne lasy, stanowią tak kolosalne
bogactwa, dają dobrobyt tylu Polakom, Że dla biednej Polski rdzennej Ruś jest tym, czym Indie
Wschodnie są dla Anglii.
Polska etnograficzna, w granicach Królestwa Kongresowego zawarta, bez Rusi i Białorusi,
stałaby się rachitycznym państwem, skazanym na anemiczną egzystencję, gdyż dopływ do niej
pieniędzy, wraz z hai:idlem Polaków tu zamieszkałych z Królestwem, by ustał.
Polacy z Kresów najchętniej w kraju macierzystym zaspakajają swe rozliczne potrzeby, a fir
my warszawskie mają tu wszędzie swych reprezentantów oraz filie, składy, magazyny i warsz
taty.
Gdyby obywatel ziemski zniknął, z nim razem musieliby zniknąć oficjaliści rolni i fabryczni
na wsi, a w miastach ci wszyscy Polacy i firmy, których wieś w klienturę zaopatrywała. Rosja
nie i Ukraińcy jednakowo obsadzają majątki swymi rodakami, a Polacy musieliby z Rusi emi
grować do Polski lud za granicę, powiększając konkurencyjna podaż pracy w Królestwie, lub
zwiększając zastępy jej pozbawionych, albo też zmniejszając liczebność ludności polskiej, która
w małym tylko odsetku do kraju powraca, przeważnie zaś ginąc.
Przez dziesięcioletnie działanie „prawa dziesiątego grudnia" 1 86 4 roku, własność ziemska
polska skurczyła się znacznie, gdyż tam, gdzie dozwolony był tylko rozchód, a przychód celo
wo był wzbroniony, inaczej być nie mogło.
Jednak energia i umiejętna praca na roli właścicieli ziemskich potrafiły stworzyć tak moc
ne gospodarstwa, tak je uprzemysłowić i tak zorganizować, że stanęły one na bardzo wysokim
poziomie techniki, a tym samym stały się placówkami odpornymi; własność polska dalej nie
topniała, a tylko rosła w potęgę i znaczenie.
Ostatnie lata zmniejszonego ucisku ze strony władz rosyjskich dały możność zajęcia się
kulturalnym rozwojem i narodowym uświadomieniem mas włościańskich, a polskość na kre
sach naszych rokowała duży rozwój i piękną przyszłość.
Wojna europejska, która ogniem i mieczem zniszczyła Królestwo, zalewając Kresy falą wy
gnańców, zaoszczędziła Ruś, a zasobny ten kraj dał przytułek i pracę wielu z nich.
Czego jednak nie dokonała wojna, to jeszcze w szerszym zakresie i bardziej bezwzględnie
potrafiła uczynić rosyjska rewolucja.
Rewolucja ta była i jest taką, jaką tylko być mogła, to jest demagogiczną i socjalistyczną.
A polityczne masy ciemnego chłopstwa mogły być poruszone tylko takimi hasłami, które do
gadzały instynktom zwierzęcym i zbójniczym.
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Wiedzieli o tym dobrze socjaliści, od dawna pracujący nad rozbudzeniem tych instynktów,
gdyż przez nie chcieli dopiąć swego celu, którym jest zniesienie ustroju kapitalistycznego na
prawie własności opartego.
Rzucili więc hasło: „ Ziemia i wola". Chłop ruski, jak zresztą każdy chłop, wszędzie i za
wsze jej pragnie, z tą różnicą, że nigdy jej nie ma dosyć, bo ani chce, ani umie na rej ziemi pra
cować, a tylko jej pożąda. Wola w jego zrozumieniu jest obaleniem wszelkiego prawa instynk
ty te krępującego.
Wiedzieli reż socjaliści, że hasło ziemi, to jest jej odebranie od obywateli ziemskich zniszczy
reż i armię, gdyż ta ziemia była za plecami wojujących, a nie poza okopami frontu bojowego
i że ten front rzuci się ku domowi, by się nie opóźnić do jej podziału - a więc zniszczy milita
ryzm, główną przeszkodę do imenacjonału.
Gdy pan Czernow, były nauczyciel ludowy, socjalista-rewolucjonista, analfabeta absolutny
w sprawach rolnych i ekonomicznych, ogłosił konfiskatę i socjalizację ziemi, masy chłopskie
z entuzjazmem przyjęły konfiskatę, nic sobie z socjalizacji nie robiąc, gdyż wiedzieli, że żadna
siła wydrzeć własności im nie potrafi.
Jednak tak zwani ideowcy, to jest marzyciele o raju socjalistycznym na ziemi, pragnęli
ideę upaństwowienia ziemi zachować, a majątki skonfiskowane przekazać, do czasu użytko
wania ziemi wedle ich koncepcji, komitetom rolnym, które by gospodarstwa utrzymały i eks
ploatowały.
? listopada

1 9 1 7 r. Centralna Rada Ukraińska wydała III Uniwersał, w którym ogłasza kon

fiskatę wszystkich ziem i lasów, prócz gospodarstw „trudowych", to jest własną pracą obrabia
nych, na rzecz państwa (bez wykupu).
Wówczas też generalny sekretarz spraw wewnętrznych pan Winniczenko wydał cyrkularz,
do gubernialnych komisarzy z instrukcją, w której nakazuje zabór majątków i lasów komite
tom rolnym, zastrzegając się przed samowolnym zabieraniem przez włościan zarówno ziemi,
jak i inwentarzy: „Samowolnie zagarniać ziemię, rąbać i wywozić las - znaczy być grabieżcą"
mówi cyrkularz, przy czym grozi represjami.
Grabić w całości w imię idei i wyższej sprawiedliwości wolno panom socjalistom, zaś gra
bić w detalu uznane jest za przestępstwo dla włościan.
Toteż chłopi zrozumieli od razu, że jeżeli wolno jedno, ro i drugie musi być dozwolonym;
rzucili się na dwory grabiąc je z inwentarza żywego i martwego, zboża, zapasów, mebli i stat
ków gospodarczych. Podpalano domy i folwarki, ginęły cenne zbiory i dzieła sztuki, lasy w pień
wycinano i niejeden broniący swej ojcowizny, życiem tę obronę przypłacił.
Żadne groźby nie skutkowały, bo wojska nie było, bandy co miano wojska czy wolnego
kozactwa nosiły, szły wspólnie z chłopstwem na rabunek. Sądów nie było, władz też żadnych,
jak i dziś nie ma; pisano tylko jakieś nakazy, których nikt nie spełniał i nikt nie słuchał.
Z kwitnącego do niedawna kraju pozostały zgliszcza, domy bez drzwi i okien, gospodar
stwa bez narzędzi, zapasów, inwentarza, a podwaliny nowego ustroju, przez niszczenie dawnej
kultury i wyrzucenie na bruk zarówno właścicieli, jak i pracowników, zostały założone. Z rzad
ka, gdzieniegdzie stoi jakiś folwark, a rządzi w nim komitetowy komisarz, o gospodarstwie nie
mający pojęcia, ale za to zasłużony rewolucji.
Gdy bolszewickie wojska wypędziły wojska ukraińskie, one dograbiły i doniszczyły, cze
go tamci nie zdążyli.
Rządy bolszewickie ogłosiły socjalizację domów, kapitałów i fabryk, a rozstrzelawszy oko151

ło sześciu tysięcy ludzi w samym Kijowie, zabrawszy czterdzieści milionów z Banku Państwa,
zaciągnąwszy dziesięć milionów kontrybucji z miasta, zrabowawszy mnóstwo magazynów
i mieszkań prywatnych, po rrzech tygodniach p anowania w zbombardowanym przez nich mie

ście stolicę Ukrainy opuścili.
Wkraczające z powrotem wojska ukraińskie i niemieckie powstrzymały wprawdzie sądy

doraźne i grabieże, mieszkańcy widzieli życie swe ur .nowane,ale stosunki ekonomiczne się
nie zmieniły. Dwory rabują i niszczą dalej chłopi i żołnierze, banki pieniędzy nie wydają, gdyż
.

ich nie mają, głód zabiera liczne ofiary, a panowie ministrowie raz jeszcze potwierdzili, że
wszelkie socjalistyczne reformy, w uniwersałach zapowiedziane, będą ściśle wykonywane.
Czas siewu wiosennego już nastaje, ale właściciele do majątków wracać nie mogą, gdyż
życie by narazili, a bez narzędzi, nasion, siły pociągowej i pieniędzy nie mogliby gospodarzyć.
Sądzili, Że przyjście Niemców zapowiada powrót do normalnych stosunków i że będzie sil
na ręka, która rozhukane włościaństwo do karności i porządku przywróci.
Jednak ta nadzieja zawiodła, gdyż Niemcy weszli jako sojusznicy, li tylko dla wypędzenia
bolszewików, a wedle ich słów, byli zupełnie błędnie poinformowani o stanie kraju. Liczyli oni
na obiecane im przez rząd ukraiński 30 OOO wagonów zboża, mięsa itd. do dnia 15 kwietnia
bieżącego roku, mających im być dostarczonych. Tymczasem chłopi nie myślą dawać cokol
wiek ze swoich i nagrabionych zapasów, stawiając silny opór zbrojny oddziałom niemieckim.
Trzeba wsie brać szturmem, a jak na przykład w Sieniawie, bój trwał trzy doby, podczas któ
rych chłopi zbrojni w karabiny, kulomioty i jazdę z poza okopów formalną bitwę staczali.
Cała Ukraina jest uzbrojona i nim się ją rozbroi, trudno liczyć na posłuszeństwo władzom,
te zaś solidaryzują się z chłopami w swej socjalistycznej polityce.
Ministerstwo Rolnictwa zwołało naradę ziemian, tukrowników, kupców i finansistów,
a gdy wszyscy jednogłośnie wypowiedzieli zdanie, że w tych warunkach ani kapitał, ani ludzie
pracować nie mogą i nie będą, że tylko skasowanie uniwersałów i przywrócenie prawa wła
sności oraz zaprowadzenie porządku prawnego przez silną władzę da tę możność - pan mini
ster Tkaczenko powiedział, że ani na jotę uniwersałów nie zmieni, reformy zapowiedziane
przeprowadzi i niezadowolony, bez pożegnania salę obrad opuścił.
A więc stan polskiego posiadania przestał istnieć: obywatele ziemscy stracili swoje mienie
i pracę wielu pokoleń, wszyscy zaś pracownicy pozostali bez dachu i zarobku, przemysł zamarł,
handel ustał. Chłop polski został bez kierownictwa i pomocy. Kto dziś może łożyć na szkoły
i inne instytucje kulturalne, gdy ci, co dawali pieniądze, dziś sami często pomocy doraźnej
potrzebują.
Czy możemy pozwolić na piąty i ostateczny rozbiór Polski przez odjęcie Polakom tej ich
odwiecznej ziemi i wyrzucenie miliona ludzi ha bruk?
Czy możemy się zgodzić na zmienienie drugiego miliona na Ukraińców?
Czy w chwili, gdy wytężamy wszystkie siły dla odtworzenia państwa polskiego możemy
obojętnie patrzeć na tak kolosalne srraty ekonomiczne i kulturalne?
Chełmszczyzna jest zagrożona, lecz ona stanowi drugą linię obronną, my zaś na kresach
Rusi i Białorusi silną pierwszą linię. Stracenie tej pozycji odkrywa drogę do twierdzy samej :
tracimy również liczną i zahartowaną armię.
Na to zezwolić nie możemy!
Szukać wyjścia z tej sytuacji jest naszym świętym obowiązkiem, a zapomnieć nie możemy,
że i cała Białoruś w takich samych warunkach się znalazła. Pragniemy przyłączenia do Polski
1 52

dwu innych zaborów, ale tam przynajmniej stan posiadania naszego nie jest zagrożony. Tam
żyjemy i żyć będziemy, a tylko żyjący mogą liczyć na lepszą przyszłość. Na Rusi i Białorusi gi
niemy i życie narodowe tracimy, a z nim bezpowrotnie i wszelkie nadzieje na przyszłość.
Dziś te Kresy nasze są w rękach okupantów niemieckich i tylko państwa centralne mają
możność nas uratować, jeżeli zdołamy ich interesy skoordynować z naszymi i drogą układów
pomoc ich uzyskać. Obrona egzystencji naszej nakazuje iść na to porozumienie, by nie tracić
dla Polski tych ogromnych obszarów, dających w przyszłości możność ekspansji i wpływów
polskich ku stworzeniu potęgi państwa.
Z ufnością przeto idziemy do Najdostojniejszej Rady Regencyjnej z prośbą, by nas obroni
ła i uratowała, wierząc, że Najwyższa Władza nasza potraf... [brak dalszego tekstu].

Dokument nr 7

1 9 1 8 [marzec 8], Kijów - Protokół narady poświęconej normalizacji stosunków gospodar
czo-społecznych na Ukrainie.
Protokoll der Beratung am 23 Februar (8 Maerz) 1 9 1 8 des herm Finanz und Justiz Mini
sters mit Vertreter der banken, des Handels und Industrie auf Einladung des Ministers in den
Raeumen des Kiewchen Bankkomitees abgehalten.
Die Sitzung erfolgte urn 8 Uhr Abends unter dem Vorsitze des Ministers Tkatschenko, der
sich an die Anwesenden mit einer Ansprache wandte, in der er erklaerte, class von nun ab die
Ukrainische Volksrepublik fuer selbststaendig erklaert sei. Der von der Ukraiinischen Regie
rung mit dem Zentralmaechten abgeschlossene FriedensYertrag sei fuer Ukraine weit vorteil
hafter ais der von denselben Zentralmaechten mit russischen Regiegung abgeschlossene Ver
trag fuer Russland. Der ukrainische Friedensvertrag eroeffnet den oertlichen Vertretern der
Industrie und des Handels ein weites Feld der Taetigkeit und es faellt denselben zu diese guen
stigen Bedingungen auszunuetzen. Aber die finaziellen Kreise muessen stets bedenken, class sie
sich von einer Orientierung auf Petrograd abwenden sollen: die Regierung hat schon eine gan
ze Reihe Massnahmen ausgearbeitet, urn das russische Kapitał vom ukrainischen Markte hi
nauzudraengen.
Was die Stellung der Regierung betrifft, so gruendet sie sich auf den im 3 und 4 Universale
bekanntgegebenen Prinzipien, in der agraren Frage bereits in dem von der Rada genehmigten
Grund und Boden Gesetzt verwirklicht. Die Regierung steht jedoch nicht fuer eine Verwirkli
chung der sozialistischer Ordnung ein. Sie anerkennt das Recht der Kapitalienbesitzer auf die
sem Besitz und befuerwortet eine freie gewerbliche Taetigkeit, in der private Kapitalien ihre Ver
wendung finden sollen. Auf diesem Gebiete war die Regierung besonders urn die Zuckerproduk
tion besorgt, zur Aufrechterhaltung derer die Regierung eine ganze Reihe von Massnahmen ge
troffen hat. Auf dem Gebiete des Gewerbes unterstuetzt die Regierung nur die Staatliche, nicht
aber selbstherrliche Arbeiter Komrolle. Der Minister hofft, class die versammelten Vertreter ver
schiedener Kreise der Rada in einer Arbeit helfen werden und finden, class die Veramwortung
fuer die eigentretennen Ereignisse denselben zur Last faellt, weil sie die Rada nicht unterstuetzt
haben und nicht rechtzeitig derselben finaziell geholfen haben. Nun hat die Regierung ein Pro
jekt einer vermoegensweiser Belastung der Bevoelkerung der Ukraine ausgearbeitet und ist be
dacht auf Konto der aus dieser Steuer erwarteten Einkuenfte, eine Zwangsanlaihe zu erlassen,
welche von den Staedten getragen werden soli.
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Der Vorsitzende des Bankkomitees A.J.Dobry bemerkt dem Minister, class eben diesen
Kreisen unlaengst seitens des bolschewistischen Kommandierenden Murawieffs der Vorwurf
gemacht wurde, sie seien der Untersruetzungi� rer Bourgoisen Rada schuldig und deshalb sei

ihnen eine Kontribition auferlegt worden; nun muessen sie hoeren, die finaziellen und indu
striellen Kreise seien der Nicht-Untersruetzung der Rada beschuldigt. Eine Beschuldigung
schliesst de andere aus folglich liegt denselben keine Wahrheit inne. Die finanz -und indu
striellen Kreise haben stets den Staatlichen-und der Ukraine nuetzlichen Massnahmen der

Regierung Wohlwollen entgegengebracht. Aber mit derselben m itzutun, waehrend sie leicht
sinnige, Europa unbekannte Experimente unternimmt, welche zur Zersroerung der Jahrhun
derre alren Kultur und das reichtums der Ukraine fuehren muessen, das koennen diese Kre
ise nichr. Die Stimmeder hier verrretenen Kreise verhallteunerhoerr und sie blieben seitens
der regierung verfolgte Sklaven. Nun soli, wie der Minister sagt, ein Projekt vermoegenwe
iser Steuerbelastung ausgearbeitet worden sein. Wurden <lenn die verrretenen Kreise irgend
wie hinzugezogen?
Sogar in Zeiten des alten Regimes hoerten die Ministerien auf die Meinungen der Spezia
listen und der inreressierren Kreise, ehe sie irgend eine Massnahme unternamen. Die Fuerer
der Ukrainischer republik geben den Vertretern der finazieller, Handels-industriellen Kreise nie
Gelegenheit sich auszusprechen. Als die Berarung ueber das grund -und Boden Gesetz vorge
nommen zu lassen, wurde uns geanrworret: Kann man <lenn diejenigen zulassen, denen man
"
eben etwas wegnimmt", dann fragten wir: ,�arum kann man <lenn nur diejenigen zulassen,
die es abnehmen ? "
Wir waren nie gegen weite sozialen Programme und Gebilde, aber nur umer Vorausset
zung einer Evolutions-Metode nach westeuropeischen Muster, sozialen Schafens; und wenn
die Regierung den Weg organisierender Reformen in Rahmen westeuropeischen kapitalisti
schen Betriebes eingeschlagen haette, statt zur asiatischen zerstoerenden Merode der Revo
lurion zu greifen - dann haerren wie sie dabei unterstuetzt. Koennen wir nun jetzt der Regie
rung irgendwie helfen? Das haengt davon ab, was wir besitzen. In den Mappen der banken
befinden sich verzinsliche Wertpapiere, Wechsel der Gewerbsleute, welche ihre Kapitalien
in die Invenrare und Produktionsmaschinen gelegt haben und jene der Landgutsbesitzer.
Haben nun diese Papiere irgendwelchen Wen oder ist Alles das gleich Null ? Wir moechten
wissen, ob die Regierung die Existenzordnung in der neuen Ukrainischen Volksrepublik auf
den Grundlagen der kulrurellen kapitalistischer europeischer Ordnung untersruetzen will ?
Bei der •Abrechnung mit Russland muss man stete bedenken, class die Hauptmasse der ve
rzinslicher Werrpapiere, Aktion und andere Werte, welche den ukrainischen Buergern geho
eren, sich in den Petersburger und Moskauer Banken befinden. Die finazielln Beziehungen zu
Russland sind aeusserst komplizierr und urn abzurechnen, muess eine sachkundige Komission
errichtet worden, an der die inreressierren Kreise mitarbeiten muessen.
Der Minister anrworrete daraufhin, class die ukrainische Regierung beabsichtigt einen Teil
der russischer Staars�chulden zu uebernehmen, wie gross aber dieser Anteil sei noch nicht fest
gestellt, weshalb die Obligationen der Anleihen ais Werr betrachtet werden muessen. Was die
Wechsel der Grundbesitzer betriffr, so werden sie, wahrscheinlich, bei Verwiklichung der agra
ren Reformen, in Erwaegung gezogen werden, wie auch die Hypothekaeren Schulden.
In Sachen der agraren Reform muss man vor Augen behalten, class dies Gesetzt nicht ais
Verwirklichung der Sozialisierung des grundes betrachtet werden soli, das die Regierung fuer
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die Schaffungen starker Kleingueter eintritt und nicht den Standpunkt der Zulaessigkeit aus
schlisslich familiaerer Arbeiterbetriebe vertritt, sondern mit der Moeglichkeit der Bodenkul
rur durch Bezahłte Arbaitskraefte rechnet. Persoenlich ist der Minister, ais Sozialdemokrat,
nicht fuer die Sozialisierung des Grund und Bodens. Zur Abrechnung mit Russland wird eine
Komission errichtet werden, zu der die Vertreter der anwesender Kreise hinzugezogen werden.
Ausserdem wird die Regierung ein staendiges finanzielles und oekonomisches Beratungsorgan
schaffen, mit Zuhilfenahme von finanziellen und industriellen Sachvesraendigen und Handel
[euten. Die Rada war sters fuer Ordnung. Dies beaugt eine ganze reihe Zwangsverordnungen
in dieser Richtung. Man kann nicht die Rada der Exzesse des elemenraren Wachsrum der re
wolution beschuldigen, sie war ausser Stande Raub und Gawalttaten zu unterbinden.
G. N. Logatscheff: Herr Minister habe soeben erklaert, class die Regierung der Ukraini
schen Republik nicht daran denkt die Kapitaliebesitzer derselben zu barauben. Das waren ihre
Worte, wie sieht es, aber in der Wirklichkeit aus ? Durch Abszchaffung des Besitzerechtes auf
den Boden, ohne Antgelt fuer die Besitzer haben sie schon viele Zuckerfabrik-Unternehmen
derjenigen Kapitalien bereubt, welche dieselben in die gekaiften Gruncie gedeckr haben, urn
die Produktion ihrer Unternehmen sicher zustellen.
Zweitens, habt ihr den Grund unentgeltlich weggenommen, habt die Industriellen Unter
nehmen ohne Ersatz gelassen fuer allesdas, was in die Expluatirenden boden in Form von Ge
beuden, Werkzeug, Vieh, Reserven an Getreide und Lebensmitteln, ausgaben fuer Feldarbeiten,
hineingesteckt wurde und das alles mitten in der stillsten Arbeitszeit und Wert von je 1000
Rubel auf die Desiatine Uebersteigend, <las heisst zweimal so vie!, ais der Werr des Bodens
selbst. alle diese Kapitalien, auf Verordnung des Universals in Haende der Bodenkomitees
Uebergeben, sind faktisch gestohlen und total vernichtet werden. Ist nun das keine faktische
Expropriirung des Kapitals bei dessen Besitzern ?
Weiters, Herr Minister, haben sie zu sagen geruht, class die Zuckerindustrie stets ihr Sor
genkind gewiesen ist, sowie die Sicherstelłung derer Grundfesten. So klangen ihre Worte, wie
siehr in Wirklichkeir aus ?
Die Zuckerindustrie bekommt 90 o/o der Rohmaterialien das in der Rueben aus den Privat
guetern und nur 10 o/o von den Bauern. Die Landwirtschaft der Privatbesitzer und deren Oeko
nomien zerstoerend, wie denken sie die Fabriken mit Rohmaterialien zu versehen mit Rueben,
Brennholz ? Durch welches Wunder wird die Bauerschaft das noetige Quantum Rueben lie
fern ? Die bei den Privatbesitzern geraubten Maschinen, Vieh, werden fuer die Kleinguetler
verhaełtnisse ungenuegend und unbequem sein. Dann, bei Einfuehrung des Gesetzes ueber die
Sozialisierung des Bodens, welche nur Arbeits wirtschaften, ohne Lohnarbeit schafft, wie ist
die Ruebenkultur moeglich, welche in gegebenen Periode Ausfuehrung einer genau benoetig
ter Reihe von Handarbeiten bedingt, was die Anwendung auf kuerzeste Zeit einer grosser Zahl
Arbeitshaende auf jecie Desiatine erfordert, ist dieses ohne Anwendung von Lohnarbeit, nur
die einigen Kraefte der Bauernguetern ausfuerhbar ?
Das sind alles Utopien, die an der traurigen Wirklichkeit zerschellen muessen. Die Zucke
rindustrie lebte und atmete durch den Kredit, nun ist er ihr weggenommen. Man hat uns Kre
ditfaehigkeit baraubt. In der Tat, die Kreditfaehigkeit wird durch die Zahlungsbilanz bestimmt:
wie sieht unsere Bilanz, wie sieht unser Passiv ? Die Zuckerindistrie ist mit Groscnen geschafft
worden und hat immer gebergte Betriebskapitalien angewendet. Wir schulden den Bankenko
losale Summen, wir schulden der Staatskasse fuer Darlehen und Akzise, wir schulden den Ar-
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beitern, mit denen wir nicht abrechnen koennen wegen der erhoenten Arbeitslohne und ver
schwinden der Betriebskapitalien. Wie steht unser Aktiv ? Das sind unsere Ausgaben fuer die
Unternehmen : die in Boden, in Inventar Stecken, in der Reserven an Materiallien, wełche die
Unternehmen in den eigenen oder gepachtenten Gruenden besassen. Alles das hat man uns
genommen und zerstoert. Unser Aktiv, stekt in der Waare, derer wir in diesem Jahr vor dem
Kriege und die auch unter dem Risiko des Beraubtwerdens steht.
Bis heute uns diese Waare unter dem Selbstkosten Preise bezahlt. Unsere Aktiva enthalten
wetzinsliche Wertpapiere, die zur Sicherstellung unserer Call Rechnungen dienten. Nun ist, mit
Annullirung der Aktiven deren Wert zweifelhaft.
Es sind unsere Aktiva. Ais Folge besitzen wir keinen Kredit mehr.
Das ist bisher, das Resultat der Sorgen der Regierung urn die Ackerproduktion, wie sie es
zu sagen beliebten.
In dieser Zustande soli nun die Industrie in Konkurrenz mit derjenigen Westeuropas tre-_
ten, mit der sie noch vor dem Kriese nicht konkuriren koente, wegen der Schwecheren Erzeu
egnisfaehigkeit unserer Arbeit und hoeherer Selbskosten, der Produkte. Heutzutage, seit dem
Kriege und der Revolution, b ei erhoehten Arbeitslohnen und niedrigerer Produktion, sind die
Selbstkosten der Produkte noch weiter gewachsen, folglich sind die Schwierigkeiten der Kon
kurrenz noch groesser geworden.
Sie sprechen von einem guenstigen Kaufvertrag. Wir sind vorlaeufig nicht informirt aber
nach in der Presse erschienen Nachrichten zu urteilen, soli wie es scheint der Vertrag vom Jah
re 1 8 94, in 1 9 04 ausgeaendert bestehen bleiben. Wenn nun bei der clarin bestehenden Hoehe
der Zollabgeben keine Umrechnung im Verhaeltniss zum Sturze des Rubelkrises vorgenommen
wird, so werden die Zollschrenken verschwinden und unsere Industrie wird nicht aushalten

koennen. Sie errichten eine rieue Geldeinheit. Wodurch wir ihre Valuta bestimmwerden ? An
Ende wird Valuta durch die Verrechnugsbilanz bestimmt und diese durch die Hoehe der Aus
fuhr der Produkte und durch Fiut und Ebbe der kapitalien im Lande. Eine Ausfuhr, jedoch
wird nur dann bestehen, wenn eure oekonomische Politik die Erzeugnissfaehigkeit der Lan
dwirtschaft und der Industrie foerdern wird. Bisher geschieht jedoch, bei allem, euren besten
Willen das gerade Gegenteił. Wir koennen nicht begreifen, wie eure Vorsaetze die Erzeugnis
faehigkeit des Landes zu heben Hand in hand mit der Taktik derer Vernichtung gehen soli.
A.K. Rschepetzky. Wozu nur auf Einzelnheiten, bei der Zuckerindustrie verweilen; die Ta
etigkeit der Rada ist vie! Weitlaeufinger, hat keinen einzuegen Wirtschaftzweig von Zersro
erunggewahrt. Wir muessen offen heraussagen, class die Arten Gewerbe in einen Klaeglichen
Zustand versetzt worden sind. Die bis zum III Universal erhalten gebliebene Landwirtschaft ist
vernichtet und Werkzeuge der Produktion gestohlen. Was sind jetzt die Fabriken und Werke ?
Es sindnunmehr weiter nichts, ais mit Maschinen un Werkzeug verehenen Raeume, ohne Bren
nmaterial und Betriebskapital. Was sind die Banken geworden ? Die Aktiva bestehen aus ve
rzinslichen Wertpapieren wertlos sind und aus Wechseln Bankrotter Leute, in den Passiva Verp
flichtungen die man nicht bezahlen kann . Die Banken sind jetzt Raeume mit Schranken und
Beamten, ohne Geldsummen und unfaehig Kredit zu gawaehren. Die Ausgaben der Wohnha
euser uebersteigen betraechtlich deren Ertraegnisse. Die Klasse der Gewerbleute und Kaufleu
te, seiner Erz ć'ugnismittel, seiner_Werkzeuge baraubt; was kann sie jetzt der Regierung geben,

wełche sich nunmehr an sie wendet ? Siene Muehe, seine Erfahrung im Schaffen, in Nuetzli
vher Arbeit die jetzt unbegehrt ist, aber zu wełche Zwecke ?
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A.A. Wolsky ais Pole aus Polen, also ais Auslaender in ukrainischen Sachenuninteressiert,
gab seiner grosser Betruebniss Ausdruck ueber <las von Minister der ukrainischer Regierung
gesagte. A.A. Wolsky sieht eine leuchtende Zukunft des Slaventums nur in einem Buendniss
Polens, Boehmens und der Ukraine, deshalb erscheint ihm die Entstehung einer starken kul
curreichen Ukraine ais unumgaenglich Verbindung zu einer soliden Zukunft auch des polni
schen Staates ? A.A. Wolsky verbleibt der Ukraine ein teuer Freund, trotz des unangenehmen
Vorfalls mit Cholmer Land der so ore so zur beiderseitigen Zufriedenheit der Polen und Ukra
ine geschlichtet werden wird.
Aus diesem Grund bleibt A.A. Wolsky die Hartnaeckigkeit der ukrainischer Regierung ga
enzlich unverstaendlich in der Loesung der agraren Frage welche vielleicht ais taktischen Mit
teł vor der Reise Regierung nach Schitomir angezeigt, aber nach der Rueckkehr derselben aus
Schitomir durchaus nicht an Płatze war.
Die bolschewistische Loesung der agrarer Frage bedeutet der Untergang der Ukraine. Zu
einer sołchen Loesung hat sich <loch kein Volk der Welt entschlossen. Umsomehr kann dies die
Ukraine nicht run, woselbst auf 23 Einwohner nur ein Volkschueler kommt, wahrendin allen
Kulcurstaaten und sogar auf den Filippinen, ein Schueler auf 5 8 Einwohner faelłt. Die ukra
inische Regierung �ucht nach einem unglaublichen Ausweg aus der geschaffenen Situation,
-

wahrend dem dieser Ausgang schon !angst bekannt ist und die ganze Welt sich dessen bedient:
man muss zum priv aten Landbesitz zurueck kehren und die Bodenkułtur heben.
Jeder, der etwas schafft, macht Fehler; er mag noch so erfahren in seine Werke sein. Es ist
also nicht zu verwundern, <las auch die Ausbauer der Ukraine in diesen stuermischen Ausbau
noch haben konnten. Demnach ist die Veroefentlichung des III Univerrsals nicht merkwuer
dig: Hartnaeckigkeit in gemachten Fehlern, jedoch, ist unzulaesslich. Diese Hartnaeckigkeit
graebt der Ukaine ihr Grab. Die Zerstoerung der Landwirtschaft, dadurch <las Universal
erzeugt, wird in der Ukraine um Jahre 1 9 1 8 eine unerhoerte Hungersnot hervorrufenund eine
gegenseitige Schaechtere unter den Bauern, und wird die Ukraine zu einer staendiger, vernich
tender Okkupation und zum Verlust ihrer Unabhaengikeit bringen. Natuerlich bezwecken die
ukrainischen Patrioten nicht solch eine Loesung.
Der Herr Minister sagt, dies sei der Wille des Ukrainischen Volkes und dieser Wille ist der
ukrainischer Regierung helfig. Dem ist nicht so. Ernstens kennt noch niemand den wirklichen
Willen des ukrainischen Volkes, und dann, wenn man sich durch den Volkswille łeiten lassen
will, dann ist <las jetzige Verweilen der Zentrałen in der Hauptstadt der Ukraine hoechst mer
kwuerdig. Stehen <loch mindestens drei Viertel der Ukraine nicht unter der Gewalt der jetzi
gen Regierung und es gab eine Zeit, gegen Ende Januar, wo 99 % des ukrainischen Volkes nicht
auf der Seite der Centrale Rada gestanden hat: sonst haette die Regierung nicht nach Schito
mir zu reisen gebraucht. Die Zentrale Rada hat ganz richtig und patriotisch gehandelt, indem
sich diesem Volkswillen dicht fuegen wolłte und fuer noetig erachtete zur bezuehung dessełben
fremde Waffenmacht einzufuehren, die die einheimischen und uswaertigen Stoerer der Ukraini
scher Republik hinaustreibt. Es wird wohl keinen einzigen ukrainischen Patrioten geben, der
nicht versteht, <lass <las III Universal die ukrainische Landwirtschaft zerstoert hat. Wenn die
Erzeuger der Ukraine nicht gezaudert haben zum Wohle der Ukraine den General von Linsingen
anzufuehren, so sind sie umsomehr verpflichtet zu Netz und fromen des Vaterlandes, sofort <las
III Universal zu wiederrufen, sowie <las darauf fassende und angenommene Agrarsaetz. Sonst ist
die Ukraine verloren. A. A. Wolsky glaubt jedoch an dem Patriotismus der Mitglieder der ukra1 57

inischer Regierung und zweifelt keineswegs, <lass diese Wiederrufung gestehen wird. Fuer ihn
handelt es nicht nur darum, <lass dies nicht so spaet erfolgt.
Bukowinsky. „Ich staune ueber den mehrrrpls vorgebrachten Vorwurf und die Handelsund
Gewerbe Klasse, <lass infolge der ungenuegender Unterstuetzung seinerseite bei Ausfuehrung
der projektirten Plaene die ganze Verantwortung und Schuld denselben in die Schuhe gescho
ben wird. Der Ausschuss der Volkskomissaere wendet denselben Griff an ? Die Buergerkreise
der Sabotage zeihend; liegt aber clarin der Hauptgrunde des Misserfolges ? Es scheint - nein.
Wenn die Staatsgewalt solche Ziele aufsteckt, die unter den gegebenen Umstaenden unauffu. ehrbar sind, dann wird auch ein Genie bei bestes Willen machtlos. Alles ist zerstoert und soli
weiter zerstoert werden, damit Punkten. Die vorgezeichnete Agrarreform ist dermassen le
nensunfaehig, schwebt dermassen im Gebiete der Phantasie und einenabstrake Doktrinismus,
<lass unser hauptsaechlich Landwirtschaft treibendes Land, umernehmen muss, und schon am
Haende des Abgrunds steht. Es sind heroische Anstrengungen noetig, sie werden sich finden,
aber Schaffensentwiklung. Bezweckt nur dieses die einzufuehrende Agrarsrefom? Ich denke,
<las Gegenteil und die nachteiligen Folgen machen sich schon allerorte bemerkbar. So findet
man in der Geschichte ein Beispiel solch einer zwangweisen Enteignung? Wo sind die Milliar
den, welche zur Bemittelung des Haushaltes notwendig sind? Wo sind die Enteignung der Ge
istlicher Landgueter in der Franzoesischer Revolution. Dieselbe wurde dabei jedoch nicht em
schaedigungslos fuer die davon. bedachten durchgefuhrt, hat nichts desto weniger eine fuerter
liche Spekulation verursacht, die lanlosen dabei nicht versorgend: dagegen verblieb von den
aufgeteilten Parzellen schon in den naechsten Jahren gar zum nichts uebrig und die Proklamie
rung Napoleons ersten Konsul und dann Kaiser erfolgre durch die Stimmen der kleineren Guts
besitzer. Die Gesetze der Natur, der B iologie, der Sociologie und der Ekonomik sind unantest
bar und <las Malthusienische Gesetz solle man in solchen Fragen nicht ausser Acht lassen. Wir
sind gerne bereit euch zu helfen un wer den freudigauch unsere Kraefte und unsere Wissen zur
Verfuegung unausfuehrbarer Dinge verlangen, wie zum Beispiel Loesung einer Aufgabe mit
drei Unbekannten".
A.A. Kitjakowsky. „Ich kann nicht ein sich begen vor den Gesetze des Sozialismusbegreifen,
<lass zum Nachteil realer Dings fuehrt. Die Rada· hat keine Agrarsreform gemacht und kann
keine solche durchfuehren, weil sie durch ihre Universale <las ganze wirtschaftliche Eigentum
des Staates dem Raube preisgegeben hat. Die Rada besitz in der Landbevoelkerung keine Au
toritaet und der bauer sagt, wenn man ihm von der Radaspricht: > Was geht mich die Rada
an, wenn tias Komitee beschlossen hat ? < Dabei ist zu bemerken, <lass in ukrainischen Land
manne der Sinn des Besitzes fest eingewurzelt fortlebt und er wird nur dann an fest an sein
Besitzrecht auf den Boden glauben, wenn er denselben gekauft und die entsprechenden Do
kumente in Haenden hab. Es ist fuer niemand ein Genehmigung, <lass zur Zeit die Volksschich
ten eine Unmasse Geldes in sich verbergen und <lass die .einzige Waare, wofuer der Landmann
sein Geld hergeben wird - die Erde ist. Der einzige Weg, urn tatsaechlich die Erde groesstente
ils in die Hause der Bauern

zu

bringen ist den Freien Verkauf derselben einzufuehren. Diese

Massnahme ist auch <las einzige Mittel den Bauern die vorbergenen Vorraete an Getreide und
Lebensmitteln zu entłocken, weil die diesaelben urn Geld nur vertauschen werden, wenn diese
Geld zum Ankauf von Erde verwendet werden kann".
Frankfurt. Herr Minister, ais neutrale"Person, die seit 1 8 Jahren seine ganze Kraft der En
twicklung der Landwirtschaft und der Zuckerindustrie auf Ukraine gewidmet hat, fuehle ich
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mich verpflichtet meinerseits den bestehenden Sachverhałt zu beleuchten. Die Revolution und
die Katastrophe, die wir nun ais Folge der rewvolution ueberleben, ist die bedingte Folge des
Rueckslandes der Erzeugender Landkraefte. Schwache Erzeuggungsfaehigkeit der Arbeit in
saemmtlichen Zweigen der Produktion sind bezeichnend fuer die vor-revolutionaeren Perio
de. Uebertrieben Bevoelkerung der Doerfer hat die ausserordentliche Schaerfe der Agraren
Frage mit sich gebracht. Nur Entwicklung der erzeugender Kraefte der Ukraine wird sie von
der Moeglichkeit einer Wiederholung der gegenwaertigen Katastrophe bewahren. Ohne einer
Entwicklung ist ein selbststaendige Fortbestehen des junges Staates ausgeschlossen, gleich vie!
ob er durch internazionale Vertrage gesichert erscheinen moechte. Widrigenfalls werden wir,
statt einer ukrainischen Industrie und <las frueheren Stromes der Auswanderer nach Sibirien,
einen Strom Arbeiter zu den Schachten und Bergwerken unserer neuer Verbundeter erleben
gleichzeitig mit einem entgegenlaufendem Stoeme fertiger Waaren zu uns, weshalb die groes
sten Anstrengungen zur schaffung und Entwicklung vaterlaendischer Industrie gemacht wer
den mussen. In dieser Hinsicht verdient die Zuckerindustrie besondere Aufmerksamkeit, we
lche mit organisch mit den naturlichen, sozialen und oekonomischen Verhaełtnissen der Ukra
ine eng verknuepft ist. Diese Aufgabe darf nicht verschoben werden, weil nach einem zeitwe
isen Rueckgange dieser Industrie, Zucker aus Westeuropa den Weg nieher finden kann, wo
selbst vor dem Kriege ein enormer Uebersuchuss davon vorraetig war. Es ist unumgaenglich
notwendig sofort alłerschleunigste Massnahmen zu treffen, damit die Saat der Zuckerrueben
in laufenden Jahre sichergestellt sei. Diese Massnahmen mussen mit den staatłichen Interes
sen uebereinstimmen sowie auch mit der staatłichen Bedeutung dieser Frage. Ihre aber, Herr
Minister, Erklaerung, class die Organisation der Ruebensaat von ukrainischen Regierung der
kleinen laendlichen Organisation >AGRJUS < auferlegt wird, zeigt class in Regierungskreisen
der Ukraine eine richtige Vorstelłung ueber die Groesse der bevorstehenden Arbeit total fehłt".
K.M. Sachs. „Jetzt ist keine Zeit fuer Gespraeche und Teorien. Es schlaegt die zwoelfte
Stunde und wenn in eigenen Tagen schon keine Massnahmen erfolgen und Verhaeltnisse nicht
geschaffen werdendie die Durchfuehrung der Saat ermoeglichen, dann wird die Ukraine ohne
Ernte bleiben. Zuerst wird der Hunger in den Staedtenerscheinen. Es wird der entgueltige,
unverbesserliche Untergang der erzeugender Kraefte erfolgen. In solchen Augenbluecken muss
die Regierung nicht sprechen, nicht teoretisieren, sondern handeln".
A. I. Dobry. „Die Regierung ist im Unmacht, wenn sie sich auf die elementaren Kraefte der
revolution beruft. Bis zur Veroeffentlichung des III Universals, wełches <las Prinzip der Ueber
gabe der Privatgueter , ohne Entgeld, an die Landkomitees verordnete, verlief <las Leben in dem
laendlichen Teile der Ukraine in normaler Weiss. Nach Erscheinen des III Universals und der, ihn
erlautender Bestimmungen, der Laendlichen Kreiskomitees betreff Uebergabe aller Grunde und
Waelder mitsamt allen Mobilien und Geldern an diese Komitees, erfolgte erst die wilkuerliche
Aneignung der Erde, der Waelder, der Inventar, der Samereien, die Zerstoerung der Gebeude
und so weiter. Die landwirtschaftlichen Beamten sind von Guetern verjagt. Auf den Fabriken
bemerkt man eine starkeUeberhandnahme der Fabriken Komitees, die die geordnete Arbeit der
Werke gestoert un die Leistungsfaehigkeit der Arbeit herabgesetzt haben, statt der Verteidigung
ihrer professionellen Interessen aber (wogen niemand was einzuwenden haette) sich zu widmen,
sich auf den Weg der Einmischung in die Verwałtung der Geschaefte gemacht haben. Diese Land
komitees, aus der dunklen Masse der Bauernbevoelkerung aerwaehlt, konnten keine planmaes
sige Arbeit leisten. In diese Komitees ist eine derartig hohe Zahl von Personen mit strafbarer Ve1 59

ragnenheit hineingeraten, <lass der Sakretaer der Laendlichen Dinge selbst sich genoetigt gese
hen hat eine Verordnung betreff Entlassung solcher Personen zu erlassen. Unter solchen Urnsta
enden, steht die Ukraine vor der Unrnoeglichke,it an die Saat der Felder zu schreiten, da der Bo
den enteignet, <las lebendige und tote Inventar geraubt ist. Das Wahlgesetz fuer die Ukrainische
Konstuirende Versarnrnlung war nach einern solchen Scherna gedacht und durchgefuehrt, <lass
nicht einrnal Kiew, die Hauptstadt und der kulturelle Mittelpunkt der Ukraine, eine Vertretung
darin erreichen konnte. ueberwaeltigt von den Stirnrnen der analphabeten Weiber vorn Lande.
Es gibt Entschluss, der nicht abgeaendert werden kann, wenn er sich ais fenlerhaft erweist.
Darum wiederholen wir unsere tiefste Ueberzueugung, <lass die Ukraine nicht ungestraft zu
einer Oase von Experirnenten inrnitten des Kapitalistischen Welthaushaltes gernacht werden
darff. Nur eine Loesung der Agrarfrage im Sinne und vorn Standpunkte des staadichen Aus
baues aus und gegrundet auf der Erfahrung unserer kulturellen westlichen Nachbarn wird die
Ukraine retten und die Grundlage der Wiedergeburt schaffen. Dann wird nicht nur <las lokale,
sondern auch <las internazionale Kapitał wieder in die ukrainische Unternehrnungen und in se
ine Landwirtschaft fliessen.
Nur Anerkennung des Privatbesitzerrechtes auf Grund und Boden, freier An-und Verkauf
derselben wurden eine norrnale und schrnerzlose Verteilung der Erde in kleinen Parzellenun
ter den Bauern mit sich bringen. Unter solchen Verhaeltnissen, werden die die Ukraine lieben
den, dortaufgewachsenen und geschulten Leute der Gewerbe-und Handelskreisen, durch de
ren Muehe und Unternehrneungslust der Reichturn und die Blute der Ukraine entstanden sind,
gem, mir der regierung der Rada gehen und Schritr halten, urn die ernidrigte und zerstoerte
Ukraine zu retten.

Dokument nr 8
1 9 1 8 [maj 3 1], Kijów - Pismo prezesa Rady Ziemian na Ukrainie Stanisława Horwatta do
prezesa Koła Polskiego w parlamencie austriackim Leona Bilińskiego z prośbą o ratunek zie
miaństwa polskiego na Ukrainie.
Szanowny Panie !
Jako prezes Rady Ziemian i dawniejszy poseł do Durny Państwowej i rosyjskiej Rady Pań
stwa pozwalam sobie zwrócić się do Pana Prezesa Koła Polskiego w Wiedniu w imieniu całego
polskiego �ierniaństwa na Rusi z gorącą prośbą o ratunek dla naszego ziemiaństwa. O ile nie
będziemy mieli natychmiastowej i bardzo energicznej obrony w Wiedniu i Berlinie w takim
razie sprawa polska na Ukrainie będzie w zupełności zlikwidowaną i kultura polska na Rusi
przejdzie do historycznych wspomnień. Nie zostanie z nas tutaj ani śladu, chyba jakieś rozbitki
bez znaczenia ani politycznego ani ekonomicznego; nie będę mówił o tym, że w ten sposób raz
na zawsze tracimy teren ekspansji tak potrzebnej dla Królestwa Polskiego czym się naszej spra
wie narodowej wielką wyrządzi krzywdę.
Jeszcze gorzej rzecz się ma z całym dorobkiem narodowym, który się nam podstępnie z rąk
wydziera.
Strona faktyczna zapewne dokładnie Panu jest znaną. Ukraińska Rada Centralna, ten or
gan nie wybrany przez nikogo, ta mała grupka ludzi nie mających najmniejszego doświadcze
nia w zarządzie państwowym, należących wyłącznie do p artii socjalistycznych i hołdujących
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swym utopijnym hasłom, dlatego, by się utrzymać przy iluzji władzy, gdyż jej faktycznie nigdy
nie posiadała, musiała schlebiać wszystkim najgorszym instynktom tłumów, szczególnie wło
ścian i dlatego z konieczności musiała przejść na drogę najfatalniejszej demagogii i przelicyto
wania się z bolszewikami w nieziszczalnych obietnicach. Akcję zaczęto bardzo wcześnie, jesz
cze w lipcu przeprowadzając w kraju szaloną agitację wzięcia trzeciego snopa za same żniwa
i podniesienia ceny robocizny do bajecznej wysokości. Ogromne ceny zboża uratowały jednak
ziemiaństwo. W lisropadzie ogłoszono solennym Uniwersałem (III-cim) samodzielność pań
stwową Ukrainy w federacji z pozostałą Rosją, a dla zdobycia zwolenników jednocześnie kon
fiskowano całą prywatną własność ziemską (średnią i wielką) na rzecz „pracującego ludu".
W styczniu pojawił się nowy Uniwersał (IV - ty) zwiastujący już Żupełną niezależność i jedno
cześnie zupełną socjalizację ziemi wszelkiej; bo i drobnej, włościańskiej, a w dwa tygodnie póź
niej uchwalono odpowiednie prawo.
Wobec tej stałej agitacji srosunki między dziedzicem a włościanami stale się zaostrzały.
W październiku rozpoczęły się pojedyncze wypadki niszczenia sadyb i majątków obywatel
skich, zazwyczaj rozpoczynane przez oddziały zdezorganizowanych wojsk i kończone przez
miejscowych włościan. Następnie pod wpływem pomienionych uniwersałów niszczycielska
fala dochodzi do bajecznej potęgi. Osiemdziesiąt pięć procent dworów i folwarków zostało
doszczętnie zniszczonych, inwentarze żywe i martwe rozgrabione, ruchomości porozbiera
ne, pozostałe zboże, nasiona, zapasy paszy rozdzielone między włościan, znaczna część ru
chomości, które nie dały się zabrać połamane, potłuczone, zniszczone, domy albo spalone,
albo pozbawione dachów, drzwi, okien, pieców; w wielu miejscach budynki rozebrane, na
wet fundamenty wykopane; parki, ogrody owocowe wyrąbane, tak że dzisiaj w wielu miej
scach nie można odnaleźć śladu dawniej kwitnących folwarków. Pozostałe 15% czeka, by
kolej na nie przyszła i, o ile się nie przeszkodzi, ulegną temuż losowi.
Lasy równocześnie uległy najenergiczniejszemu i wandalicznemu wycięciu. W lutym ten
ruch niszczycielski nabrał nowej formy. Dotąd zadawalano się niszczeniem; od lutego dołączy
ło się znęcanie i rzeź. Mięliśmy cały szereg mordów, przy czym jedyną winą ofiary było to, że
był posiadaczem ziemi. Całe ziemiaństwo, a w znacznym stopniu i administracja, musiała po
spiesznie uciekać do miast i miasteczek. Dzisiaj powrót do wsi jest połączony z niebezpieczeń
stwem życia. Te role złego ducha i agitatora musiała Ukraińska Rada odegrać dla pozbycia się
konkurentów do władzy. Musiała obiecywać, schlebiać, by swój efemeryczny autorytet utrzy
mać. Gdy zaś nareszcie została ogłoszona niezależność, gdy Rada Ukraińska chciała przejść do
rządzenia, do zaprowadzenia jakiego takiego porządku, wtedy się okazało w całej jaskrawości,
że nikt Rady Ukraińskiej nie słucha, nikt o nią nie dba i w dwa tygodnie opuszczona przez
wszystkich, musiała z Kijowa uciekać i błagać państwa opiekuńcze o ratunek. Dzisiejsza jej siła
- to bagnet przyjaciela.
Obecna sytuacja ziemiaństwa jest wprost dramatyczna. Jesteśmy wyzuci ze wszystkiego. Na
sze dwory i folwarki zniszczone, inwentarze rozgrabione, prawo własności odebrane i ro bez żad
nej kompensaty. Kraj do niedawna kwitnący i dzięki pracy pols�iej, wysokiej wytwórczości, zrów

nany z ziemią. Sami mieszkamy w miastach ratując się od głodu okruchami gotówki, które nam
pozostały. Wyczekiwaliśmy przyjścia nowych władz z upragnieniem. Wydawało się, że przyniosą
z sobą ład, porządek, prawo. Tegoż się spodziewali i włościanie. Częściowo zaczęto odnosić roz
grabione ruchomości. Jakież było zdziwienie włościan i przerażenie ziemiaństwa, gdy oczekiwa
nia zawiodły. Władze niemieckie i austriackie odpowiadają jedno: „jesteśmy przyjaciółmi rządu
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ukraińskiego, przyszliśmy go ochronić od bolszewików, nie mieszamy się do spraw wewnętrz
nych". Toteż Rada Ukraińska rozsyła na wszystkie strony cyrkularz, że ziemia pozostaje darm o
przy włościanach. Chwilowy spokój, który bxł zapanował na wsi wskutek obawy słusznej kary,

został rozwiany. Nowa fala zniszczenia się podnosi i, zdawać by się mogło, że wojska państw cy
wilizowanych przyszły do Ukrainy na to tylko, by gwarantować włościanom prawo na rzeź zie
miaństwa i niszczenie jego dobytku. Zaiste przedziwna cywilizacyjna robota. Jakiż cel tej takty
ki? Tłumaczono nam niejednokrotnie, gdyśmy się do władz nowych zwracali, że są za słabi, by
porządek przywrócić i mają właściwie cel jeden - aprowizację. Złudne przypuszczenie. W dzi
siejszych warunkach na wsi nie da się przeprowadzić wiosenny posiew, a i wątpliwe, by dało się
utrzymać w całości posiew zrobiony jesienią; najprawdopodobniej ulegnie on zniszczeniu
i wydeptaniu. Więc chyba inna polityka, zastąpienia dotychczasowych właścicieli innymi
z zachodu, bo przecież kraj to piękny, mleki �1m i miodem płynący. Bo przecież nie możemy
przypuścić, by niemiecka wojskowa komenda przybyła tutaj dla wprowadzenia socjalizacji
ziemi. Głęboko wierzymy, że tylko specjalne polityczne względy mogą skutecznie cios ten
w nas wymierzony odwrócić. To też do Szanownego Pana, jako Prezesa Polskiego Koła
w Wiedniu się zwracamy, jako do naturalnego rzecznika naszych interesów. Jeżeli się Koło
za nami nie ujmie, to rola nasza tutaj skończona. W panach nasza nadzieja !
Chodziło by przede wszystkim o skasowanie I I I i I V Uniwersałów i prawa rolnego
z 16 stycznia 1 9 1 8 r., jako aktów prawnych i o możność powrotu tu na wieś. Dlatego są ko
niecznymi rozbrojenie włościan, wznowienie działalności sądów i zaprowadzenie ładu i po
rządku. Przedstawiciele władz wojskowych austriaccy i niemieccy zazwyczaj wyrażają obawę,
by taka polityka nie spowodowała oporu włościan, dochodzącego do wystąpień zbrojnych i że
na to potrzeba znacznych sił, których nie posiadają. Znając doskonale tutejsze włościaństwo
jesteśmy pewni, że doprowadzenie do porządku w kraju da się bardzo łatwo przeprowadzić.
Znaczna część, bodaj czy nie trzy czwarte włościaństwa jest jednakowo z nami zmęczona obec
ną anarchią, która i im również wyrządza krzywdy, w dodatku nie godzi się wcale z socjaliza
cją ziemi; jest jednak sterroryzowana przez elementy anarchistyczne i zbrodnicze. Zaprowa
dzenie porządku spotka u nich zupełne uznanie. Co się tyczy sił zbrojnych, to obrachunki
władz wojskowych są przesadzone. Znając psychologię tutejszego ludu, jesteśmy pewni, że 50
OOO dyscyplinowanego wojska przy planowości zarządzeń potrafi ład ten w naszych trzech
guberniach (kijowska, podolska, wołyńska) zaprowadzić.
To niewyjaśnione stanowisko władz niemieckich i austriackich, gdyż nikt w gruncie rzeczy
nie wierty w ogłoszoną konfiskatę własności ziemi, wywołuje w kraju duży niepokój, setki plo
tek i przewidywań, słowem rodzi się grunt ekonomicznie szkodliwy i niezdrowy. Jednocześnie
ta sytuacja spowodowała zupełne zamarcie życia ekonomicznego. Banki prawie nie pracują,
fabryki są bezczynne lub w wilię przerwania roboty, kredyt zupełnie zamarł, gdyż nikt nie wie,
co go jutro oczekuje. Kryzys pieniędzy doszedł do takiego napięcia, że wydają z rachunków
bieżących tygodniowo zaledwie 55 rubli, chociażby klient posiadał krocie. Liczba pozbawio
nych pracy rośnie z przerażającą szybkością, rozpoczął się głód nie z braku produktów, ale
z braku środków do ich nabycia. Jesteśmy w wilię zupełnej katastrofy.
Jako jeden ze sposobów rozwiązania sprawy agrarnej, jakoby projektują obcięcie większej
własności ponad pewien rozmiar. Wedle naszego rozumienia byłoby to wielka pomyłką. Jeste
śmy gorącymi zwolennikami dania możności włościanom zdobycia ziemi, gdyż tylko ta droga
można wieś uspokoić. Zdobycie to jednak powinno iść drogą normalną, to jest kupna, co je1 62

dynie chłopa zaspokoi, w gruncie bowiem jest on "małym Burżujem" i wysoce ceni prawo wła
sności.
Najlepszą drogą byłoby stworzenie banku parcelacyjnego, ułatwiającego kredyt do naby
cia ziemi, co w rzeczy samej jest mniej ważne, gdyż włościanie w tej chwili mają dużo gotówki,
ale co byłoby nieskończenie ważne w celu przeprowadzenia planowej akcji dla stworzenia
zdrowego i silnego stanu włościańskiego. Jednocześnie w ten sposób uległyby rozparcelowa
niu tylko jednostki ekonomicznie słabe i mało odporne. Oprócz tego należy przypuszczać, że
przedmiotem sprzedaży byłyby głównie majątki rosyjskie, a własność ziemska polska w znacz
nej mierze by ocalała. Z naszego więc punktu widzenia byłaby to jedynie droga do ocalenia
polskiego stanu posiadania.
Drugą drogą ratunku dla nas byłaby pewna eksterytorialność Polaków, którzy mogliby być
uznani za poddanych nowopowstającego państwa polskiego i jako tacy korzystali by z pewnych
przywilejów i obrony, przenosząc rzecz całą na teren międzynarodowy. Muszę jednak zazna
czyć, że ta droga wydaje się nam niebezpieczną: praktyka dotychczasowa nam pokazała, że
w dziedzinie prawa własności na ziemię, nieraz poddaństwo sąsiedniego państwa może być
przywilejem ujemnym; dotąd austriaccy i niemieccy poddani byli zmuszeni sprzedawać odzie
dziczone tutaj majątki.
Na zakończenie muszę dodać, że bardzo jest prawdopodobnym, iż zrujnowanie polskiej
własności ziemskiej jest jednym z zadań obecnej polityki i że z tym niebezpieczeństwem bardzo
się rachować należy. Jednocześnie dołączam, jako dokumenty pomocnicze: 1 ) kopię (w tłuma
czeniu) memoriału związku łączącego przemysł, handel, finanse i rolnictwo; 2) kopię tłuma
czenia memoriału właścicieli ziemskich; 3) kopię przedstawionej notatki koniecznych reform
dla zaprowadzenia porządku w kraju; 4) kopię w tłumaczeniu prawa rolnego z 1 8 stycznia
1 9 1 8 r. ; 5) III i IV Uniwersały; 6) kopię memoriału w sprawie rolnej przygotowanego dla Rady

Regencyjnej.
O ile Szanowny Pan uznałby za możliwe przesłać odpisy tych dokumentów i mego listu
Radzie Regencyjnej, a także prezesowi Koła Polskiego w parlamencie niemieckim, bylibyśmy
Panu nawet bardzo zobowiązani, gdyż jesteśmy pozbawieni możności porozumienia.
Polecając naszą sprawę opiece Koła proszę Pana przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku
i poważania.
Stanisław Horwatt
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BIAŁYSTOK 1 99 9
Z TAJNYCH ARCHIWÓW RADZIECKICH (5)

MICHAŁ GNATOWSKI
RADZIECKA ADMINISTRACJA WOJSKOWA
NA PÓ ŁNOCNO-WSCHODNICH ZIEMIACH POLSKI
I SCENARIUSZE ICH ANEKSJI W RADZIECKICH DOKUMENTACH
(wrzesień - grudzień 1 9 3 9 r.)

Problem wydarzeń z 17 września 1939 r., tj. agresji ZSRR na Polskę, należy do kwestii kon
trowersyjnych, budzących wiele emocji, obrosłych w liczne zafałszowania i mity. Przez ponad
50 lat radziecka historiografia, a w ślad za nią i historiografia PRL, usprawiedliwiały agresję,
przypisując Armii Czerwonej „misję wyzwoleńczą" i uzasadniając działania agresora troską
o dobro miejscowej ludności, nie tylko białoruskiej i ukraińskiej, lecz również polskiej. Histo
rycy zamiast rzeczywistych dokumentów otrzymywali agitki propagandowe i zafałszowane ofi
cjalne dokumenty spreparowane dla potrzeb bieżącej polityki i propagandy. W ten sposób
ukształtowano nieprawdziwy, wręcz żałosny obraz wydarzeń 17 września prezentowany w ofi
cjalnej radzieckiej historiografii. W 1 98 6 r. zapoznałem się z wydaną w ZSRR literaturą na ten
temat, obejmującą ponad 300 opracowań. Wszystkie te prace, niezależnie od tytułów nauko
wych ich autorów (byli wśród nich profesorowie i akademicy) nie wykraczały poza tezy arty
kułu wstępnego „Prawdy" z 1 7 września 1 9 3 9 r., tj. oficjalnego stanowiska władz ZSRR.
Dopiero po rozpadzie ZSRR do rąk historyków zaczęły trafiać dokumenty z zespołów spe
cjalnych radzieckich archiwów, z których wynika jednoznacznie, że 17 września 19 3 9 r. doko
nano wcześniej zaplanowanej i skrupulatnie przeprowadzonej agresji przeciwko Polsce
i Polakom. Potwierdził to m.in. ]. Stalin 7 września 1 93 9 r. w rozmowie z G. Dymitrowem.
Omawiając stanowisko międzynarodowego ruchu komunistycznego wobec najazdu Niemiec
na Polskę stwierdził: „W obecnej sytuacji zlikwidowanie tego państwa (tj. Polski) oznacza tylko
tyle, że ubędzie jeszcze jedno burżuazyjne, faszystowskie państwo ! Co złego w tym, że w wyni
ku zlikwidowania Polski, rozszerzymy system socjalistyczny na nowe obszary i ludność"1 •
A zatem chodziło o opanowanie nowych terenów i objęcie radzieckim systemem ludności
zamieszkującej na wschodnich ziemiach Polski. Agresję zaplanowano i dokonano jej w zmowie
z .hitlerowskimi Niemcami, z którymi Polska prowadziła od 1 września 1 93 9 r. wojnę obron
ną. Wiele świadczy o tym, że był to również odwet na Polsce i Polakach za zatrzymanie
_
w 1 920 r,. radzieckiego pochodu na zachód i przegraną wojnę. Za kulisami wydarzeń 17 wrze1
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Komintern i wtoraja mirowaja wojna, czast' 1 , do 22 ijunia 1 94 1 g., Moskwa 1994, s. 1 1.

śnia o odwecie mówiono dosyć często, jednak w oficjalnych dokumentach i propagandzie tego
aspektu nie eksponowano.
Po rozdziale Polski między Niemcy i ZSRR i wspólnym stwierdzeniu Hitlera i Stalina, że
Polska nie powinna już nigdy odrodzić się w kształcie określonym Traktatem Wersalskim, tj.
jako państwo niepodległe w ustalonych wówczas granicach, ZSRR przystąpił do zagospoda
rowania „swojej" części zagarniętego terytorium. Już po wejściu na polskie ziemie 25 września
1 93 9 r., Stalin zaproponował Niemcom zmiany w przebiegu linii podziału Polski. W celu uwia
rygodnienia propagandowego agresji hasłami obrony i opieki nad swoimi białóruskimi i ukra
ińskimi „braćmi jednej krwi" ZSRR zaproponował rezygnację na rzecz Niemiec z ziem leżących
między Bugiem i Wisłą, w zamian za wpływy na Litwie, która w dotychczasowych porozumie
niach była w strefie wpływów Niemiec. Niemcy zgodzili się na te zmiany, co formalnie uregu
lowano w podpisanym w Moskwie 28 września 1 93 9 r. traktacie o granicach i przyjaźni.
Potwierdzono też /;statecznie charakter podziału Polski i określono zakres wspólnych działań
Niemiec i ZSRR � zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych.
Po korekcie linii podziału ziem polskich ZSRR eksponuje kwestie narodowościowe i anty
polskie w celu spotęgowania białoruskiego i ukraińskiego nacjonalizmu i szowinizmu oraz
wywołania chęci połączenia się z macierzystymi republikami i wejścia w skład państwa radziec
kiego. Służyć temu miało też rozbudzanie potrzeby „wyzwoienia społecznego" i rewindykacji
praw najuboższych. ZSRR zabiegał na zajętych ziemiach o poparcie ludzi biednych i czujących
się skrzywdzonymi, m.in. dlatego obiecywał im nie tylko „równouprawnienie" i dostęp do
wszystkich dóbr, lecz również wyrównanie krzywd. Wskazywał na „polskich panów" jako win
nych ich krzywd i niedoli.
Po rezygnacji z ziem polskich, leżących między Bugiem i Wisłą, uznano, że pozostałe zie
mie polskie są ziemiami Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, a zamieszkujący na nich
Białorusini i Ukraińcy „mają święte prawo" do samostanowienia odmawianego im przez „pań
ską Polskę". ZSRR teraz spełnia tylko ich „marzenia o zjednoczeniu". Polaków natomiast uzna
no na tych ziemiach za „kolonizatorów" lub spolonizowanych Białorusinów i Ukraińców.
„Kolonizatorów" zadecydowano wyeliminować z tych ziem, a „spolonizowanym" dać szanse
pod warunkiem, że wyrzekną się polskości i potępią państwo polskie, tj. zgodzą się na pełną
sowietyzację i rusyfikację .
W tak ukształtoweanej atmosferze rozpoczęto przygotowania d o wyborów zgromadzeń
ludowych przewidzianych w Dyrektywie Rady Wojennej Frontu B iałoruskiego (RW Fr.B)
z 16 września 1 93 9 r. (dok. 2) i Uchwale Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycn
zej Parii (bolszewików) (WKP(b)) z 1 października 1939 r. (dok. 6). 5 października 1939 r. Za
rząd Tymczasowy (ZT) Białegostoku wystąpił z „oddolną" inicjatywą przep rowadzenia
nakazanych wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej B iałorusi. Z podobną inicjaty
wą wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy wystąpił ZT Lwowa2• Zrezy
gnowano natomiast z wyborów do określonego w Dyrektywie RW Fr.B . nr 1 Polskiego
Zgromadzenia Ludowego, które miało proklamować Polską Republikę Związkową w składzie
ZSRR z ziem wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny. Wybory do zgromadzeń ludowych prze
biegały pod hasłami: konfiskaty ziem obszarniczych, nacjonalizacji przemysłu, kolei i banków,
powołania władz radzieckich na zajętych terenach i włączenie ich w skład ZSRR.
2 Przebieg wcielania ziem południowo-wschodnich przebiegal według tego samego scenariusza (por.
A. Sudoł, Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich. Jesień 1 93 9 roku, Bydgoszcz To ruń 1 997.
-
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W trakcie kampanii wyborczej do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi roz
strzygnięto też kwestię dalszej przynależności państwowej Wileńszczyzny. Zgodnie z podpisa
nym 1 0 października 1 9 3 9 r. traktatem radziecko-litewskim Wilno i znaczna część Wileń
szczyzny przekazane zostały Litwie. Ziemie te przed opuszczeniem zostały dokładnie ograbio
ne ze wszelkich dóbr (dok. 26). Przejście Litwy do strefy wpływów ZSRR spowodowało, że
i to państwo latem 1 940 r. podzieliło los ziem wschodnich Polski.
Przygotowane i przeprowadzone w sytuacji stanu wojennego wybory do zgromadzeń ludo
wych przyniosły oczekiwane przez ZSRR wyniki. Obradujące w Białymstoku w dniach 28-30
października Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Białorusi podjęło w stworzonej olbrzymim
wysiłkiem atmosferze jednomyślności opracowane wcześniej uchwały (deklaracje) : o władzy
państwowej, o konfiskacie ziemi obszarniczej, o nacjonalizacji banków i wielkiego przemysłu
oraz o wejściu Zachodniej Białorusi w skład ZSRR. Wybrana przez zgromadzenie „pełnomoc
na delegacja" udała się następnie do Moskwy na specjalną sesję Rady Najwyższej ZSRR z proś
bą o włączenie Zachodniej Białorusi w skład ZSRR. 2 listopada 1 9 3 9 r. RN ZSRR specjalnym
dekretem uwzględniła prośbę delegacji i zgromadzenia. 14 listopada 1 9 3 9 r. uczyniła to rów

nież RN BSRR, do której wcielono północno-wschodnie ziemie Polski. W ten sposób na mocy
przepisów radzieckiego prawa wewnętrznego polskie ziemie wschodnie znalazły się w grani
cach ZSRR jako integralna ich część. Zmianom tym nadano rangę konstytucyjną, wprowadza
jąc uzupełnienia do konstytucji ZSRR, w której określono też nowy podział administracyjny
zagarniętych ziem polskich.
Publikowane dokumenty obejmują okres od 15 września 1 93 9 r. do 28 grudnia 1 9 3 9 r. Da
ta wyjściowa to okres zakończenia przygotowań do agresji na wschodnie ziemie Polski, a koń
cowa to zakończenie procedury „sankcjonowania" agresji przepisami prawa wewnętrznego
ZSRR. Dokonany 1 7 września 1 93 9 r. atak na Polskę doprowadził w ciągu 2 tygodni do zaję
cia wschodnich ziem Polski. Na podbitych terenach rozpoczął się proces przygotowań do włą
czania tych ziem do ZSRR, który trwał do końca 1 9 3 9 r. Publikowane dokumenty obrazują
przebieg tego procesu, zawierają klarowny scenariusz radzieckiej agresji i prób usankcjonowa
nia3, budowę i funkcjonowanie radzieckiej administracji wosjkowej, jak i bezpardonowy sposób
zamiany systemu okupacji wojskowej w aneksję zajętych w wyniku agresji ziem polskich. Wska
zują też na różne aspekty radzieckiej polityki na tych terenach.
Publikowane dokumenty jednoznacznie wskazują, że na zajętych przez ZSRR ziemiach
wschodnich Polski „zastępowały rewolucję" i organizowały w jej imieniu nowy porządek trzy
'
następujące siły:
1 . Armia Czerwona i jej aparat polityczny,
2. grupy operacyjne NKWD wraz z siecią agenturalną,
3 . ap arat partyjny i oddelegowany do jego potrzeb aktyw występujący często też w mun
durach.
P.

Ponomarenko na naradzie przewodniczących zarządów tymczasowych w Wołkowysku
4 października 1 9 3 9 r. stwierdził, że władze tymczasowe są władzami wojskowymi a nie re
wolucyjnymi i że należy się tu osiedlać na stałe wraz z rodzinami, gdyż ziem tych nie opuścimy
i naszego miejsca nie zajmą „wyzwoleni Bialorusini" (dok. 8).
3 Dokumenty o przygotowaniach i przebiegu wyborów d o Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Bia
łorusi autor przygotowuje do opublikowania w odrębnej pracy.
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Nie ma natomiast w publikowanych dokumentach dostatecznych informacji o oporze spo
łeczeństwa zajmowanych ziem wobec agresora, byłoby to bowiem sprzeczne z głoszonymi
wówczas mitami o pełnym, spontanicznym poparciu ludności radzieckich władz i witania Ar
mii Czerwonej kwiatami. Przygotowując dokumenty do publ ikacji autor zrezygnował z pro
stowania w przyspisach występujących ewidentnych kłamstw i jednostronnych ocen. W świetle
obecnej wiedzy o tych wydarzeniach są one tak o czywiste, że nie wymagają takich zabiegów.
Dokumenty publikowane są w języku oryginału, tj. w języku rosyjskim w całości, za wyjąt
kiem dok. 1, który drukujemy w obszernych fragmentach. Skrótów dokonali autorzy zbioru,
z którego ten dokument pochodzi4• Brak dostępu do archiwów NKWD (NKGB) nie pozwala
na pełny druk na p odstawie oryginału. Opuszczone fragmenty podaję za wydanym w Warsza
wie zbiorem dokumentów-'.
Większość dokumentów publikowna jest po raz p ierwszy. Jedynie dokumenty 1 , 2 , 3, 4 , 6,
7 i 10 były już w części lub całości publikowane. Ponieważ wydawnictwa, w których je opubli

kowano, są trudno dostępne, a są one isrotne dla prezentowanej tematyki, autor zdecydował
się na ich opublikowanie.
Dokumenty pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Republiki Białoruś (NARB)
w Mińsku oraz z obwodowych archiwów:

w

Grodnie (Państwowe Archiwum Organizacji Spo

łecznych Obwodu Grodzieńskiego - PAOSOG) i w Brześciu (Państwowe Archiwum Obwodu
Brzeskiego - PAOB).
W dokumentach występują następujące mniej znane skróty:
6. - 6brnwttił
Eenrn3 - EenopyccKoe rocy.uapcTBeHHoe tt3.UaTeJibCTBO
EOBO - EerropyccK11ił ocoÓbiił BoeHHbiił oKpyr
4 . 4CJ1. - 4CJIOBCK
,D,TO - ,D,opolKHO-TpaHcnoprnoił 0T.1.1err
fYPKM - fJi aattoe ynpaarreHtte Pa6o'łe-K pecTbHHcKoił Mtt,1ttutt11
l1TJI - l1cnpaBttTeITbHbiił Tpy.1.1oaoił narepb
l1TK - l1cnpaBttTerrbHaH Tpy.1.1osaH KOJIOHHH
K-p - KmITppeBOJl!OUlłOHHblH
JIKCME - JleHHHCKlłH KOMMYHHCTl14CCK11H C0!03 MOJ10.!.IC)f(l1 Eenopyccl1H
MTC - MawttHO-TpaKTopHaH cTaHUHH
Hapcy!lH - HapOllHblił CY.!.lbH
DIP - noJittTtt'łecKoił pa6oTe
Paił3o - Pai1oHHbiił JeMeJibHblił OT/lCH
Paił3.1.1paB - PattOHHblH OT/lCH 3.!.lpaaoxpaHeHttH
Pl1K - PaiłoHHblH ttcnoJIHttTerrbHblH KOMHTeT
PKM - Pa6o4e- KpecTbHHCKaH MHJIHUHH
PK MHITHUHH - PaiłoHHbIH KOM11ccap11aT Mttrrttutttt
PKKA - Pa6o4e-KpecTbHHCKaH KpacttaH apMttH
c.r. - cero.1.1HH
YKOM - YeJ.!.IHbIH KOMttTeT
YttcnoJIKOM - Ye3.!.IHbIH 11cnonHttTeJibHblH KOMHTeT.

<

Organy Gosudarstwiennoj Biezopasnosti SSSR w Wielikoj Otieczesrwiennoj Wojnie. Sbornik doku

mientow,

t.

I, Nakanunie, Kniga pierwaja (nojabr 1 9 3 8 g. - diekabr 1 940 g.), Moskwa 1 995, dok. 3 3 .

-' „Zachodnia Białoruś", 1 7 I X 1 9 3 9-22 V I 1 9 4 1 , Wydarzenia i losy ludzkie, rok 1 9 39, Warszawa

1998,
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DOKUMENTY
Dokument 1
19 3 9 wrzesień 1 5. Moskwa - Fragmenty dyrektywy NKWD ZSRR określajqcej zadania służb

bezpieczeństwa

na

ziemiach polskich po zajęciu przez Armię Czerwonq

l13 ,Ul1PEKTI1Bhl HKB.U CCCP
HAP,UOHhIM KOMI1CCAPI1ATAM BHYTPEHHI1X ,UEJ1 YCCP l1 ECCP OE
OPfAHI13Al.J,l1l1 PAEOThI B OCBOEO)l(,UEHHhIX PAMOHAX 3ACTA.UHhIX
OEJ1ACTEM YKPAI1Hhl l1 EEJ10PYCCI1 l1"1
1 5 ceHrn6pll 1 939 r.

[„.] I

no npO,llBH)l(eHłm HaWHX BOHeK H 3amITHH Tex HnH HHblX ropo.noB 6y.nyT e03,llaBaTbell
BpeMeHHb!e ynpaeneHHll (BpeMeHHbIH opraH enaCTH), B eoeTaB KOTOpbIX BO H.llYT PYKOBO,llOTe

HKB.U.
HKB.U BeIO eB010 pa6oTy .nonJKHbI npoBO.ll H Tb B TeeHei1weM KO HTaKTe
e BOeHHblM KOMaH,llOBaHHeM H no.n PYKOBO,llCTBOM BpeMeHHbIX ynpaeneHHH . CT pn BbinOnHeHHH

nH oneprpynn
Pa6oTHHKH

ene11nanHbIX 3 a,ll a 'I no o 6 e ene'I e HHIO nopll,ll K a , npeee'IeHHIO n O ,ll pbI B H O H pa60 Tbl
no.naBneHHIO KOHTppeBomo11nn oneprpynnhI

H

HKB.U no Mepe npo.nenJKeHHll Boi1eKOBbIX 'IaCTei1

,llOfllKHbl e03,lla BaTb Ha 3aHl!TOH TeppHTOpHH 80 Beex 3Ha'IHTenbHbIX ropo.neKHX nyHKTax
annapaT

HKB.U 3a e'IeT BbI,lleneHHll H3 eoernBa oeHoBHOH oneprpynnhI HKB.U He6onhwttx

rpynn ('IHeneHHOeTb 8 3aBHeHMOeTH OT BalKHOeTH KOHKpeTHOro nyHKTa) e He6onbWHM OTpll
.noM KpaeHoapMei1ueB-norpaHH'IHHKOB. Bb1.neneHHhie oneprpynnhI pa6oTHHKOB .nonJKHbI eTaTb

HKB.U.
HKB.U .nonJKHbI npo BeeTH ene.nyIOwne MeponpHHTHll:

ll.llp OM 6y.nynmx oprattOB
OneprpynnbI

1 . HeMe.nneHHO 3 aHl!Tb Bee y'Ipe)l(.neHHll eBH3H: Tenerpaą>, Teneą> oH, pa.nnoeTaUHH
H pa,llHOYJflbl, nO'ITy, noeTaBHB BO rnaBe opraHOB eBll3H Ha,lleJKHblX flIO,lle H.
2. HeMe.nneHHO 3aHl!Tb n0Mewe1rnll roey.napeTBeHHbIX H qaeTHbIX 6aHKOB, Ka3Ha'IettCTB
H Beex xpaHHflHlll roey.napeTBeHHbIX H 06111eeTBeHHblX 11eHHOeTei1 H B3l!Tb Ha y'IeT Bee
11eHHOCTH, o6eene'IHB HX xpaHeHHe.

3. 0Ka3aTb Bell'-leeKoe eo.nei1CTBHe nonHTOT,llenaM apMHH H npHKOMaH,llH poBaHHbIM K HHM
pa6oTHHKaM B HeMe.nneH HOM 3aHl!THH THnorpaą>ttH, pe.naKllHH ra3eT, eKna.noB 6yMarH
H B HanaJKHBamm H3,llattni1 ra3eT.

4. HeMe.nneHHO 3 aHl!Tb Bee roey.napeTBeHHhie apXHBbI , B nepeyIO O'Iepe.nh apXH BbI
JK aH.napMepHH H ą>nnnanoB 2-ro OT,lle na reHU1Ta6a (3Keno3HTyp, nnHUYBOK - opraHOB
pa3Be,llKH).

[„.]2

6. ApeCTyi1Te Hatt6onee peaKllHOHHbIX npe.nCTaBHTenei1 npaBJnenheTBeHHbIX a.nMHHttCTpa
uni1 (pyKOBO,llHTenei1 MeeTHOH nonHUHH, JKaH.napMepHH, norpaHH'IHOH oxpaHbl H ą>nnnanoe
2-ro OT.nen a reHWTa6a, BOeBO,ll
fllOllH OHHblX napTHH3•

11

HX 6ntt)l(aHWHX noMOlUHHKOB), PYKOBO,llHTenei1 KOHTppeBO

7. 3aHllTb T!OpbMbl, npo BepHTb Beeb eoeTaB 3aKnKi'IeHHblX. Beex apeeTO BaHHblX 3a
peBOfl!OUHOHHYIO H npO'IYIO aHTHnpaBttTenbeTBeHHYIO pa6oTy OeB060,llHTb, ttenonb30BaB 3TH
Mepo npHHTHll .nnH„. npo Be.neHHll nonttTpa6oTbI epe.nn HaeeneHHll. OpraHH30BaTb HOBYIO

1 68

nopeMHYIO a.uM11H11CTpau1110 113 tta.ue)l(HbIX n10.ueA Bo rnaae c O.UH11M 113 pa6o'THl1KOB HKB)J.,
o6ecneirna cTpor11A pe)l(l1M co.uep:>1<att11S1 apeCTO BaHHbIX.

8.

O.uttoapeMeHHO c n po e o.u11MbI M l1 onepau11 aM11 pa3 eeptt11Te cne.ucTB11e no .uena M

3aKITIO'!eHHblX y'laCTHl1KOB KOHTppeBOITIOU110HHbIX opraHl13aU11H c 3a.Ua'!eH BCKpbITl1SI no.u
nonbHbIX KOHTppeBOITIOU110HHbIX opraH113au11A , rpynn 11 n11u, CTaBSIIUl1X uenb!O npoae.ueH11e
.u11aepc11A, Teppopa, noBCTaH'leCTBa 11 KOHTppeBOITIOU110HHOrO ca6oTa)l(a. JI11u, 11306n11'!eH
HblX cne.ucTBl1eM B opraH113au1111 nOITl1Tl1'!eCKl1X 3KcuecCOB 11 OTKpbITbIX KOHTppeBOITIOU110HHblX BblCTynneHl1H, apeCTOBbIBaTb HeMe.uneHHO.

[ . . . ]•

1 O. ilp11HS1Tb MepbI K BbillBITeH1110 11 apecTy areHTOB - npoaoKaTopoB )l(att.uapMep1111. non11T11'!eCKOH non11 u1111 11 cp11n11anoa 2-ro oT.uena reHWTa6a, 11cnonb3YS1 .unll JTOro 113'bl!Tbie apx11BbI .

1 1 . 06ecne'!l1Tb '!eTKYIO opratt113au1110 oxpaHbI o6mecTBeHHoro nopll.UKa. Opratt113oBaTb

Ha.ue)l(HYIO oxpaHy 3ITeKTp11'1eCKl1X CTaHU11H, ao.uonpOBO.UOB, npO.UOBOITbCTBeHHblX CKITa.UOB,
3neeaTopoe 11 xpaH11n11m rop!O'!ero. OpraHl130BaTb 6opb6y c rpa6e)l( aM11, 6aH.U11Tl13MOM,
cneKynS1u11eA. Opratt113onaTb pa6oTy no npoT11nono)i(apttoA oxpatte, Ha3Ha'!y11B Ha'lanbH11KaM11 nO)l(apHblX KOMaH.u Ha.Ue)l(Hb!X mo.ueA.
ilpOBeCTl1 perl1CTpaU11!0 11 113'bSITl1e y Bcero rpa)l(.UaHCKOrO HaceneH11ll OrHeCTpeITbHOrQ
opy)i(11ll (Hape3HOro ), B3pbIBBeIUeCTB 11 pa.u11onepe.uaT'll1KOB.

[ . . . ]s

1 6. Kottcp11cKau1111 cpypa)l(a 11 npo.uoaonbcTBl1ll y Hace11eH11ll 1136eral1Te. Heo6xo.u11MbIH
cfiypa)I( 11 npO.UOBOITbCTBl1e noKynaHTe y HaceneHl1SI 3a Hanli'-łHbie B COBeTCKl1X py6nsix, o6'bSI
Bl1B HaceneH1110, '!TO CT011MOCTb (Kypc) py6nsi paBHSleTCSI CTOl1M OCTl1 (Kypcy) 3ITOTOro.

[ . . . ]6

H apo.UHbIH KOM11ccap BHyTpeHHbIX .uen CCCP

Eep11H

Źródło : Organy Gosudarstwiennoj Biezopasnosti SSSR w Wielikoj Otieczestwiennoj Woj
nie. Sbomik dokumientow, t. I Nakanunie, Kniga pierwaja (nojabr 1938 g. - diekabr 1 940 g.),
Moskwa 1 995, dok. 3 3 .
a ) Wielkie litery oryginału.
1 Opuszczony fragment dyrektywy brzmi: „Zobowiązuję Was osobiście do zapoznania
wszystkich kierowników grup NKWD z niniejszą dyrektywą i dokładnego poinstruowania ra
zem z kierownikami grup NKWD. Zapoznać z dyrektywą także wszystkich pracowników ope
racyjnych grup NKWD i zapewnić skrupulatne wprowadzenie w życie niniejszej dyrektywy".
2 Opuszczony 5 punkt dyrektywy brzmiał: ,W celu zapobieżenia spiskowej, zdradzieckiej
działalności, aresztujcie znaczniejszych reprezentantów obszarników, książąt, szlachty oraz ka

pitalistów, ogłaszając, że są zakładnikami".
3 Dalszy ciąg tego punktu brzmiał: „PPS - Polskiej Partii Socjalistów, Stronnictwa Narodowe
go - partii narodowej, byłych partii narodowo-demokratycznych, Stronnictwa Pracy, Partii
Chrześcijańsko-Demokratycznej, ONR. Powtarzam : ONR - Obóz Narodowo-Radykalny, orga
nizacja polskiej młodzieży nacjonalistycznej. UNDO - Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-De
mokratyczne. OUN - Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. USPR - Ukraińska Partia
Socjalistyczno-Radykalna. FNJ - Front Jedności Narodowej. BNSO - Białoruska Organizacja
Narodowo-Socjalistyczna. BNO - Białoruskie Zjednoczenie Narodowe (do 1934 r. nosiło nazwę
Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji). BRP - emigracyjna białogwardyjska organizacja mo-
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narchistyczna. ROWS - Rosyjski Wszechwojskowy Związek (emigracyjna białogwardyjska orga
nizacja monarchistyczna). Na razie nie aresztować osob duchownych, zwłaszcza katolików".
4 Opuszczony 9 punkt dyrektywy brzmiał: „,Przystąpicie do tworzenia sieci agenturalno
informacyjnej, w pierwszym rzędzie ukierunkowanej na aparat państwowy, k-r kręgi burżuazyj
no-obszarnicze i partie polityczne. Szczególną uwagę należy poświęcić szybkiej organizacji sieci

informacyjnbej w redakcjach gazet, w instytucjach kulturalno-oświatowych, składach z żyw
nością, sztabach, gwardiach robotniczych i komitetach chłopskich".

5 W opuszczonych 12-15 punktach stwierdza się: 12. Konieczne jest aby grupy operacyj
ne NK\VD zajęły pomieszczenia odpowiadające wymogom pracy NKWD. Dla trzymania aresz
tantów będących w śledztwie organizujcie więzienia wewnętrzne, zapewniające oich ochrobnę
i obsługę. 13. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości pracy transportu kolejowego, pra
cownicy przewozowo-transportowowych grup NKWD zorganizują na każdej większej stacji
działalność agenturalno-operacyjną do walki z dywersją, szpiegostwem i sabotażem k-r, pro
wadząc tę pracę pod kierownictwem naczelników grup operacyjnych NKWD. Wspólnie z ko
mendantami i komisarzami stacji organizujcie ochronę dworców, parowozowni, warsztatów
remontowych, magazynów dworcowych, pomp wodnych, mostów kolejowych, linii komuni
kacyjnych i łączności. 14. Pracownicy NKWD wezmą aktywny udział w przygotowaniu i reali
zacji (przez) zarządy tymczasowe zgromadzeń ludowych - ukraińskiego, białoruskiego i
polskiego. Dla [zapewnienia] wzmożonych (warunków) bezpieczeństwa podczas zgromadzeń
„

ludowych, zorganizować niezbędną działalność agenturalna-operacyjną w celu wykrycia i re
presjonowania organizacji k-r, grup i osób przeciwstawiających się i rozbijających organizację
nowej władzy. 15. Wziąć aktywny udział w organizowaniu przez zarząd tymczasowy Gwardii
Robotniczej i komitetów chłopskich, kładąc przy tym szczególny nacisk na zapobieganie prze
nikania do nich elementów k-r i prowokatorskich z wrogimi zamiarami".
6 Opuszczony fragment 1 6 punktu brzmi: Niniejsza dyrektywa nie podlega powieleniu
"
i posiadają ją wyłącznie towarzysze: Mierkułow, Sierow, Boczkow i Canawa. Zapoznajcie
(z nią) towarzyszy: Chruszczowa, Ponomarenkę, Timoszenkę i Kowalowa ".
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Dokument 2
1 9 3 9 wrzesień 1 6, Smoleńsk - Dyrektywa nr 1 Rady Wojennej Frontu Białoruskiego, okre
ślająca zasady powoływania przez armię władz tymczasowych na zajmowanych polskich tere

nach.
CoaepweHHO ceKpeTHo'>
3K3. Nr 226

TIOCTAHOBJIEHHE
BOEHHOfO COBETA .6EJIOPYCCK0f0 <I>POHTA
1 6 ceHTlł6pH 1 939 N!!. O l r. CMorreHcK
3ana.aHa51 Eerropycc1rn 11 3ana.uHa51 YKpa11Ha npeapameHbI npaB51IllHMH KpyraMH floJibWH
B 6ecnpaBHYJO KOJIOHHJO. ::Tr11 o6JiaCTH c npeo6na.ua10m11M YKpaHHCKHM 11 EenopyccKHM
HaceneHHeM llBJilllOTCll o6beKTaMH caMOro rpy6oro rpa6e)l(a H 6e33aCTeH'łHBOM 3KCnJiyaTaUHH
co CTOpOHbl noJibCKHX naHOB-nOMelllHKOB.
Hawa 3a.Ua'ła - noJIOlKHTb KOHeu yrneTeHHJO TPY.lllllllHXCJI 3ana.aHoi1 YKpaHHbI 11 3ana.uHoi1
EeJiapyccH, noMO'łb HM ocao60.u11TbCJ1 OT rHeTa noMelUHKOB H Kan11Tan11cToB, npe.acTaBHTb
no1rny10 6e3onacHOCTb TPY.lllllUHMCll 3THX o6JiacTeH, BMeCTe c BenttKHM CoaeTCKHM Hapo)lOM
)l(HTb C'łaCTJIHBOH H pa,llOCTHOH )l(H3HHIO H HMeTb pacuaeT KYJibTypbl H HCKYCCTBa.
B uem1x ycneWHOro pa3peweHH.H 3TOH BeJIHKOH HCTOpH'łeCKOH 3a,lla'łH no OCB060)1(,lleHHIO
Tpy.u.11 m11xc.11 Mace 3ana.uHoli YKpaHHbI 11 3ana.aHoH EeJiopycc1111 OT noMelUH'łbeKanH
TaJIHCTH'łecKoro rHeTa, pa3rpa6neHH.H H 6eJioro Teppopa IlOJibCKHX npaBHTeJieH, KOMaH,llO
BaHHe, IlOJIHTannapaT, napntHHbie H KOMCOMOJibCKHe opraHH3aUHH 'łaCTeH ,llOJI)l(Hbl M06HJIH30BaTb aecb JIH'łHbIH coCTaB qacTett Ha BbmOJIHeH11e 6oeaoro npHKa3a BoeHHoro CoaeTa Ha
pewttTeJihHoe no6e)loHOCHOe HaCTynneHHe BOHCK Ha acex y'łaCTKax <l>poHTa.
TIPE)J.JIAfAETC51:
I. Tiepaoe .ueno - c npHXO,llOM HaWHX BOHCK H 3aXBaTOM Tex HJIH HHb!X ropO,ll OB - C03,llaHHe

"BPEMEHHhIX YTIPABJIEHMH" TaKHX-TO ropo.uoa, He peBKOMa•l, a HMeHHO "BpeMeHHoro
ynpaaneHttll" TaKoroTo ropo.aa H3 npe.ucraattreJI.11 ApMHH (a mme O.UHOro 113 non11Tpa60THHKOB
- OH )l(e npe.uce.uaTeJib), npe.aCTaBHTeJIJI HapKOMBHyJJ.enac> 11 no O.UHOMY npeJJ.cTaBHTeJIIO OT
pa60'łHX H JieBOH HHTeJIJIHreHUHH.
2. BTopoe .ueno - opraHH3oBaTb rnnorpaqi1110, 6yMary 11 nocraBHTb ra3eTy coorneTcTBeHHO
Ha yKpaHHCKOM, 6eJiopyccKOM H noJibCKOM ll3b!KaX. ::no .ueJIO nOJIHTOT)J.eJIOB 11 npHKOMaH
)J.HpOBaHHbfX K HHM pa6oTHHKOB.
3. TpeTbe )J.eJio - opraHH3aUHll cHa6)1(eHH51 ropo.acKoro HacceneHH.H npo.uo-BOJibCTBHeM:
3axaaT CKJia)J.OB npO,llOBOJibCTBHll, npHBJie'łeHHe K npOJJ.OBOJibCTBeHHOMY .ueJiy CHa6)1(alOI11HX
opraHOB pa6o'łHX, ycTaHOBJieHHe TeCHOH CB.11 311 c pa60'IHMH opraHH3aUHaMH, C03.UaHHe
BOopy)l(eHHblX pa60'łHX rnap)J.HH .llJI.11 ycraHOBJieHH.11 peBOJIIOUHOHHOrO nop.H)J.Ka.
4. lJeTBepToe ,UeJio - C03.UaTb no rMHHaM KpeCTb.HHCKHX KOMHTeTOB 113 npe.nCTaBHTeJieH
6e,UH0Tbl 11 cpe)J.H.HKOB )lJl.11 3aXBaTa noMelUH'łbHX H MOHaCTblpCKHX 3eMeJib 6e,UHOTe 11 cpe,UHll
KaM.
5. H11KaKHX KOJIX030B noKa He CTpOHTb 11 HHKaKHX np113bIBOB K yCTpOHCTBY KOJIX030B noKa
He JJ.eJiaTb.
6. Bee 3TH MeponpHllTH.11 ( 1 -4 nyHKTbl) HMeJOT CBOeH ueJiblO pa3pyweHHe cymecTByIOlUeM
naHCKo-6yp)l(ya3HOH BJiaCTH. 0HH )lOJI)l(Hbl npOBO)J.HTbCll nOJIHTH'łeCKHMH pa60THHKaMH
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ApMHH 11 pa60TH11KaM11 HapKOMBtty.uena. ITpoao.u11TbCS1 OHH .UOJill<HbI OT 11Mett1111 ApM1111, T.K.
no COJ.UaH11ll HOBOH BJiaCTl1 enl1HCTBeHHOH BJiaCTblO B Jana.uHblX o6JiaCTSIX .ll OJlll<Hbl 6b!Tb
ApMH}I 11 ee oprattbI, .ueiicTBY!Olllłle coaMecTHO c opraHaM11 HapKOMBtty.uena.
7 . )lm1 paJpewett11S1 aonpoca o xapaKrepe HO B OH anacr11 11 o cno�o6ax COJ.UaH11jj ttoaoii
BJiaCTH .uomKHbl 6b!Tb COCBaHbl nocne TlllaTeJihHOH no.uroTOBKH Tp11 HapO.UHblX co6paHl1ll,
Ha octtoae aceo6w11x Bb16opoa: YKpa11ttcKoe Hapo)lHoe Co6paH11e - 11J Bh16opHhIX no 06nacrS1
M 3ana.uttoi1 YKpa11HbI, EenopyccKoe Hapo.uttoe Co6paH11e - HJ Bh16opHbIX no o6nacrnM
3ana.uttoi1 Eenopycc1111, ITonhcKoe Hapo.uottoe Co6patt11e - HJ Bb16opHblX no o6nacrnM .c
npeo6na.ua10w11eM 6oJiblllHHCTBOM noJibcKoro HaceneHl1ll.
3T11 HapO.llHbie Co6patt11S1 .UOJilKHhI:
a) YTBep.UHTb JaxaaT noMeIIIJ1lłl1X JeMeJib KpeCTbllHCKl1Ml1 KOMl1TeTaM11;
6) pellll1Tb aonpoc o xapaKTepe COJ.uaaaeMOH BJlaCTH, T.e . .llOJllKHa Jil1 6b!Tb :na BJiaCTb
COBeTCKOH 11Jil1 .upyroii;
a) pew11Tb sonpoc o sxo)!()leH11e B coCTaB CCCP, T.e. o BXOlK.UeH1111 yKpa11ttcK11x o6rraCTei1
B cocrna YCCP, 6enopyccK11x B ECCP 11 BXOll<.UeH1111 norrbCKHX o6nacTei1 B CCCP B a11.ue
CToJibCKOH COIOJHOH CoseTcKoii Pecny6n11KH.
8. KomjJHcKaumt ljiypall<a 11 nponoBOJibCTBHll y ttaceneHHll y6eraTb.
9 . Heo 6xonHMb1e ljiypall< 11 npo.uoaorrbcTa11e noKynaTb y Hacerrett11S1 Ja ttaJIH'l.Hbie
B COBeTCKHX py6JISIX, o6b}IBl1Tb . HaceJieHHIO qTo CTOHMOCTb py6JISI (Kypc py6rrll) paBeH
CTOHMOCTH (Kypcy) JJIOTOfO.
10. lli11pOKO pa3bllCHHTb BCeMY JIHqHoMy COCTaBy qacreii HCTOpH'lecKoe JHa'leH11e 11 BalKHOCTb
nocraaneHHbIX Jana'!. He .uonycKaTb HHKaKHX oTcrynrreHHH OT ttacTOllIIIHX YKaJatt11ii.
c nony'leHHeM 3TOro nocTaHOBJieHl1}1 opraHl1JOBaTb TIIIaTeJibHYIO . no.uroTOBKY nOJI11Tpa6oTHl1KOB .llJlll BbinOJIHeHHll BblllleyKaJaHHblX OTBeTCTBeHHeHIII11X . noJIHTl14eCKHX Meponp11S1
Tl1H.
I I . Oco6oe BHHMaH11e o6pawa!O Ha BalKHOCTb c11creMaT11qecKoi1 HHljiopMaUHH, o6oeKTHBHo
ocaewa!OIIIeii .uettCTBHTeJibHOe COCTOSIHHe qacTeH.
KoMaH.llYIOIIIHH aoficKaMH
4neH BoeHHoro Coaern
EenopycKoro ljipoHTa
EenopycKoljio ljipoHTa
KOMatt.uapM 2 pattra
KOpnycHblH KOM11ccap
KOBAJIEB
CYCA H K OB
4nett BoeHHoro CoaeTa
4JieH BoettHoro CoaeTa
EerropyccKoro ljipoHTa
EenopycKoljio ljipoHTa
.lll1Bl1JHOHHbIM KOMl1CCap
KOM.ll11B fYCEB
CMOKA4EB
4neH Boettttoro Coaern EerropyccKoro
ljipoHTa
CTOHOMAPEHKO

Na górze z lewej strony napis kancelaryjny 'Wpł. Nr 1'.
Oryginał, druk ulotny
PAOS OG w Grodnie, zesp. 9, spr. 33, t. 3 , k. 2-3 .
a) Podkreślenia i wielkie litery oryginału. Nr wpisany odręcznie czerwonym atramentem.
b) Komitety rewolucyjne, tworzone m.in. na zapleczu Armii Czerwonej w 1 920 r.
c) Narodowy Komisariat Spraw Wewnętrznych (NKWD) .
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Dokument 3
1 93 9 wrzesień 1 9, Mińsk - Rozkaz dowódcy frontu Białoruskiego w sprawie organizacji za
rządów tymczasowych w z.achodniej Białorusi
ITPHKA3
KOMAHJJ;YIOll.lEro BOHCKAMH EEJIOPYCCKoro cJ>POHTA'l
1 9 ceun16pR 1 939 r . , MHHCK

I . Bo ecex ropo.uax Ha TeppHTOpHH JaHHTOH '!aCTllMH Pa6o'!e-KpecTbllHCKOH KpacHoH

ApMHH , enpe.u .uo o6pa30BaHHll opraHOB enacTH coJ.uaTb " B peMeHHbie YnpaeneHttll" H3
npe.ucTaBHTenełi Pa6o'le-KpecTbllHCKOH ApMHH 11 MecTHoro HaceneHHll, Ha KOTOpbre
B03nO)l(HTh pyKoeo.ucreo a.uMHHHCTpaTHBHOH, xoJaHcTBeHHOH 11 KynhTypHo-npoceeTHTeJibHOH
.ueaTenbHOCTb!O B 3THX ropo.uax.

2. Ilp11Ka3b!Ba!O BpeMeHHbIM YnpaeneHHllM HeMe.uneHHO np11eecTH e .uełicrn11e ece npe.unpHll
Tlili 11 3aBe)leHHll, npH3BaHHble o6cny)l(HBaTb HaceneHHe. 06l!3aTb ena.uenbuee HeMe.uneHHO
OTKpb!Tb .unll HOpManbHOH pa60TbI: MaraJHHbl, xne6oneKapHH, 6ynO 'IHbie, pecTopaHbl ,
napHKMaxepcKHe, 6aHH, KHHO-TeaTpbi H T . )l .
BocTaHOBHTh HOpManhtty10 pa6oTy ettyTpeHHeH TenecpOHHOH ceTH . no'!Thl, JneKTpo
oceeweHHll 11 BO)lOCHa6)1(eHHll.

3. YcTaHaenttea10 XO)l()lett11e Ha eceH Tepp11Top1111, JaHHTOH '!aCTl!MH Pa6o'!e-KpecTbllHCKOH
KpacHoH ApMHH, coeeTcKHX .ueHe)l(HhlX JHaKOB 11 JnOThlX. IlpH 3TOM CTOHMOCTh o.uHoro
3nOTOro (Kypc CJIOTOro) paBHlleTCll CTOHMOCTH (Kypcy) O)lHOI'O py6nll. T.e. O)lHH 3nOTbIM paeeH
0.!lHOMY py6n!O.
4. IlpH3hrna10 ttaceneHHe JaHl!ThlX ropo.uoe, MeCTe'leK, cen H .uepeeeHb K 6opb6e co BCH
KHMH HapywHTemIMH o6wecTBeHHOro nopll)lKa. Ilpe.uynpe)K,lla!O, '!TO nHua, KOTOpb!e 6y.uyT
Ja Me'!eHbl e n o KyweHHllX Ha Tenerpacp, TenecpoH, )KeneJHble .uo p or11, npe.unp HRTHll
o6wecreeHHOro 3Ha'!eHHll, n11ua .uonycTHBIIIHe xpaHeHHe opy)KHll no HCTe'leHH!O 24 '!aCOB
nocne ony6nHKOBaHHll npHKaJa Ha'laJihHHKa rapHHJOHa o c.ua'le opy)l(Hll - 6y.uyT npHene
KaTbCll K CTpO)KattrueH OTBeTCTBeHHOCTH.
IlpH3bJBa!O ecex rpa)l(.uaH oxpaHRTh peeorr10u110HHh1H nopll.ilOK, He .uonycKaTb 11 npeceKaTb
B pa)l()le6Hble Hapo.uy .ueHCTBHll H BblCTynneHHll n pe.ucTaBHTeJieH H areHTOB noMelUH'lbe Ka n11Tan11cTH'leCKHX Kpyroe 6hrnruero nonbcKoro rocy.uapcTBa.

5 . IlpH3hJBa!O HaceneHHe K o Ka3aHH!O noMOlUH BpeMeHHhlM YnpaeneHHllM e peMOHTe
.uopor, MOCTOB H BCllKHX .upyrHX coopy)l(eHHH, 11 K OKaJaHHIO BCl!'leCKOH nOMOlUH 11 co.ueHCTBHll
BpeMeHHhlM YnpaeneHHllM e npose.ueHHH JaMe'leHHhlX HMH Meponp11RTHH.
Bb1pa)l(a10 yeepeHHOCTh e TOM, '!To ttacenett11e JaHHThlX '!aCTllMH Pa6o'!e-KpecTbllHCKOH
KpacttoH ApMHH ropo.uos , MecTe'!eK, cen 11 .uepeeeHb oKa)l(eT aKTHBHełiwee co.uełicTBHe
B pe M e H H hIM

Y n paerreHHRM

11

'! acTH M

P a 6 o q e - KpecT b ll H C K O H

K p acH O H

ApMHH

B ocywecrsneHHH HMH HCTOpH'leCKOH 3a)la'IH OCB060)l()leHHll TPY.llRlUl1XCll O T Ka6aJibl nonbCKJ1X

noMelUHKOB 11 Kanl1TaJIJ1CTOB .
KoMaH.UY!OlUHH BołicKaMH EenopyccKoro <l>pottrn
KoMaH)lpM 2-ro paHra M. KOBAJIEB
Oryginał, druk ulotny.
Źródło: Państwowe Archiwum Obwodu Brzeskiego w Brześciu, zesp.

292, spr. 1 , t. 1 , k. 1 .

a) Wielkie litery oryginału.
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Dokument 4
1 93 9 wrzesień 25, Mińsk - Informacja P. K. Ponomarenki dla J, Stalina o sytuacji na pół
nocno - wschodnich ziemiach Polski po wejściu Armii Czerwonej
MOCKBA, U:K BKII(6)
TOBapHll.IY CTAJHłHY H.B.•l
no BCeM r o p o,n:aM C03,ll a Hbl B peMeH.Hbie YnpaaneHHll, KOTOpbl e n p HCTbt ynHnH
K pa6oTe. CTpttcTynttno K pa6oTe 30 pe.uaKuHH ra3eT. 3acbrna10TCJ1 KalK.llblH .nem, 1 00 Tb!Cll'l
3K3eMnnllpOB ueHTPaJibHblX H 6enopyccKHX nl3eT.
noaceMeCTHO opraHH30BaHbl KpeCTbl!HCKHe K O MHTeTbl, npHcTynHBIIIe K pa3,n:eny
noMe!llH'lbeH 3eMJIH. MttorHX oca,n:HHKOB H IIOMe!llHKOB KpeCTbl!He HCTpe6JIJllOT (BeIIIaJOT,
paccTpenHBaJOT, y6HBa10T) HJIH npHBO.llllT H c.n:a10T BpeMeHHbJM YnpaBneHHllM.
TaK KaK rrepBbte ::1111en0Hbl HaIIIHX BOHCK .n:eHCTBOBaJIH rnaBHbJM o6pa30M peł!,n:OBblM rropl!
.llK OM H HHr,n:e He 3a,n:eplKHBaJIHCb, a BTOpble 3111enOHbl TaKJKe .llBHlKYTCll He 111Hp0KHM 4>POHTOM,
a IIO MarHcTpanllM, nOJTOMY ecTb rpoMa,n:Hoe KOnH'leCTBO cen H .n:epeBeHb, r.n:e eme
KpacHoapMeHubI H nonHTpa60THHKH He rro6bIBaJIH. Enaro.n:apl! JTOMY o6cTOl!TenbCTBY y
BpeMeHHblX YrrpaBneHHH B ropo.n:ax KalK.llhlH ,n:eHb rpoMa.UHOe KOnH'leCTBO xo.n:oKoB oTb>
KpeCTbllHCKHX KOMHTeTOB HnH OT KpeCTbllH, c caMblMH pa3H006pa3Hb!MH BonpocaMH: KaK
.n:enHTb noMe!llH'lblO 3eMnJO, KaK opraHH30BaTb .KOMHTeT, 'lTO .n:enaTb c xne6oM, KOTOpb!H
HMeeTCll B noMe!llH'lbeM HMeHHH, c HMY!lleCTBOM, co CKOTOM, 'lTO .n:enaTb c xne6oM, neJKa!llHM
no cKna,n:aM H MenhHHuaM, KOTOpblH 6brn rronl!KaMH H3bl!T y HaceneHHll .n:nll apMHH, rro
pactJeTy 8 KHnorpaMM c reKTapa.
CełltJac .n:nll pa60Tbl IIO HarrpaBneHHIO ,n:el!TenbHOCTH KpeCTbllHCKHX KOMHTeTOB, BO
BpeMeHHbre YrrpaBneHHll ttanpaaneHo 400 'len. TOnKOBbIX pa6oTHHKOB, H3 pactJeTa 2 tJenoBeKa
Ha 2 rMHHbI (pa6oTaTb 6y.n:yT napaMH). 3TH nJO,n:H rro6brna10T Be3,n:e, BO Bcex .n:epeBHllX. 3a.uatJa
HX He KOMaH.llOBaTb KpecTbl!HCKHMH KOMHTeTaMH, a HarrpaBnl!Tb HX ,n:el!TenbHOCTb, COBCTOBaTb
H T ..ll .
2. IIo�rnnlleTcl! H perttcTpHpyeTcll 6onb111oe KonH'lecTBO n10.uei1 , o6bl!BnllJO!llHX ce6H
KOMMYHHCTaMH-rro.n:rronb!llHKaMH H rrapTHHHblMH pa6oTHHKaMH. B .nep. ITo,n:cTapHHKa,
EapaHOBH'lCKOro Ye3.lla , co6panocb 12 'len. TaKHX KOMMYHHCTOB, o6'llBHnH ce6ll KOMHTeTOM
.n:epeBHH, He coBeTYHCb c KpeCTbl!HaMH, H CTaJIH KOMaH,n:oBaTb. B EapaHOBH'lax IIOHBHnHcb
,n:Ba "qneHa U:K KOMMYHHCTH'leCKOH napTHH 3ana,n:Hoił Eenopycctt" - PałlcKHH H lllTttpep.
0HH rroMHMO BpeMeHHoro YnpaBneHHll rrorrhrTanHcb pa3BepttyTh opraHH3auHOHHYJO pa6oTy
- c6op opylKHll, rrpoH3BO.llCTBO o6bJCKOB. PałlcKHH B pacchrnaeMblX 3arrHcKax Ha3bJBan ce6H
npe.n:ce,n:aTeneM PeBon10uttoHHoro BoeHHoro KOMHTeTa. ITpH tJeM o6a 3allaBnllJOT rrpe.n:cTa
BHTen10 BpeMeHHoro YrrpaBneHHll, 'lTO rrpe.n:cTaBHTenH Kpacttoił ApMHH nH6epanhHH'laJOT 3
X03aH'lHKaMH, MaJIO 3a6Hpa!OT, .n:alKe HeKOTOpbIX BblIIYCKaJOT. Tpe6y10T 6onhllle perrpeccHH.
C03,n:acrcl! BIIe'laTneHHe o TOM. 'lTO OHH ttnH XOTHT MCTHTb, HnH npoBOKaTopbl. B HoBor
py.n:Ke KO MHe llBHnHCb TPH 'lenoBeKa H o6bl!BHnH, 'lTO OHH ceKpeTapH paHOHHblX KOMHTeTOB
napTHH rop. HoBorpy,n:Ka. Bcex JTHX nHU 6epeM Ha ytJeT, OT o6rueCTBeHHOH pa6oTbl He
OTTaJIKHBaeMc) H Tll.laTenbHO rrpoBepl!eM.
CToaceMecTHO rpoMa.llHhJH Hanop co cTopoHhr Mono,n:eJKbl Ha BpeMeHHbJe YnpaBneHHll
c Tpe6oBaHHeM opraHH3aUHH KOMCOMOna. OpraHH3aUHll KOM CO Mona cett'laC rrpHHecna6bJ
orpoMHYJO rronb3y. 0.n:HaKo, eCTb HeKOTOpble orraceHHll, 'lTO, opraHH30BaBllJHCb Mono,n:elK,
KOMCOMOnbUbl, orpOMHOH aKTHBHOCTblO no,n:aBl!T .n:eHTenbHOCTb KpeCTbl!HCKHX KOMHTeTOB.
Ceił'lac rro.n:roTOBnHBaeM 400-500 'len. KOMCOMOnbUeB .llJlll pa60Tbl B 3ana.n:ttoi1 EenopycrnH,
nocne Ba111ero pa3pe111eH11l! npttCTynHTb K opraHH3auHH KOMCOMona.
Xoąy no.n:enHTbCll HeKOTOpblMH BITe'łaTneHHllMH OT CBOHX rroe3.ll0 K B 3arra,n:HyJO Eeno-
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pyccmo. MHe np1twnocb noceTHTb CTon6ub1, M1tp, Typ, Kapenwm, HoBorpy.uoK, HecBHlK,
CnoHHM, EapaHOBlł'm, BonKOBbICK
6e.UHllK, qacTo

Ił

cepe.UHllK , ron

Ił

Ił

MHoro cen

Ił

.uepeBeHb. EenopyccKHH KpecTbllHHH-

paJ.UeT. C axapa B .uepeBHHX HHK or.ua He n0Kynan1t,

HecMOTpll Ha KaJKyIUyJOcll .uemeB HJHY - nonTopa JnoTbIX KHnorpaMM. EenopyccKoe KpecTbll
HCTBO HacTpoeHo npeKpacHo, no.u.ueplK1tBaeT sceM 'leM MOJKeT KpacHy10 ApMHJO. Bo scex
3TlłX ropo.uax, B KOTOpblX np1tmnocb n06bIBaTb,

li

He BCTpeTlłn Hit O.UHOrO qenoBeKa. KOTO

pbIH6b! He Bna.uen pyccKHM ll3b!KOM. TipeKpacHO Bee fOBOpHT no PYCCKlł, .uaJKe Mono.uelKb.
KpecTbHHe roBOpHT Ha HaCTOHIUeM 6enopyccKOM H3b!Ke, npH 'leM, ynoTpe6nllJOT MHOro cnoB.
o KOTOpblX Hac 3.UeCb yBepllnlł, '!TO OHlł Han.ueMOBCKlłe, BbI.UyMaHHbie. Han.ueMbl MO fJilł
Bbl.!lyMaTb B n1tTepaType, a Hapo.uy npHBlłTb He MO fJilł, TeM 6onee Jana.UHbIM 6enopyccaM.
3a"J EenocTOK HaceneHlłe BCTpe'laeT HaIUlł BOHCKa 6onee c.ueplKaHHO, pycCKlłH ll3h1K 3HaJOT
MeHbllle, '!allle pa3.ua10Trn Bb1crpenb1 lł3-3a yrna, lł3 necy no KpacHoap MetluaM, KOMaH.U1tpaM.
B 3TlłX ropo.uax lłMeeTCll

nnc

Ił

pa60'llłe nene3COBUbl - o6CTaHOBKa CTaHOBlłTCH cnOJKHee

'!eM B MeCTHOCTllX r.ue 6enopyccbI.
Ił

MelK.UY npO'llłM, HYlKHO cKaJaTb, '!TO cpe.u1t HaceneHHll Tionbllllł,

.uaJKe y espees,

TI1tncy.ucK1tH nonynHpHOCTbJO nonbJyeTcH<>. fosopHT, '!TO 3TO HacTOHIUlłH qenoBeK 6bm, np1t
HeM ny'lllle 6bIJIO ropa3)l0, '!eM nocne Hero.

c YllOBOnbCTBHeM BCn OMHHaJOT. KaK OH

c TpH6yHbl ceHMa Ha3bIBan Bcex pyKOBO.UHTenetl pa3Hb!MH OCTpb!MH cnoBai.m

0.

fOBOpllT,

'!TO 3TO K a K pa3 Kacanocb H TenepelllHHX pyKOBO.UHTenetl - PbI.U3- C M 1trnb1, Cn aBOH
Cna.uKOBcKoro, EeKa H npo'I. TioHllTeH no3TOMY aKT fHTnepa - BOJnoJKeHHe BeHKa Ha
Mornny TI1tncy.ucKoro.
B HecBHJKe noceTHn JaMOK KHHJetl Pa.UJHBHnoB. 3-x 3TaJKHoe KOnhUOM, J.UaHHe, OKono
.UBYXCOT rpoMa)lHblX KOMHaT-3aJI, HMeJOTCH KapTHHhl, cpe.UH HHX llle)leBpbl, opylKHe BceX BeKOB,
OT)lenaHHOe cepe6pOM, JOnOTOM, 3HaMeHHTaH 6H6nHOTeKa c 6onbWHM KOflH'leCTBOM KHHr
YHHKYMOB Ha scex »JbIKax. 3aMoK npe.ucrasnHeT rpoMa.UHYJO xy.uoJKeCTBeHHyJO-HCTOpH'lecKy10
ueHHOCTb, a 6H6nHOTeKe npHMO HeT ueHbl. )].nH coxpaHemrn ueHHOCTeH
Ha3Ha'leHbI KOM1tccapb1

Ił

rpynna Hay'IHbIX pa6oTHHKOB

Ił

Ił

onHCH MHOJO

BpeMeHHO 3anpemeHo nocemeH1te

3aMKa KeM-6b1 TO Hit 6bmo 6eJ oco6oro pa3pellleH1tH. TaK KaK npaKTHKa noKa3ana. '!TO
nocema10m1te TOBaplłIUlł, n106HT nplłXBaTlłTb c co6010 Ha naMllTb KaKOH-H1t6y.Ub cyBeHlłp.
Tipollly coseTa no cne.uy10lll1tM sonpocoM:

1 . HaMH pa3pa6oTaHa cxeMa annapaTOB BpeMeHHbIX YnpasneHHH, 'raK KaK 6e3 annapaTOB
lł M ,

K O He'I H O ,

He

o 6 o H T lł C b .

H e o 6 X O)llł M bl

OT)leJ]bf'.

a )l M lł H lłCTpaTlł B H bl H .

npo.uosonbCTBeHHOTOproBbJH, <jJHHaHCOBbIH, KOMMYHaJibHbIH, KynbTypHo-npocBeT1tTenbHblH,
Hapo.uoHoro 06pa30BaH1tH.

2. c xne6oM B ropo.uax noKa o6XOllHTCll, HO 3KOHOMCOBeT .uonlKeH pa3pellllłTb 3aB03

cnH'llłK, conb
H3fOnO)laJIOCb.

3.

Ił

KepOClłH, TaK KaK HaceneHlłe He HMeeT lłX yJKe .uaBHO,

Ił

no 3TlłM TOBapaM

Bee JneKTpoCTaHUlłlł ropo.uoB 3ana.uHoI1 Eenopycc1t1t pa6oTaJOT Ha He<jJTH. 3 anacbI

OCTanlłCb OT 3-x .uo 1 2 )lHeH. Bo H36eJKaH1te lłX OCTaHOBKH He<jJTb HYlKHO Ha'laTb 3aB031łTb
cetl'lac. Koe-r.ue Hc'lepnaB 3anacb1 cTaHUHH yJKe CTOllT.

4. TipocHM .uaTb TaKJKe coseT no BOnpocy o ueHax. UeHbI Ha npo.uosonbcTBeHHbJe TOsapbl,
cymecrsosasllle,

li

BaM YJKe coo6man, OHH noKa H ocraJOTCH . A BOT 6bm TaKOH cnyqaJ1, Kor.ua

6e3 Halllero pa3pelllemrn TpaHcToprnHT 3ase3 B Mono.ue'IHO saroHnasKy
M a cno no 1 5- 1 6 py6 . Hnlł 3nOTbIX, KHnorp a M M , xne6 no
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Ił

Ha'llUI npo.uaBaTb

K o n . K1tnorp a M M

Ił

T . .U.

)ł{ene3HO.UOpOlKHlłKlł-pa6o'llłe He MOfJilł noKynaTb, TaK KaK 3TO cpa3y BbI61tno-6b1 lłX H3
610.UlKeTa. Bonpoc c ueHaMlł, KOHe'IHO, CBH3aH

Ił

c BOHpOCOM o 3apnnaTe.

5 . Ti pollly TaKJKe nocoseToBaTb Kor.ua Ha'IHHaTb. opraH1t3au1t10 KOMCOMona - Hanop,
nOBTOpll!O, MOno.uelKbl orpOMHb!H.

6. HapKoMn O'ITenb .u onJKeH pelllHTb sonpoc o KoppecnoH.ueHUHH, MapKax H no'ITOBb!X
c6opax, TaK KaK Ha MecTe 3Toro pelllHTb Henb3ll.
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7. B ropo,Llax 11MeIOTCH '-lacTHhie 6aHKl1, KoorrepaTl1BHhie 6aHKl1 11 .IJ:ep)!(aBHhIH EaHK.
B EaHKax MHoro MeJIK11x BKJia.[l oB, MHoro 11 KpyrrHhIX. BKJia.Ll'-111Kl1 Tpe6yIOT .[leHhrH. Koe
r.[le BhI.LlaIOT orpaH11'-!eHHhie cyMhI, Koe-r,Lle 0)1(11.LlaIOT yKaJaH11ii..
HaM11 HaJHa'-!eHhI KoM11ccapb1 B EaHKl1. OciaB11mecH cyMMhI orre'-!aTaHhl.
M bl He C'-111TaeM B03MO)!(HhlM 6paTb Ha ce6H KaK11e-6bl TO Hl1 6b1JIO o6H3aTeJibCTBO
11MeIOm11ecH y EaHKOB rrepe.Ll KeM-6b1 TO Hl1 6brno.
:VIJ qacTHhIX EaHKOB Heo6xo.[111Mo BhI.LlaTh BKJia.[lhI MeJIKl1M BKJia.Ll'-111KaM. Eonh11me BKJia.LlhI
IIOMeIU11KOB-Ka!111Ta.ril1CTOB, KpyIIHh!X rocy,LlapCTBeHHhlX '-111HOBHl1KOB 11 oca.[IHl1KOB C'-111TaTb
.[IOCTOHHl1eM Hapo,Lla, 11 .[leHTeJihHOCTh '-!aCTHhlX 6aHKOB IIOCJie Bbl.[la'-111 MeJIKl1X BKJia.[IOB
rrpeKpaTl1Th, OCTaBl1B cPYHKU110H11pOBaTb TOJihKO roc6aHK.
B 3TOM cnyqae, KOHe'-!HO, 6y.L1yT !10,Llpep3aHbl rrpOMhllllJieHHl1Kl1 11 KpyIIHb!e TOprOBUhl,
rrpoBO.Lll1Bll111e cso11 orrepau1111 qepe3 '-!aCTHhie 6aHKl1. Borrpoc 3TOT cJIO)!(Hhii1"1, rroJToMy »
OTeJI6hl 11MeTh yKaJaH11e.
CEKPETAPb UK KII(6) EEJ10PYCCl111

(IIOHOMAPEHKO)

25-IX- 1 939 r .
rop. M11HcK
Nr- 1 1 1 9hl (.Llrr)

Kopia oryginału, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 1521, k. 206-2 1 1 .
a) Wielkie litery i podkreślenie oryginału.
b) Skreślono słowo: „organizowanych".
c) Skreślono słowa: „dając.określone zadania".
d) Skreślono słowa: „Za Wołkowyskiem i dalej, wyłączając" i dopisano odręcznie „Za".
e) Skreślono słowo „dużą" w zdaniu o popularności Piłsudskiego.

f) Wpisano odręcznie, że Piłsudski nazywał polskich przywódców „różnymi ostrymi sło

wami " w miejsce skreślonego „zasrańcami".
g) Skreślono słowo: „nadzwyczaj" przed słowem „skomplikowany".
h) Numer wpisano odręcznie.
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Dokument 5
1 93 9 (po 25 października), Mińsk - Sprawozdanie rządowej komisji ds. uchodźców z prac
związanych z ustaleniem liczebności i rozmieszczeniem uchodźców na obszarach Białorusi.
CEKPETAPRM QK KTI(6).6
TOB. TIOHOMAPEHKO TI. K .
TOB. K YJIArYIHY M . E .
TOB. rPEKOBOił H . r.
TIPE)J,CE)],ATEJIIO COBETA HAPO)J,HhIX KOMHCCAPOB
E CCP
TOB. KOCEJIEBY K . B . .!!1

Il o CTaHO BJiem1eM C H K ECCP 3a N° 7 7 3 OT 2 5 . X- 1 9 3 9 r . 6hIJia yTBep)!(J:leHa
IlpaB11TeJibCTBeHHaH KOMl1CCl1H B COCTaBe 3-x '-!eJIOBeK no pa3Meil(eHl1!0 6e)!(eHUeB Ha
Tepp11Top1111 EenopyccKOH CCP.
Ilpas11TeJihCTBeHHOH KoM11cc11etl 6hJJI pa3pa6ornH 11 npe.nCTaBJieH nnaH pa6oThI B CHK
ECCP, KOTOphIH 6hJJI o.no6peH. B yKa3aHHOM nnaHe 6hJJIO HaMe'-!eHo npo113BecT11 pa3rpy3KY
OT 6eJKeHueB no Hl1JKecne.nyIOil\11M ropo.naM 3ana.nHoH Eenopycc1111:
1 . EenocTOK
2. EpecT-Jl11ToBcK
3. Ill1HCK
4 . fpOJ:lHO
5. JI11.na
6. EapaHOBl1'-111
7. CJIOHl1M
8. Mono.ne'-IHO.
Ilo cornacoBaH1111 c 0T.nenoM Ka.npoB U.K IlapT1111 6bJJil1 nornaHhI B BhrweyKa3aHHhre
ropo.na no 0.[(HOMY oco6oynoJIHOMO'-!eHHOMY 11 2-x noMOil\Hl1KOB oco6oynoJIHOMO'-IHHbIX,
KOTOpb!M 6bJJIO npe.nnoJKeHO, B OCHOBY CBOeH pa60Tbl, no Tpy.noyCTpOHCTBY 11 pa3Meil(eHl1!0
6e)!(eHueB B ropo.nax 3ana.nHOH Eenopycrn11 11 no BhIB03Y 113 ropo.noB 3ana.nHOH Eenopycrn11
noJIOlKl1Tb cne.nyIOil(l1e np11Hu11nb1:
1 . Pa3MerneH11e Ha MeCTe.
2. Pa3MerneH11e Ha npOMhIWJieHHhIX npe.nnp11HTl1HX, cOBX03ax 11 MTC.
3. Pa3Meil(eH11e 6eJKeHueB 6. '-!JieHOB KpeCTbHHCKl1X KOMl1TeTOB 11 ceJibCKoro aKTl1Ba
B KOJIX03aX.
Oco6oynoJIHOMO'-!eHHhie, coBMecTHO c BpeMeHHhIMl1 YnpaBJieH11HM11 npo113Bo.n11n11 Ha MeCTe
y'-leT 6e)!(eHUeB no: q>aMl1Jil111, 11MeHl1 11 OT'-!eCTBy, MeCTO OTKy.na np116bJJI, po.ny 3aHHTl1H,
KBanmp11Kau1111, Hau110HaJibHOCTl1, ro.ny p0lK):(eHl1H 11 COCTaBa ceMbl1, 6:brno Bb!HBJieHO
cne.nyIOmee KOJI11'-!eCTBO 6e)!(eHueB:
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1 . oeJlOCOTOK . . . . .
. . .
2 . E>peCT-flHTOBCK
3. f p O .U H O
. ..
..

.

..

.

.

......

... ..

4. E>apaHOBH'łH

5.
6.
7.
8.

25.000 'ł .
. . . I O. OOO "
. .. .
1 . 900

...„ ... „. . . . . . . . „ .

....

...

.

...

.

...

....

.

· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

I1 H H C K . . . . . . . . . . . .
fl H .U a
Mono.ne'łHO . . . . . . .. . . . . . . . ..... . . . . . . .
C Jl O H H M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

.

...

..

.

....

.

........

....................... .............

.

.

l1TOro . . . . . .
.

.

.

.

. .

.....

"

1 .440 "
1 .7 7 1 "
975 "
1 . 700 "
2.000 "

44.786 'łeJI.

I1paBHTCJlbCTBeHHOH KOMHCCHeH 6b!Jl0 OpHeHTHpOBO'łHO HaMe'łeHO K pa3MelUCHHIO no
06naCTS1M, no cornacoeaHHIO c CHK E>CCP, cne.uyIOmee KOJJH'łeCTeo 6eJKeHueB:
I . MHHCKall o6JiaCTb
..
. . 6.000 qen.
2. 8HTe6cKall " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 "
3 . Mo rnJieecKall
...

......

.

...

"

4. fOMCJibCKall
5. I1oJieccKall

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 "
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 "

"

"

l1TOro

............

. .. 23 .000 'łeJI.
.

B o6JiaCTllX, n p 11 n pe.nce.uaTeJIHX OprKOMHTeToB BepxH oro Co eeTa E>CCC no
noCTaHoeJieHHIO CHK E>CCP 6b!JlH coJ.naHbI o6JiaCTHbie KOMHCCHH no np11eMy, pa3MelUeHHIO
H Tpy.nHoyCTpOHCTBY 6eJKeHueB Henocpe.UCTBeHHO B o6JJaCTH, npH 'łeM, KaJKJ{a.!I KOMHCCHSI .UaJia
3al!BKY B U:eHTpaJibHYIO KOMHCCHIO Ha np11eM COOTBeTCTBYIOlUero KOJlH'łCCTBa 6eJKeHUCB, KaK
TO:
1 . BHTe6CI<all o6JiaCTb

- 8. 969 'łCJI.

2. MonrneBcKall "
3. MHHcKall

-

4. foMęJlbCKall
5. I1oJieccKall

5 . 286
4.602
2. 556
2. 280

"
"
"
"

l".ITOro - 23.693 qen.
Cornac Ho nocrnHOBJieHHll CHK E>CCP, I1paBHTeJJbCTBeHHoi1 KOM11cc11 6brno npe.unoJKeHo
pa3MeCTHTb ecero 20.000 qeJioBeK Ha Tepp11Top1111 EenopyccKoH CCP.
B OCHOBHOM, npH HanpaBJICHHH 6eJKeHuee B o6JJaCTH - KOMHCCHSI np11.uepJKHBaJlaCb YTBep
JK.UeHHOro KOJJH'łeCTBa CHK ECCP. TaK KaK OT.UeJlbHbie 06nacT11, KaK HanpHMep 811Te6cKaS1
H .npyr. He,ilOCTaTO'łHO cepbe3HO 00.UOUJJlH K .na'łe 3a.!IBOK Ha pa3MelUeHHe 6eJKeHuee, He
Y'łHThIBa.!I JKHJlHlUHYIO mrolUa.Uh, a TaKJKe KBaJIH<i>HKaUHH.
B 6onhlllHHCTBe, OT o6nacTeH nocTynaJrn 3al!aBKH Ha KpecThllH np11 'łeM, npH y'łeTe
6eJKeHueB e 3ana.uHOH EeJ1opycc1111, KpeCThllH O'łeHb Mano 6bmo 3aper11CTp11poBaHo, a noc
MY np11xo.noJIOCb He nonHoCTblO y.noBneTeopl!Th 3al!BKH o6nacTeH no yKa3aHHOMY nyHKTy.
TaKJKe npH perHCTpaUHH 6eJKeHuee 6b!Jl0 HCKJllO'łHTeJlbHO MHOro nopTHbIX, canOJKHHKOB
H cnecapeH-MeTaJIHCTOB.
MeJK.ny 'łJleHaMH KOMHCCHH 6b!JlH pacnpe.neneHbl o6ll3aHHOCTH KaK TO: TOB. fopHH - OTBe
'łaeT 3a y'łeT H BhIB03KY 6eJKeHuee H3 3ana.nHott EenopyccHH, TOB. l1eaHOB - OTBe'łaeT 3a no.uaqy
no.nBHJKHOro COCTaBa, TOB. Pe!lleTHHKOB - OTBe'łaeT 3a npHeM H pa3MemeHHe 6eJKeHueB.
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,UamKeHtte 6eJKeHuea 6huro opraHtt30BaHo qeape3 cne.uy1ow11e norpaHtt'!Hhle CTaHUHH, KaK
ro: Heropenoe, Pa.uowKOBH'IH 11 KpyneBWH3Ha. Ha YKaJaHHhlX cTaHUfUIX 6h!JIH opraHtt3oBaHhI
o6MeHHhCe nyHKTb[ Ha o6MeHbl nOJibCKHX 3JIOThlX Ha COBeTCKHe .n:eHhfH, nptt '!eM pa3pewanOCh
KalK.UO MY ceMeHHOMY o6 MeHl!Tb 40 3JIOTblX H XOJIOCTl!KaM

-

20 3JIOT, TaKJKe Ha yKa3aHHhlX

t,'TaHUHllX 6b!JIH opraHH30BaHbl ropl!qtte o6e)lbl H npO.UOBOJibCTBeHHOe CHa6JKeHtte 6eJKeHuee.
,UJill OK a3aHHll MaTepttaJibHOH n o M O WH 6elKeHuaM B 3ana)lHOH fienopycctttt 6 blJIO
oco6oynoJIHOMO'leHHhIM nepe.n:aHbl cneu11aJihHh1e accttrHOBaHttll, KaK To:

I . fieJIOCTO KY . . . . . .. · · · · · ·· · · · · · · · · · ·

6 5 . 000 pb!6.

2. IT H H C K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. 000

3. fipecT-Jl HTOBCK

65.000

"

4 . Mono.ue'IHO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000

"

25.000

"

6. fiapaHOBHqH

25.000

"

1 5 .000

"

················

5. r p O Jl H O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· · · · · · . . . . . . . . . . . . . ..

7. J1 H Jl a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

8. CJIOHHM .. „ . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . .

1 5 .000

"

9. fi pecnaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000

"

285.000 py6.

lfroro

,UJill OKa3aHHll MaTepttaJihHOH noMOWH H opraHtt3aUHH, nptteM H pa3MerueHtte 6eJKeHueB
nepe.n:atto B pacnopl!JKeHtte npe.n:ce.n:aTerreH: OprKOMttTeToB o6naCTeił:

I.

MttHCKOH o6naCTtt

- 460.000 p.

2. B11Te6c1<0H:

- 585.000 p.

3 . roMeJibCKOH

- 450.000 p.

4. Mor11neac1<0H: "

- 550.000 p.

5. I1orrecc1<0H:

- 200.000 p.

lfroro - 2.245.000 py6n.
TaKJKe B pacnOplllKeHtte KOMHCCHH 6b!JIO OCTaBJieHO

I O.OOO

py6JI. Ha npe.n:MeT OKa3aHHll

npo.n:oBOJibCTBeHHOH noMOWH, npOXO.UlllUHM 3WeJIOHaM.
HapKOM3.Upaay oCCP

nepeae.ueHO 1 8 0.000 py6. Ha BhI.Uaqy 6eJihll nptt catto6-pa6oTKe.

MaTepttaJ!hHall noMOWb OKa3hIBaJiacb HYJK.UaJOIUttMCll - ceMeHHhIM .n:o 1 OO py6n . , XOJIOCTll
KaM .UO 25 py6n.
Ha acex n o rpa11 11 q H hTX cTaHuttax, a TaKJKe no MecTy n p tt 6 b!THll 6 e JKettuea 6brno
HapKOM3.UpaaoM oCCP oprattmoaaHa caHttrnpHal! o6pa6oTKa acex nptt6hIBaJOwttx 6eJKettuea,
KOTOphre nocne '!ero pa3Meruanttcb no pal'ioHaM.
ITo ttMeJOIUttMcll cae.n:eHttllM B fiCCP nptt6b!JIO cne.uyJOwee KOJittqeCTBO 6eJKe11uea:
Ha11MeH0BaHtte

KoJitt'l. 6eJKeH-

Kontt'l. 6eJKeH-

<l>aKTH'leCKH

o6nacreił

uea Heo6xo.u. no

11eo6xo.u. no

nocrynttJio 6e-

OJiaHy

3allaBK. o6naCT.

JKeHuea

I . Mor11rreac1<al!
2. BttTe6cKall

5.000

5 .286

6 . 000

8 . 969

6.740

3 . MttHCKall

6.000

4.602

4.363

4. roMeJ!bCKall

4.000

2 . 5 56

2.333

5 . IToneccKall

2.000

2.280

1 .885

J.froro

23.000

2 3 .693

22.47 1

7. 1 50
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11Pl1M EYAHI1E: B YKa3aH Hbie cse.ueHMH BXO.[lMT 3aHBKa Eerrop.lK . .U.
M EerrcTpoi1nyTb - 1 . 642 4err.
J13 o6mero KorrwiecTBa 6eJKeHues 22.47 1 - MMeeTCH 4. 1 1 4 ceMei1cTB

11 3. 928 .ueTei1.

llo cneu11arrbHOCTl1 np116blrro crre.uyJOmee KoJiwłecTso:
a) Crrecapei1 H MexaHl1KOB

902 4err.

B) MerarrMCTOB

360 "
412 "
636 "

6) T o K a p e i1

r) TeKcT11rrm. 11 TpMKOTalKH .

.u) CTorrHpei1 11 nrroTHl1KOB

1 065 "

e) llopTH. 11 6errowsei1H.

2896 "
1 403 "
1 67 "

lK) CanolKHHKOB 11 JaroTOBll{.

3) lli O

cP

ep O B

H) Ile4aTHl1KOB

1 65
1 63
204

K) KoJKeBHl1KOB

rr) Ilap11KMaxepoB

"
"

M) IlpHKa34HKOB

294

o) Pa3HbIX Me.u. pa6oTH. M cl>apMau.

H) C4eTHbIX pa6oTHMKOB

1 05
90

n) Y4HTerrei1 11 BOCTIHTarrei1

62 4err.
191
28 1
3928 "

p) M H c H H K o B

c) KpecTbHH 11 6aTpaKOB

T) ,[(erei1, KOTOpb!e np116. c ceMbHMH

"

"

,[(pyrne pa3Hbie npocl>ecrnM, 6e3 npo<Pecrni1 .UOMOX03HeK M 4epttopa6o4MX - 9 1 45 4err.

B ociłosttoM

6eJKeHUbI np116brn11 co crre.uyJOm11x

J13 Bapwasi,1
.

Jl 0 .!1 3 11

B H Ji b H O

C y s a rr K H
B rr o .u o s o

llyrrTycKa

5 . 834 4err
690 "

.

799 "
696 "
744 "

0cTpOB-Ma30BeUK

1 .960 "
955 "
600 "

!l p a C H bl W

438 "

f O B O p O B O

1 98 "

C e .u rr h u e

Jl y K O B

911 "
398 "

p y lK a H bi

ropo.uos:

J13 pa3HbIX MeJIKHX ropo.uos

11

MeCTe'IeK, OTKy.ua OTOWJIM 4acT11 P K KA - 8247 4err.

Heo6XO.llHMO OTMeTHTb, 4TO pH.U o6rraCTei1 !1CKJII04HTeJibHO TIJIOXO OTHeCJIHCb K BOTipocy

pa3MeweHMH 6eJKeHues, oco6eHHO B11re6CKaH o6rraCTb, KOTopaH 6e3 BCHKOro Y4eTa HanpaBrrH

rra JIIO.Uei1 B pai10HbI, KaK Torro4HHCKHi1 pai1oH, EorywescKHH pai1oH. r.u e JIIOAM no cero)l,HH

ll{HH .ueHb XO.ITHT 6e3 pa60Tbl. TaIOKe ueJibIH PH.Il pai10HOB 6e3 BCHKOro 3anpoca. IJ.eHTpaJibHOH

KOMHCCMi1 HanpaBJIHIOT B r. MMHCK 6eJKeHUeB .ITJill HX TPY.llOyCTpoiłcrna, 4TO BbI3bIBaeT cilpa-
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eewmeoe HapeKam1e H He.llO BOJJhCTBO co CTOpOHhI nocJJe.llH HX. B TonoqHHCKOM palłoHe Ha
necopa3pa60TKH 6bIJIH nocJJaHbl 1 5-TH JJeTHHe .[leTH, KOTOpble 6b!JIH IlpaBH-TeJlbCTBeHHOH
KOMHCCHeH HeMe.[lJJeHHO OT03BaHbl H nocJJaHbl B EenanTeKoynpaBJJeHHe Ha pa6oTy B KaqecTBe
yqeHHKOB <ji apMal(eqJToB. B ECCP 6hrno HanpaeneHo H3 roponoe 3ananHolł Eenopycrntt
cneny10mee KOJJHqecTBo 6eJKeHl(ee:
HanttqHe 6eJKeHl(eB B roponax 3ananHolł EenopycrnH
H KOJllilfecTBO Bhme3eHHhIX B ECCP
HaHMeHoBaHtte
ropO.llO B

Konttlf. BbUIBJJeH.
6eJKeHl(eB

I. EenoCToK

25.000

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 .900
1 .440
1 .700
2.000
973
1 .7 1 1

EpecT-J111TOBCK
f p O .ll H O
EapaHOBHq11
MononeqHo
C Jl O H H M
Jl H .ll a
II H H c K

I O.OOO

KonHq. Bh!Be3eH.
6eJKeHl(eB

1 1 .8 1 4
5.916
855
1 .604
487
544
733
518

Ocranocb Ha
MecTe no npene.
noncqeTaM
1 3. 1 86
4.084
1 .045
1 .2 1 9
1 .456
242
1 .253

44.785
22.47 1
22.3 1 5
KaK BH.llH O 113 BhIWeH3JJOJKeHHOro, B roponax 3ananHolł EenopyccHH eme HMeeTcll MHoro
6eJKeHl(eB, KOTOpbIX Heo6xom1Mo TpynoycTPOl1Tb. B rr. EpecT-Jl11ToBcK n EenoCToK, rne eme
B .[laHHOe epeMll HMeeTCll 60JJhWOe Kom1qeCTBO 6eJKeHl(eB - OHH Bee pa3MemeHbl B naqHhIX
MeCTax 11 B OT.[leJJhHblX .llO MaX yKa3aHHbIX ropO.llOB.
Heo6xo.llHMO o6paTHTh oco6oe BHHMaH11e, qTo OT.lleJJbHbie o6nacTH HenocTaToqHo 11 no
celi .[leHb TpynoycTp011Jll1 H pa3MeCTHJIH 6eJKeHl(eB, a noceMy Heo6XO.lll 1MO n pe.[lJIOlKl1Tb
06JJHcnOJJKOMaM, fopCOBeTaM H PalłttcnoJJKOMaM o6paTHTb oco6oe BHHMaH11e Ha npoeeneHHe
yKa3aHHOH Bb!We pa60Tbl.
)J,Jlll CHa6JKeHHll npOMTOBapaMH 6eJKeHl(eB - cnymeHhl cnel(HaJlbHbie Jll1MHTbl .llJlll CHa6JKeHHll
HX, KaK TO:
I . MHHCKOH o6naCTH
- 7 5 1 .000 py6.
- 9 7 1 .000
2. DHTe6CKOH
- 9 1 1 .000
3. MornneecKoii
- 384.500
4. foMeJlbCKOH
- 367.500
5. IloneccKolł
B yKa3aHHbie cyMMhI BOWJIH 6enhe: MyJKcKoe, naMcKoe H neTcKoe, o6yeh pe311HOBall
H KOJKaHall, nocTeJJbHbie npHHa.[lJJeJKHOCTl1, Tp11KOTalK, BaTHl1e 6p!OKH 11 TeJJorpettKl1, a TaKJKe
eepxHllll onelK.lla .
JlHqHhIM Bbie3.llO M Ha MeCTO B EpecT-Jl11TOBCK H EenocToK MHOJO ycTaHOBJJeHo, qTo
B EpecT-JlHTOBCKe HMeeTCll MHOro 6eJKeHl(eB, OKOJIO_ 4.500 qeJJ. H3 rpaJK.llaHCKOro HaceJJeHHll
KOH lK.llYT OTKpbITHll rpaHJ.tl(bl Ha Bble3.ll B fepMamuo.
B CBll3H c 3aKpb!TI-leM rpaHl11(bl - HHKyna He ye3JKa!OT, a Hao6opoT cpe.llH HHX UHpKy
JJHpy!OT cnyxH, qTo 6yneT opraHH3oBaHo B03JJe EpecT-JlHTOBCKa 5 nyHKTOB Ha rpaHHl(e
.llJlll OTnpaBKl1 11X B fepMaHl1!0, a noceMy nO.llXO.llllT HOBbie JllO.llH H3 3ana.[lHOH YKpaHHhl.
AHaJ1or11qHoe noJJOJKeHHe 11MeeTCll H B EeJJOCTOKe, KOTOpbie OTKpb!TO 3allBJlll!OT, qTo OHH
?KeJJa!OT BbiexaTh B fep.MaHmo, HJJH JKe noexaTb 3a ceMhllMl1.
YKa3aHHhix n10neii HHKTO He perttcTpHpyeT, a noceMy B EpecT-Jl11ToBcKe, no HHHl(HaT11Be
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0,L(HOfO 113 6elKeHueB CTl1XHHHO B03H11KJla per11crpaum1 no nopH,LlKOBOMY cn11cKy )lJlR OTnpaBKH
s fepMaHHIO. OnepaTHBHOH rpynnoii yKa3aHHaR per11cTpau11R 6hIJia np11ocTaHOBJieHa.
BpeMeHHbre Ynpaa11ett11R yKa3aHHhIX ropo.LCOB He 11MeIOT H11KaK11x yKa3att11ii no .LCaHHOMy
BOnpocy, a noceMy yKa3aHHbie 6e)!(eHUbl 3aHHMaIOTCR pa3Hb!MH He)lo 6po)j(eJiaTeJibHblMH
aeruaM11, a TaKlKe cneKynRu11eił.
B csR311 c 6oJibIIJeił neperpy3KOH yKa3aHHbIX ropo.n:oa - B E pecT-Jl11ToBcKe 6brn11 0T.n:e11b
Hhre acnbIIIJKl1 3a6oneaatt11ił 11H<PeKu110HHbrM11 6one3HRMH , np11 '-!eM, HapKO M3.LCpaB cpa3y
lKe np11HRJI Mepbl 11 opraHl130BaJI 6oJibHHUY.
B .LCaJihHettIIJeM c'-!11TaIO Heo6XO.LCl1 MbIM cJie.LCyIOruee:

1 . Heo6xo.LCHMO HeMe.LCJieHHO pa3 peIIJHTb a o n po c o BbIB03Ke 6elKettuea 113 ro po.LCO B

3ana.LCHOH Eenopycc11 11 B .LCpyrne 06n acT11 C o 103a CCP, TaK K a K EenopyccKaR C C P
noJIHOCTblO 3aCeJieHa 6e)!(eHUaMl1.

2. B CBR311 c TeM, '-!TO B )laBHOe BpeMR Bee 6elKeHUbl He.n:ocTaTO'-IHO 6naroycrpoeHbl - Heo-

6XO)ll1MO, np11 CHK ECCP C03,LlaTb noCTORHHOJJ:ettCTBy10ruy10 KOM11cc1110 c pa60'-!11M annapaTOM
no Tpy.n:oycrpOHCTBY 11 pa3MerueHHIO 6e)!(eHUeB.

3. B CBR311 c TeM, '-!TO no ropo.LCaM : 1111.LCbI, M ono,Lle'-!HO, EapaHoB11'-!11, fpo.LCHO, CnoH11M,

IT11HCK - pa6oTa c 6e)!(eH uaMl1 B OCHOBHOM 3aKOH'-!eHa, oco6oynoJIHOM O'-!eHHb!X 11 11X
rroMOIUH11KOB Heo6xo,Ll11Mo OT03BaTb 11 11x tPYHKu1111 nepe.LCaTb B peMeHHbIM YnpaBJieHl1RM.
ITPE)lCE)lATEJlh ITPABHTEJi hCTBEHHOH KOMHCCHH
(H. fOPHH) - podpis
lfJIEHhI:

(PEWETHHKOB, HBAHOB) - podpisyh>

Kopia, potwierdzona.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, sor. 2 1 , t. 1 5 12, k. 23 5-242.
a) Wielkie litery i podkreślenie oryginału.
b) Wpisane odręcznie.

Dokument 6
1 939 październik 1, Moskwa - Uchwała Biura Politycznego WKP(b) z 1 . 1 0. 1939 r. określa
jąca zakres sowietyzacji na obszarach wschodnich ziem Polski, zajętych przez Armię Czerwoną.
252. - BonpocbI 3arranttoił YKpa11HbI 11 3arraLIHOH Eenopycrn11°>

( 34)bl

1 . Co3BaTb YKpa11ttcKoe HapO.LCHOe Co6patt11e 113 BhI6ópHbIX rro o6nacrnM 3arra.LCHOH
YKpa11tth1 (TeppttTop11R 6bIB. soeBO.LCCTB CTaHttcJiaBcKoro, Jl hBOBcKoro, TapHorr oJibcKoro
11 JlyuKoro) 11 EenopyccKoe Hapo,Llttoe Co6paHtte 113 Bb16opHbIX rro o6naCTRM 3ana)1HOH
Eenopycctttt (TeppttTop11R 6bIB. aoeao.n:cTB Hoaorpy.LCcKoro, BttJieHcKoro, EenocroKcKoro
11 IToneccKoro).
3T11 HapO.LCHbie Co6patt11H .LCOJI)!(HbI: 1 ) yTBep.LCHTb nepe)laYy noMeIUl1'-lhl1X 3eMeJib KpeCTbH
HCKHMl1 KOMl1TeTaM11; 2) pe!Ill1Tb sonpoc o xapaKTepe C03,L(asaeMOH BJiaCT11, T.e. JJ:OJllKHa J111
6bITb :na BJiaCTb COBeTcKall 11Jil1 6yp)j(ya3HaR;

3) pe1Ul1Tb BOrrpoc o BXO)!(JJ:eHHH B COCTaB

CCCP, T.e. o BXO)!()lett1111 YKpa11HcK11x o6naCTei1 B cocTaB YCCP, o BXOlKJJ:eHtt11 EenopyccK11x
o6JiaCTei1 B coCTaB ECCP;
rrpOMblIIJJieHHOCTl1.
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4) pellll1Tb aorrpoc o Hau110HaJI11.3 au1111 6aHKOB 11 KpyrrHoił

2.

YK pa11ttcKoe Hapo .u Hoe Co6pam1e c03BaT1 B r. JlbBone, EenopyccKoe Hapo.uHoe

Co6pam1e - B r. EenocTOKe.

3 . ,LIHeM Bb16opoB B HapO.UHbie Co6paH11H Ha3Ha'ł11Tb BOcKpeceHbe 22 OKTH6p11 c.r.
)ltteM C03bIBa Hapo.UHbIX Co6patt111'i Ha3Ha'ł 11Tb 26 0Krn6p11 c.r.

4. Bh16opb1 a H apO,llHhie Co6paH1111 npo113uo.n:11Tb Ha ornoBe Bceo6lllero, np11Moro 11 paBHoro
113611 paTeJ1hHOfO npaBa np11 TaHHOM fOJIOCOBaHl111.
npaBOM BbI6opa B HapO.UHbie Co6 paHl1H nOJib3YIOTCH Bee rpa)!(.LJ:aHe MYJKCKOfO 11 :>KeH CKOfO
nona, .UOCT11fWl1e 1 8 JieT, He3aBl1C11MO OT pacOBOH 11 Hau110HaJ1bHOH np11Ha.a,1eJKHOCTl1,
Bepo11cnoBe,UaH1rn, o6pa3oBaTeJJhHOf0 ueH3a, cou11aJibHOfO np011CX0)1(,lleHl1H, 11MyI.UeCTBeHHOfO
no110JKeHl1H

11

npOWJlOH .ue11TeJ1hH OCTl1 .

5. YcrnHOBl1Th 113611paTeJihtty10 HOpMy no Bb16opa1v1 B HapO.D.Hhie Co6paH11H: 1 .11.enyrnT OT

5 TblCH'-1 113611paTeJJeH.

6. Co3)laTb KoM11TeT no opraH113au1111 Bht6opoB H apo.n:ttoro Co6patt11H 3ana)lHOH YKpa11HbI
11 KoM11TeT no opraH113au1111 Bb16opoB H apoJmoro Co6paH11H 3ana.uttol'i Eenopycc1111.
l1tt11u11aT11By no co3hlBY H ap110)lHhIX Co6paH11i1 11 C03)latt1110 KoM11TeToB 6epYT Ha ce6ll
BpeMeHHbre ynpaBJieH11ll ropo110B JlbBOBa 11 EenoCTOKa, KOTOpb1e o6 pallla!OTC5ł K BpeMeHHhlM
ynp aa11ett11HM 0611aCTHhIX ropO.lIOB c np11rnaweH11eM BbIJieJil1Tb npe11CTaB11TeJiel'i B Ko1v111TeTbI
no opraH113au1111 Bb16opoB. B cocTaBe KoM11TeTOB JIOJI)!(HhI 6hlTb Bpe1v1eHHb1e ynpaBJieH11H
r. JlbBOBa 11 r. oeJIOCTOKa nJJIOC no O,llH OMy npe,llCTaBl1TeJIIO OT KalKJIOH 06JiaC'rtt, KpOMe TOfO
)lBa - OT KpeCTbllHCK11X KOMl1TeTOB, )lBa - OT l1HTe111111rettu1111, ,li.Ba OT pa60 411X opraHl1-3aU11H.
,LI11R nOMOlll11 B opraH113au1111 Bb16opoa B Ko1v111TeTbI no opratt113au1111 Bh16opoB HapOJIHbIX
Co6patt11i1 JIOITJKHbI 6hlTb .ae11er11poBaHbI no Tp11 npe.aCTaBJ1TeIT H OT npe311.u11y1v10B BepxoBHhIX
CoBeTOB YCCP 11 ECCP.
no pll .II O K opra Hl13aU1111 Bb1 6 o p o B ycTaHOBJ111BaeTCH Ko1v111TeTaM11 11 ny6n11Ky eTCll BO
Bceo6lUee CBe.aeH11e. B OTHO WeHl111 opraH113au1111 Bbl60p0B pyKO BO./lCTBOBaTbCH npaKTl1KOH
BhI6opoB B BepxoBHhie CoBeTbl CCCP 11 CoJ03HhIX Pecny6.rrnK, c Heo6xo2111MhIM ynpollleH11e1v1 ,
np11MeH11TeJibHO K CJKaTblM cpOKaM BhI60pOB.
0TBeTCTBOBeHH OCTb 3a n poBe)leH11e BbI6opoB B o6JiaCTHX (6bIB. BOeBO.UCTBa) B03JJaraeTCll
Ha BpeMeHHhJe ynpaBneH11H 0611aCTei1, ropo.1IOB, ye3110B.

7. npaBO BhlCTaBJ1eHl1ll KaHJIH)laTOB B )lenyTaThl HapO)lHhlX Co6 paHI1H 06ecneLJ11BaeTCH 3a
KpecTbHHCK11Ml1 KOM11TeTaM11, BpeMeHHhlMl1 y n p a BJ! eH11HM11, co6pa H11HM11 pa6o ą11x no
npem1pl1llTl1llM, co6paHl1llMl1 pa6o'łei1 rnap.a1111, co6paHl1HMl1 11HTeJI1111reHu1111.
3Tl1 c o 6 p a H l1H Bb1611 pa!OT TaKJKe )lOBepeHHhJX Jll1 U , K OTOpb!e 3aTeM Ha OKp y)!(HbIX
COBewaH11llX )lOBepHblX Jil1U )lOfOBap11Ba!OTCll 06 06lUeH KaHJil1)laType no OKpyry.

8. l13611paTeJJhHY10 Ka1v1naH1110 npoBOlll1Th no)l JI03yttraM11: ycTaH0BrreH11H CoBeTcKol'i BJJaCT11
Ha Tepp11Top1111 3ana11ttoi1 YKpa11HbI 11 3ana)lHOi1 Ee11opycc1111, BXO)!()leHl1ll 3ana)lHOtt YKpa11HbI
B cocTaB YCCP 11 3ana)lHOH Ee11opycc1111 B cocrnB ECCP, 0)106pe tt11ll KOHcjJ11cKau1111
no Mellll1'łbl1X 3e1v1e,1b, Tpe6oBaHI1H Hau110Ha11113a u1111 6aHKOB 11 KpynHOH llp0 MbIWJJeHHOCTl1.

9. no Bon pocaM nopH)lKa )lHH H a p 0.11 H hlMl1 Co6paHl1HMl1 )10Jl)l(Hbl 6hITb rr p 11 H HTbl
)leKrr apam111, TeKCT KOTOpblX no)lroTOBl1Th UK KTI(6) YKpa11HhI (T. XpyllleBy) 11 UK KTI(6)
Ee11opycc1111 (T. noHOMapeHKO).

l O. Tip11cTyn11Tb K C03)laH1110 KOMMy H11cT11ąecK11x opraH113au11i1 B 3ana)lHOH YKpa11He

11 3ana .1IHOH Ee11op ycc1111, Ha'łaB np11eM B KaH)l11.aaThI 113 ą11c11a nepe.aoBhIX pa6 oą11 x ,
OKa3aaw11x nOMOlllb KpacHOH ApM1111 B 6opb6e c BpaJK)le6HhIMH 311eMeHTaM11 11 npoHBl1Bw11x
ce6H B )leJie ycTaHOBJJeHl1H HOBoro, peBOJJIOU110HHOfO nopH)lKa, a TaK)l(e 113 'łl1CJJa nepe)lOBblX
KpecThHH 11 l1HTeJ1JI11reHu1111.
DbIBWl1X 'łJJeHoB KoMMYHl1CTH'łecKOH napT1111 3ana)lttoi1 YKpa11Hhl 11 Ko1v1MyH11cr11ąecKol'i
napT1111 3ana)lHOH Eenopycc1111 np11H11MaTb B pllJihI BKn(6) He oryJihHO, a B 11tt1111a11.n:yaJibHOM
no pH)lKe nocne TlllaTeJJbHOH 11 HeToponJJl1BOH npOBepK11.

1 1 . )J:e1v1 0 6 111111 3 o BaTb 113 pH.lIOB K p ac H o tt A p M 1111, ileHCTBy10wel'i Ha y K p a 11 H c K O M
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11 6enopyccKoM cjlpoHTax, B pacnopJD1<em1e YKpa11HcKoił napT11iłHoił opratt11Jau1111 1 . 000
K O M M YHl1 CTO B 11 5 0 0 KOM COMOJlbUeB H B pacnopJ1•eH11e EenopyccKoił napTH MHO M
opraHH3aUHl1 800 KOMMYHHCTOB H 400 KOMCOMOJlbUeB .rum 11CilOJib30BaHHJI Ha napT11MHOM ,
KOMCOMOJibCKOM 11 .llp yroił pa6oTe Ha Tep p HTOp11H 3ana.ll H OM YKpaHHbl 11 3ana.ll H OM
Eenopycc1111.
1 2 . 06J13aTb UK KIT(6) YKpaHHbl Mo611n113oBaTb .llJIJI napTHHHoił 11 KOMCOMOJibcKoił
pa60TbI B 3ananHoił Y1<pa11He He MeHee 2.000 KOMMYHl1CTOB H KOMCOMOJibUeB, H UK KIT(6)
Eeno pycc11 11 nn a p a 6 0 T bl B nna.ll H OH Eenop ycc1111 He Me Hee 1 . 5 0 0 K O M M YHH CTOB
11 KOMCOMOJibUeB, rnaBHbIM o6pa30M, yKpaHHUeB 11 6enopyccoB.
1 3 . 06J13aTb IJ,K Kll(6) YKpaHHbI H IJ,K KIT(6) EenopyccnH Ha3Ha'i11Tb ynoJIHOMOYeHHbIX
Ha Ka•noe BOeBO.llCTBO no BonpocaM opraHn3aUHH napTHiłHoił pa60TbI. ITpe.1u10•HTb UK
KIT(6) Y H IJ,K KIT(6) E B .llBYX.llHeBHbIM cpoK npenCTaB11Tb KaH.lll1.llaTypb1 ynoJIHOMOYeHHbIX
Ha yTBep•neH11e IJ,K BKIT(6).
1 4 . OpraHH3oBaTb BpeMeHHh1e 06nacTHb1e ynpaBneH11J1 neiłCTBYIOIUHe Ha Tepp11Top11J1x
6bIBllll!X BOeBO.llCTB 3ananttoił YKpal!HbI 11 3ananHoił Eenopycc1111, B coCTaBe 4-x YeJioBeK (.llBa
npenCTaBHTeJIJI OT apMeiłcKHX opraHoB, O.lll1H OT HKB)l, O.ll HH OT BpeMeHHoro ynpaBJieHHJI
o6nacTHoro ropona).
1 5 . He JIOMaJI noKa c11cTeMbI opraHH3aUHH npocjlco103oB no npocjlecc11ottaJihHOUexoB0My
npH3HaKy, KaK OHa cymecTByeT B HaCTOJIIUee BpeMJI, nonnep•HBaTb H H l! UHaTHBy no
opraHH3aUl!H npocpcOI030B Ha OCHOBe 06'en11HeHl1JI Bcex pa60YHX naHHOro npennpHJITHJI,
C03.llaBaJI B 3THX ueJIJIX cpa6pHYH0-3aBO.llCKHe KOMHTeTbl.
1 6 . llopyYHTb T. lIIBepHHKY BbJJleJIHTb rpynny npocpcol03Hb!X pa60THHKOB .llJJJI nocbJJIKH B
3ananHylO Y1<pa11Hy 11 B 3ananHylO Eenopyccmo c ueJiblO H3yYeHHJI BonpocoB 06 ycJIOBHJIX
TPY.lla , o COCTJIHl1H 3apa6oTHoił nnaTbl 11 .llJIJI OKa3aHHJI noMOIU11 B opraHH3aUHH npocpcol03Hoił
pa60TbI, 06J13aB 3TY rpynny Bee CBOH npenno•eHHJI cornacOBbIBaTb c IJ,K KIT(6)Y 11 IJ,K
KIT(6)E.
17. Ha3HaYyHTb OT BpeMeHHblX o6JiaCTHblX ynpaBJieHHM KOMHCcapoB BO Bee 6aHKH Ha
Tepp11Top1111 3ananHoił YKpaHHbI 11 3ananHoił Eenopycc1111, .llJIJI Yero nopyYHTb T. EynraHHHY
OTo6paTb COOTBeTCTBYIOIUee 'iHCJIO 3HalOIUHX fraHKOBCKYIO pa6oTy JllO.lle ił B TpexnHeBHblM
cpoK, cornacoBaB 11x KaH.llH.llaTyphI c IJ,K KIT(6)Y 11 IJ,K KIT(6)E.
)lJIJI pyKOBO.llCTBa neJ1TeJibHOCTb10 6aHKOB 06J13aTb T. EynraHHHa BbI.ll eJIHTb BpeMeHHbIX
yno-JIHOMOYeHHbIX f'oc6aHKa B r. JlbBoBe 11 r. EeJIOCToKe.
1 8 . KoMHCCapbl 6aHKOB o6Jl3aHbl: a) npoBepHTb COCTOJIHl1e TeKyIU11X C'ieTOB H ueHHOCTeił
6aHKOB; 6) npHHJITb Mepbl K OTKpblTHIO H HOpMaJibHOMY cpyHKUHOHHpO BaHl!IO 6aHKOB;
B) o6ecneYHTb He06XO.ll H MOe TeKymee Kpe.ll H TOBaHHe npOMbllllJieHHbIX H X03JIM CTBeHHbIX
npennp11J1THił.
CY HTaTb 1;1eo6xon11MbIM noBceMeCTHbiił nepexon Ha coBeTcKylO BaJIIOTy.
YcTaHOBl!Tb, YTO Hl1 O.llHa 6aHKO BcKaJI onepau11J1 He MO•eT 6bITb npoH3BeneHa 6e3
pa3pellleHl1JI KOMH CCapa 6aHKa.
B cnyYae, ecJIH TOT HJ111 HHOM 6aHK He Mo•eT 6b1Tb BOCCTaHOBJieH .llJJJI HOpMaJibHOfO
cpyHKUHOHHpOBaHHJI, nepenaTb ero onepaUHH npyrnM 6aHKaM.
1 9 . Onepau1111 c HHoCTpaHHbIMH 6aHKaMH noKa He np0113BO.ll l1Tb.
20. CY11TaTb uenecoo6pa3HhlM BbI.llaYy neHer no BKJia.llaM YaCTHbJX JIHU He CBbillle 300 p106neił B MeCJIU c p33peweHHJI KOMHccapOB 6aHKOB.
2 1 . ITp11HJ1Tb Mepb1 K HeMenneHHOMy OTKpbITHIO c6eperaTeJibHbIX Kace. BbI.llaYy neHer no
BKJia.llaM B c6eperaTeJibHbie KaCCbl yCTaHOBHTb B pa3Mepe He 6onee 300 py6neił B MeCJIU.
2 2 . ITpennp11JITHJI, BJia.ll e JibUbl KOl1X c6e•aJIH HJI H ca60THpylOT HX pa6oTy, HBUHO
HaJI H3HpylOTCJI 11 BpeMeHHbre ynpaBJieHHJI Ha3HaYalOT ynpaBJIJIJOIUHX .llJIJI BeneHHJI nen 3Tl1X
npennp11J1T11ił.
23. 06J13aTb UK KIT(6)Y 11 UK KIT(6)6 npencrnBHTb B neKa.llHbiił cpoK B UK BKIT(6)
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npe;:vrolł<eHHH o nopH,l:IKe HaUHOHaJlHJaUHH KpynHbIX npe11npHHTHH H CDHCOK npe11npHHTHH,
no11nelł<al1UIX HaUHOHanHJaUHH.
24. 06ecneqHTb OTKpbITHe MaraJHHOB, 6aJapoe, xne6oneKapeH H npoqHx npe11npHHTHH no
6bITOBOMY o6cnylł<HBaHHJO HaceneHHH, H o6ecneqHTb HX HOpManbHOe cPYHKUHOHHpOBaHHe.
2 5 . M araJHHbI, ocTaeneHHbJe ena11enbuaMH, nepe.uaTb e pacnopHlł<eHHe BpeMeHHbIX
ynpaeneHHH H OTKpblTb B HHX Toproemo CHJlaMH BpeMeHHblX ynpaeneHHH HJlH pa6oq11x
KOOnepaTHBOB.
26. Ilopyq11Tb HapKOMTopry CCCP coeMeCTHO c HapKOMTopraMH YCCP 11 ECCP
paJBepHyTb B maBHbIX ropo11ax 3ana.uHoił Eenopycc1111 11 3anaAHOH YKpaHHbI rocy11apcTBeH
Hbie MaraJHHbJ.
27. YcTaHOBHTb cne11yJOIUHe ueHbJ: Ha COJlb - 20 KOD. Ja KHnorpaMM Ha TeppHTOpHH
3ana,l:IHOH YKpaHHbI, 30 Kon. Ja KHnorpaMM Ha TeppHTopHH 3ana,l:IHOH EenopyccHH; Ha cnHqKH
3 KOD. Ja Kopo6Ky ManeHbKOro <PopMaTa; Ha KepOCHH
65 Kon. Ja JlHTp Ha TeppHTOpHH
3ana.uHott YKpaHHbl, 66 Kon. Ja JlHTp Ha Tep-pHTOpHH 3ana.UHOH EenopycHH; Ha MaxopKy 50 KOD. 3a naqKy B 50 rpaMM.
28. Ilopy'IHTb HapKOMaTy CBHJH (T. IlepecbmKHHY) coBMecTHo c CHK YKpaHHbI H CHK
EenopyccHH oTo6paTb e .ueyx.uHeBHbIH cpoK pa60THHKOB HapKOMCBHJH, B nepey10 oąepe.ub
HJ yKpaHHCKHX H 6enopyccKHX KOHTop HapKOMCBH3H, .un» nocbinKH HX e 3ana.uHy10 YKpaHHY
H 3ana11Hy10 EenopyccHJO 11n» opraHHJaUHH o6naCTHbIX H ropo.ucKHX YnpaeneHHH no'lTOBO
Tenerpacl>HoH CBHJH, o<PopMHB HX HaJHa'leHHe ąepe3 BoeHHbie CoBeTbI <PpoHTOB.
29. Ilopyą11Tb T. IlepecbinKHHy no.uo6paTb B O.UHO.UHeBHbIH cpoK H npe.uCTaBHTb Ha yTBe
plł<./leHHe IJ,K BKI1(6) no OAHOMy ynonHOMO'leHHOMY .un» 3anaAHOH Eenopycc1111 H 3ana11Hott
YKpaHHbI no opraH11Jau1111 noąToeo-Tenerpa<PHoH CBHJH Ha repp11Top11H 3ana11Hott YKpaHHbI
H 3ana.uHOH Eenopycc1111, o<PopMHB HX Ha3Ha'leHHe ąepe3 BoeHHbie CoeeTbI <PpoHTOB.
30. Pa3pewHTb onnaTy KOppecnOH.UeHUHH KaK DOJlbCKHMH, TaK H coeeTCKHMH MapKaMH.
-

-

OfonaTb T. IlepechrnKHHa 0Tpas11Tb caMOJieTOM

B

pacnop».:lKettHe ynonttoMoąetttthIX

coeeTCKHe DO'lTOBbie MapKH, o6ecne'lHB HX pacnpoCTpaHeHHe no BCeM DO'lTOBO-Tenerpacl>HbIM
OT,l:leneHHHM.
3 1 . )],n» o6ecneąeHHH HYJKA BpeMeHHblX ynpaBneHHH B aBTOMaw11Hax KaK nerKOBbIX, TaK
H rpy3oBbIX, nopyąHTb IJ,K Kll(6) YKpaHHbl H IJ,K Kll(6) EenopyccHH onpe.uenHTb noTpe6Hoe
Kon11ąecTBO MaWHH, a BoeHHbIM CoBeTaM cPPOHTOB BbI,l:lenHTb JTO KOJlH'leCTBO MaWHH H3
'!Hena Tpo<PeHHbIX.
32. Ilopyą11Tb T.T. EepH» 11 MexnHcy B Tpex11HeBHbIH cpoK npe11cTaBHTb npe11noJKeHHH no
BonpocaM o BOeHHonneHHbIX H 6eJKettuax.
3 3 . Ilpe.unoJKHTb HapKOMHHAerry nHKBHAHpoBaTb HHOcTpaHHbie KottcynbCTBa, HaXOAHIUHern
e ropo.uax 3ana.!lHOH YKpaHHbI H 3ana.uHOH EenopyccHH .

Oryginał, maszynopis.
Źródło: Rosyjskie Centrum Dokumentacji i Studiów Najnowszej Historii w Moskwie, zesp.
17, spr. 3 , t. 1 0 14, k. 57-61 . por. też A. Sudoł, Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich. Je
sień 1 939, Bydgoszcz - Toruń 1 997, s. 404-4 1 1 .
a) Podkreślenie oryginału.
b) Wpisane odręcznie.
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Dokument 7
,
1939 październik 2, Mińsk - Stenogram pun�tu 4 z posiedzenia Biura KC KP(b)B poświęco
nego sprawom 'Zachodniej Białorusi.
IIpoTOKOJI

CTEHOrPAMMA
3ACE.l{AHIUI J>IOPO UK Kil(6)J> OT 2.X

-

nr

90

1 939 ro.na•>

IIPE)],CE)],ATEJlhCTBYET - T. IIOHOMAPEHKO
IIPI1CY)],CTBYET - 'IJieHbl EIOpO U.K KII(6)E - T.T. rpeKOBa, KynarnH,
HaTaneett'I, Kttcenee, MaTeeee.
I. CJlYlll AJll1 : Borrpoc&1 3arra;lHOH Eenopycctttt (.1lOKJI. T. IloHoMapeHKO ).
HaM HYJKHO 6y.neT rrpeJK.ne ecero pewttTh eorrpoc o TOM, 'IT06&1 co6paTh rrocne3aBTpa B r.
BonKOBhICKe coeemaHtte ecex npe.nce.naTenett epeMeHHhIX yrrpaeneHtttt, .nm1 Toro, 'IT06&1 03HaKOMHTh HJK c .nttpeKTHBOH U.K BKII(6), TeM 6onee, '!TO HaKorr11Jiclł orr&IT pa6oThI, KOTO
phIH MOJKer yTo'IHHTh uen&IH plł.n MOMeHTOB.
4.X.c. r. e 1 2 'lacoe co3BaTh B BoJIKOBhICKe coeemaHtte ecex rrpe.nce.nareneił epeMeHHhIX
yrrpaBJieHHM.
06pameHHe ropo.ncKoro yrrpaeneHHlł EenocTO Ka HM Ha.no 6y.neT rroMO'lh HarrttcaTh.
IIopy'IHTh 3,!(eCh TOBapHIUY HanttcaTb JTO o6pameHHe, OHH MOryT BHecTH B JTO o6pameHHe
CBOH coo6paJKeHHlł, ,!(OIIOJIHeHHlł, HO OCHOBa ,!(OJIJKHa 6b1Th 3,!(eCb Harr11caHa.
Ilopy'lttTh JTO .neno T. MaJIHHy, c TaKHM pac'!eTOM, 'IT06&1 4-ro OKTlł6plł Ha coeemaHHH
TOBapHIUH yJKe MOrJIH 03HaKOMHThClł c JTHM o6pameHHeM.
)],enernpoeaTh OT BepxoeHoro Coeera ECCP ,!(Jilł noMOIUH B rrpoee.neHHH B&16opoe Ha
Hapo,UH&Ie co6paHtte T.T. HaTanee11'1a - rrpe.nce.naTeJilł Ilpe3HllHyMa BepxoeHoro Coeern ECCP,
IlaHKOBa - ceKperaplł Ilpe3H,!(HyMa BepXOBHOfO CoeeTa ECCP H rpeKOBY - rrpence,!laTeJilł
BepxoeHoro Coeera ECCP.
IIoplłllOK opraHH3au1111 B&16opoe. 3ToT rroplłllOK Ha.no HarrttcaTb yrrpomeHo. 3a rroplłllOK
opraHH3aUHH Bbl60p0B Ha,!10 ceM'!ac JKe 3aceCTh, Ha'laTb c IIpHHUHIIHaJibHblX BOIIpOCOB OCHOBa BhI6opoB, B3l1Th HaIUy HHCTPYKUHIQ o Bb16opax H rrpOCMOTpeTb, 6e3 '!ero HeJib3lł
o6ottTHch, '!To HYJKHO no6aBHTb.
3To HYJKHO nopy'lttTh T. HaTaJieBtt'ly, np11 '!eM TaKOM rrpoeKT, Ha6poc11B JToro .nena
'lepHOBOH, MOJKeT 6h1Th rpy6bIM, He COBCeM y.noBJieTBOpHTeJibHh!H, JTOro cMyIUaTbCSI He
HYJKHO, - Hano HarrttcaTh HeMe.nneHHO. IIycTh MhI JTOT '!epHOBHHK 3a'lttTaeM Ha coeemaHHH
HaWHM TOBapttIUaM, BhlCJIYWaeM HX 3aMe'laHHlł, TaK - '!TO nocJie3aBTpa B 1 2 '!aCOB ,!lHlł OH
,!(OJIJKeH 6b!Th HarrttcaH. Bo BClłKOM cny'lae Ha6pocOK ,!lOJIJKeH 6hITh fOTOB, 'IT06b! IIOJIY'IHTb
COBeT HalllHX TOBapmueil. ToeapttIUH MoryT IIO,!(CKa3aTb B npouecce o6cyJK,!leHHlł JTOH
HHCTpyKUHH, OHH H3y'laT, IIOMMYT ee.
3Ha'IHT HeT eo3paJKeHHM, 'IT06&1 rropy'lttTh T. HaTaneBH'IY rrpenCTaBHTh rrpoeKT rropSI,!lKa
opraHH3au1m B&16opoe. (IlpttHHMaeTcll)
)],eKnapauttM n o BOII pOCOM IIOBeCTKH llHlł H apO,!lHOfO co6paHHlł - cepbe3HeHWHH
IIOJIHTH'leCKHH ,!lOKyMeHT. 3Ha'IHT HapO,!lHble npe,!lcTaBHTeJIH co6paJIHCb Ha HapO,!(HOe
co6paHHe, BhlCJIYlllHBalQT coo6meHHSI, BhlCTyrralQT B npeHHlłX, Te6y10T KOHcpHCKaUHH
IIOMeIUH'IHX 3eMeJib H rrpHHHMalQT ,!leKnapauttlQ.
3Ta ,!leKJiapauHSI - cepbe3HeHIUHM IIOJIHTH'leCKHH ,!lOKyMeHT, OH ,!lOJIJKeH 6hJTb HaIIHCaH O'leHb
cepbe3HO, rr p tt '!e M HYJKHO y'leCTh O II h!T neKJiapau H H , KOTOphle y Hac H M e lOTClł
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o HaU1-10HaJrnJau1rn npoMb!WrreHHOCTM M EaHKOB, y'leCTb JleHMHCKMH »3b!K, HaJlo o6rrOlKMTbCH
KHMraMM, MaTepMarraMM M MCXOJlH M3 uerrM, KOTopyJO Mbl XOTMM Jl06MTbCH 3TOH )leKrropauMeii,
ee HanMcaTb, KOMY 3TO npe)llIOlKHTb c)lerraTb, 'IT06b1 npeJlcTaBMTb Ha paccMOTpeHMe nMJOpo
UK Kf1(6)E, npM 'leM JleKrropau11i1 6yJleT 4:

I) O

pa3Jlerre noMelUM'IMX JeMerrb,

B coCTaB ECCP

Ił

flopy'IMTb T.T.

2)

06 ycraHoBrreHHM Co BeTcKołl Brracrn , 3) O BXO)l(JleHHM

4) O HaUMOHaITH3aUMH npoMb!UlJleHHOCTH
MarrMHY

Ił

Ił

EaHKOB.

3i1JlHHOBY HanMcaTb 3TH )leKrropauMM, c npMBrre'leHMeM

TOBapMwei1 no MX ycMOTpeHMJO, HO o6H3aTeJlbHO KOMMYHHCTOB.
flo Bonpocy OT6opa I

500

KOMMYHMCTOB M KOMCOMOJlbUeB rrraBHb!M o6pa30M JlJlH

napTMHHOH M KOMCOMOJlbCKOH pa60Tbl. y MeHH M MeeTcH npoeKT pacnopHlKeHMH: no MHHCKOMy
06KOMY

200

-- 250

KOMMYHMCTOB M

2 50

KOMCOMOJlbUeB, no BMTe6cKOMY

-

-

200

KOMMYHHCTOB

Ił

KOMCOMOJlbUeB. . . ('1MTaeT1 )

YTBMepJllłTb pacnpe)lerreHMe 3TMX I

500

KOMMYHMCTOB M KOMCOMOJlbUeB no o6rraCTHM.

flpe)llIOlKMTb o6KoMaM KTI(6)E noJl06pllTb 3TMX moJlei1 M nocrraTb CJOJla B rnłTHLlHeBHbIH

cpOK.
3TMM JlJOJlHM BbIJlaBaTb cneuMaITbHbie YJlOCTOBepeHMH, JlJlH KaKOH pa60Tbl OHM Ty)la
KOMaHJlMpyJOTCH.
06 ynorrHOMO'leHHb!X no opraHHJaU M H napTMHHOH pa60Tb1. Hy)l(HO HMeTb 4 TaKMX
ynOJlHOMO'leHHb!X, HO 3TO He 3Ha'IMT, '!TO Mbl npOCTO nowrreM ynorrHOMO'leHHoro M He )laJlMM
eMy HMKaKoro annapaTa. Ho cex'lac Bonpoc 06 ynoJIHOMO'leHHbIX.
ToBapMwa repwMaHa OCTaBMTb B EerrocTOKe ynoJIHOMO'l e H H bIM no o p raHM3aU Mlł
napTMHHOH pa60TbI, TOB. EoiiKa'!eBa -- B 8MITbHO, TOB. KapaceBa (B floneccKyJO o6rracTb) 11
T. floJHHKOBa -- B HoBorpyJlCKYJO o6nacr.

O BpeMeH tib1x ynpaBJieHMHX o6JlaCTei1 M naparrneJibHO M ropOJlCKMX ynpaBJieHMHX.
flpeJlce}laTeITHMM BpeMeHHbIX ynpaBJieHMH o6JiaCTeH Ha3Ha'IMTb T.T. faHCHHa, )i(MJIHHMHa,
Typa, Kan11H11Ha.
fopOJlCKHe ynpaBJieHMH:

TipeJlCeJląfeneM BpeMeHHoro ropOJlCKOro ynpaBJieHMH -- r. BMITbHO HaJH a'IMTb TOB .

KpacKOBa.
flpe)lce}laTerreM BpeMeHHoro ropoJlcKoro ynpaBneHHH HoBorpyJlKa -- TOB. KyJHeUOBa.
fl pe}lce}laTeneM BpeMeHHoro ropoJlcKoro ynpaBJieHHH B EenocTOKe -- TOB. CnacoBa.
flpe)lce)laTeneM BpeMeHHOro ropOJlCKOro ynpaBJieHHH flHHCKa -- TOB. ,[(pylKHHHHa.
flpe)lce)laTerreM BpeMeHHoro ropoJlcKoro ynpaBrreHm1 B BorrKOBbICKe -- TOB. EerrHeBa.
flpeJlce}laTerreM BpeMeHHoro ropOJlCKoro ynpaBJieHMH B r. JlHJle -- TOB. CeMeHoBa.
Tipe}lCe}laTerreM BpeMeHHOfO ropOJlCKOfO ynpaBJieHHH B r. E pecT-Jl HTOBCKe -- TOB .
fopeJIHKa.
EcTb rrpeJlJIO)l(eHHe yrronHoMo'leHHbIM rro opraHH3auHH CBH3H rrocrraTb TOB. BepyxHHa.
ToB. KpaB'lyKa BepHYTb B ECCP.
flop y'IHTb T. 3 axapoBy B JlBYXJlHeBHblH cpoK onpe)leJIHTb noTpe6HOCTb BpeMeHHbIX
yrrpaBJieHMH B MaWHHax.
flopy'IHTb T. florr oBy Il0Jl06paTb rro 3 '!eJJOBeKa B noMOlllb ynoJIHOMO'!eHHOMY no
opraHH3aUHlł rrapTHHHOH pa60Tbl (B BM)le MHCTPYKTOpOB) lł rro OJlHOMy TeXHlł'leCKOMY pa6o
THHKY (KOMCOMOJIKa HITH KOMCOMOJieu) JlITH KalK}lOfO ynOJIHOMO'leHHOro rro opraHH3aUHH
rrapTHHHOH pa60Tbl.
flo}lo6paTb 3TlłX JI JO}leH B Te'!eHHe OJlHOJlHeBHOfO cpoKa.
flopy'IHTb TOB. MarrHHY nOJlfOTOBHTb JlJIH OTnpaBKH B 3anaJlHYJO EenopyccHJO YcTaB
BKIT(6), rrporpaMMY BKIT(6), r opTpeTbI BO)l(Jleii, 3Ha'IKH H T.Jl. B pacr opH)l(eH11e ynorrHOMo
r
r
'!eHHb!X no opraHH3aUHH rrapTlłHHOH pa60Tbl JlITH npO}lalKM '1epe3 TOprOBYJO ceTb (KHOCKM).
flpHrrracHTb M» BcTpe'ly c TPYJlHlI(MMMCH ConeTcKoi1 Eenopycc1111 }lenerauHJO pa6o'IHX,
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KpeCThllH

11

11HTemmreHu1111 3ana)lHOH Eenopycc1111 B Konw1ecrBe 25 11enoBeK.

C11 11TaTh uenecoo6pa3Hh!M nochrnKy Ha Hapo.uHoe co6paH11e B rop . EenoCToK )leneranm o

TPYJllllli11XCll Co BeTcKOH Eenopycrn11 B KOJI1111ecrne 50 11eno BeK.
npocl1Th UK BKn(6) yTBep)l11Th 3TO pewett11e.

f1opy1111Th T.T. Man11Hy 11 A311pK0My no)lrOTOBl1Th Mepon p11llTl1ll no KYJihTYPHOMY

06cny)1<11BaH1110 )leneraTOB Hapo!lHoro co6paHl1ll B 3ana!lHOH Eenopycc1111.

f1opy1111Th TOB. Man11Hy npo!lyMaTh Bonpoc o Meponp11llTl1llX no ne'laTHOH

ar11Tan1111.

Harflll)lHOH

Oryginał, maszynopis.
Źródło : NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3 , t. 8 02, k. 1-5.
a) Duże litery oryginału

1 . Odczytał dalej: z obkomu witebskiego
mu homelskiego

-

-

200 komunistów i 200 komsomolców, z obko

125 komunistów i 200 komsomolców, z obkomu mkohylowskiego

-

125 ko

munistów i 150 komsomolców. W okresie późniejszym uwzględniono również obkom poleski.

Dokument 8
19 3 9 październik 4, Wołkowysk - Stenogram z narady przewodniczących zarządów tymcza
sowych Zachodniej Białorusi.
E . n .»

CTEH OfPAM A
COBEIUAHIUI IIPE,[{CE)lATEJIEił BPEMEHHbIX YIIPABJIEHHił 3AIIA,[{HOił
EEJIOPYCCHffbl
4.X.- 1 939 r.

rop. BonKO BbicK
n pe!lce.uaTeJibCTBYIOlUl1H - T. KoBaJieB.

KOBAJIEB. - T0Bap111U11, coBelUaH11e npe!lce.n:aTeneil BpeMeHHbIX YnpasneHl1H 3ana.n:Hoil
Eenopycc11 o6'llBJillJO OTKpbIThIM.

flo pewe111110 UK napT1111 11 BOeHHOro KOMaH.n:oaaHl1ll 3ana.n:Horo <l>poHTa 11MeeT cnoBo

11neH BoeHHOro CoBeTa, ceKpeTapb UK TOBap11lU floHOMapeHKO.

n o H O MAPEHKO . - HeKOTOpoe B peMll npowno, Ofih!T HaKOCTl1J!Cll, 11 elUe 60Jihllle

HaKOCT11Jl0Ch BOnOpOCOB, KOTOphie .n:omKHbl pa3pewaThCll, 11 BOKpyr KOTOpblX Hallll1 TOBap111Ul1

XO.llllT, a yxaaTl1TCll 3a Hl1X 6ollTbCll.

HaKon11nocb MHoro nono)K11TeJibHoro onhITa B pa6oTe pa3n1111Hb!X BpeMeHHhIX YnpaBnett11łl,
ecTh OT)leJibHhle 3JieMeHThl 11 OTnp11uaTeJihHhie, o KOTOph!X Mhl TaK)Ke np11MeHeM TYT CKa3aTh,
'IT06b! He.n:onycTl1Th 11X noBTOpeHl1ll.

Ho BO BCllKOM cny11ae B03Hl1KJia Mh!CJ!h o C03h!Be HaCTOlllUero COBelUaHl1ll.
flpe.n:aap11TeJihHO, KOHe'łHO, 6bIJil1 CTOCTaBJieHhI Bee BOCTpOCbl, KOTOph!e Mbl M0rfll1 nony'll1Tb

OT Bac, nepe.n: UK BKf1(6), Ky.n:a
Eep11ll, 11

li

li

Bble3)1(aJI . KoM11 cc11ll e cocTaee T.T. XpylUeea, )ł(.n:aHoBa,

6bIJI B KOM11cc1111 , TaK)l(e coeeT0Ban11ch c T. Crnn11HOM, - np11Hlln11 peweH11e 610po

11 3To pellleH11e 610po yTBep)l(.n:eHo KaK peweH11e UK. 3To peweH11e
(3a1111Tb1BaeT n. 1 -3)
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saM ceiiąac 3aą11Ta10 .

" 1 . Co3BaTh YKpaHHCKOe Hapo.rmoe Co6paHHe lł3 Bb16opHbIX no o6nacrnM 3ananHoii
YKpaHHbI (TeppHTopm1 6bIB. BOeBOllCTB CTaHHCJiaBcKoro, JlbBOBCKoro, TapHononhcKoro
11 JlyuKoro) Ił EenopyccKoe HaponHoe Co6paHHe lł3 BhI6opHbIX no 06nacn1 3ananHoił
6enopycclłlł (TeppHTOplłll 6hIB. BoeBOJlCTB HoBorpyncKoro, BHJieHcKoro, EenocTOKcKoro
Ił IToneccKoro).
3Tlł HapOJlHbie Co6paHlłll ,[IOJI)l(HhJ: 1 ) yTBep,[!lłTb nepenaqy noMeIIJlłlJblłX 3eMeJih KpecTbll
HCKHMlł KOMHTeTaMH; 2) pewHTb Bonpoc o xapaKTepe c03llaBaeMoii BJiacTH, T.e. nom1rna JJlł
6bJTb JTa BJiaCTb COBeTCKal! lłJilł 6yplKya3Hall; 3) peWlłTb BOnpoc o BXO)l(,[leHlłlł B COCTaB
CCCP, T.e. o BXOlK,[leHlłlł YKpalłHCKlłX o6nacTel1 B coCTaB YCCP, o BXOlK,[leHHH EenopyccKHX
o6nacTeH B cocTaB ECCP; 4) pewHTb Bonpoc o HaUHOHaJJH3aUJ11ł 6aHKOB H KpynHOH
npOMbIWJieHHOCTlł.
2. YKpaHHCKoe HaponHoe Co6paHHe co3BaTb B r. llbBOBe, EenopyccKoe H apo,[!Hoe
Co6pam1e - B r. 6enocTOKe.

3. )J.HeM Bb16opos B HapOllHhie Co6paHHll Ha3HalJHTb socKpeceHHe 22 oKrn6pH c.r.".
)J.HeM co3bIBa HapO,[!HbIX Co6paHHH Ha3HalJHTb 26 oKrn6pH c.r.
CeJ1lJac Ha 11,K BKTI(6) nocTynHJIO lł3MeHeHHe B OTHOWeHlłlł JlHll co3bIBa HapO,[!HhIX
Co6paHHH, ,[IJIH Toro, lJT06b1 MO)l(HO 6brno yqecTh onhJT, yKpalłHCKOe HapO,[!HOe Co6paHHe
6yneT 26 OKrn6pH, a EenopyccKoe HapO,[!HOe Co6paHHe (28 oKrn6pH).
(3alJHTbIBaeT n. 4-6)
"4. Bb16opb1 B Hapo,[!HbJe Co6paHlłll npolł3BOJllłTb Ha ocHOBoe Bceo6mero. npHMoro
11 paBHOro lł361łpaTeJibHOro npaBa nplł TaHHOM roJIOCOBaHlłlł .
ITpasoM Bb16opa B HapO,[!HhJe Co6paHlłll nOJib3YJOTCll Bee rpa)l(JJ.aHe MYlKCKOro Ił lKeHcKoro
nona, .ll. O CTHrw11e 1 8 JieT, He3aBlłClłMO OT pacOBOH Ił HaulłOHaJibHOH npHHa,[IJielKHOCTlł,
sepo!łcnoBe,[laHlłll, o6pa30BaTeJibHOro ueH3a, COUlłaJibHOro npOlłCXOlK,[leHHll, lłMywecTBeHHOro
nOJJOlKeHlłll Ił npoWJIOH ]lel!TeJibHOCTlł.
5. YcTaHOBlłTb H36HpaTeJibHYJO HOPMY no Bb16opaM B Hapo,[!Hbie Co6paHHH: 1 nenyTaT OT
5 Tb!ClllJ lł36HpaTeJieH.
6. Co3,[laTb KoMHTeT no opraHH3auHH Bh16opoB Hapo,[!Horo Co6paHlłll 3ananHoii YKpalłHbI
Ił KoMHTeT no opraHH3aUHH Bb16opos Hapo,[!Horo Co6paHlłll 3ana,[IHOH Eenopycclłlł.
YlHHUHaTHBY no c03bIBY HapO,[!HbIX Co6paHHH Ił c03,[laHlłJO KoMHTeToB 6epyT Ha ce6H
BpeMeHHbie ynpaBJieHlłll roponos JlbBOBa Ił EenocToKa, KOTOpbie 06pama10Tcll K BpeMeH
HblM YnpaBJieHlłllM o6nacTHbIX ropo.li.OB c npHrnaweHHeM BbIJJ.eJIHTb n pe,[!cTaBHTeneił
B KoMHTeTbI no opraHH3a!llłlł Bb16opoB. B coCTaBe KoMHTeTOB JJ.OJilKHbI 6bITb BpeMeHHbie
ynpasneHHll r. JlbBOBa Ił r. EenoCToKa nn10c no OllHOMY npe,[!CTaBHTeJIJO OT Ka)l(JJ.OH o6naCTlł,
KpOMe Toro ,[!Ba - OT KpeCTbllHCKlłX KOMlłTeTOB, ,[!Ba - OT lłHTeJIJilłreHUlłlł, ,[!Ba OT pa60lJlłX
opram1-3aUHH.
)J.JIH noMOIIJlł B opraHH3aUHlł BbI6opoB B KoMHTeTbI no opraHH3aum1 BhI6opoB Hapo,[!HbIX
Co6paHHH ,[IOJI)l(HbI 6bITb ,[lenernpoBaHbI no Tplł rrpenCTaBHTeJIH OT rrpe31ł,[llłYMOB BepxoBHbIX
CoBeTOB YCCP Ił ECCP".
(lliyM B 3ane).
y Bac B03HlłKaJOT BOIIpOCbl, HO Bbl caMlł OTBeTlłTe Ha JTlł BOnpOCbl (cMex).
no n.6. 3TOT BOIIpoc Mbl llOJI)l(Hbl KOHKpeTHO cero]lHll pewlłTb. Mbl ,[IOJI)[(Hbl c BaMlł ero
3,[leCb nOJJ.rOTOBlłTb.
YlHCTPYKlllłll y)[(e pa3pa6oTaHa, B03M0)1(H0 Mbl ee c BaMlł 3JJ.eCb o6cyJJ.lłM Ił ,[la]lHM
KOMHTeTaM.
KaK Blł,[111Te 113 peweHlłll KOMlłTeTOB no o6JiaCTllM HeT, ecTb KOMlłTeT o6IIJHH no 3ana,[IHOH
Eenopycclłlł, a TaM: o6naCTHbie ynpaBJieHHll, roponcKHe yrrpaBJie-HHll, ye3,[!Hbie yrrpaBJieHlłll.
(3alJlłTbIBaeT II. 7-8)
"7. ITpaBo BbICTaBJieHHll KaHJllł,[laTOB B ,[lerryTaTbI Hapo,[!HbIX Co6paHlłtt o6ecrrelJHBaeTcl!
3a KpecTbllHCKlłMlł KOMHTeTaMlł, BpeMeHHbIMlł yrrpaBJieHlłl!Mlł, co6paHHHMH pa60lJlłX no
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npe,UnplH!THllM, co6paHttaMH pa6011eii rnap,UHH, co6paHHllMH HHTeJJJJHreHUHH.
3TH co6paHHll Bhi6ttpaiOT TaKJKe ,!lOBepeHHhlX JJHU, KOTOpble 3aTeM Ha OKPYlKH bIX
COBeIUaHHllX ,!lOBepeHHblX JJHU ,!lOroBapttBaJOTCll 06 o6meii KaH,!lH,!laType no OKpyry.
8. vl36ttpaTeJJbHYJO KaMnaHHIO npOBO,!lHTb no.h JJ03yHraMH: ycTaHOBJJeHHll CoBeTCKOH BJJaCTtt
Ha TeppttTOpHH 3ana,UHOii YKpattHhI H 3ana,UHOii Eenopycctttt, BXOJK,UeHttll 3ana,UHoii YKpattHhI
B cocTaB YCCP H 3 ana,UHOii Eenopycc tt tt B cocTaB ECCP, O,Uo6peHttll KOHcpttcKaUHH
noMeIUH'łbHX 3eMeJJb, Tpe6oBaHHll HaUHOHaJJH3aUHH 6aHKOB H KpynHOH rrpOMbllllJJeHHOCTH" .
Ilo n. 8 - K a K BH,!lHTe, JJ03yHrH ,!lJl ll arttTaUHH COBepllleHHO lKH3HeHHble H OHH 6y,UyT
no,!l,!lepJKaHbl, KOHe'łHO, BCeMH.
(3a'łHTbJBaeT II. 9- 1 0)
"9. Ilo BorrpocaM nopll,!lKa ,UHll Hapo,UHhIMH Co6paHttllMH,!lOJJlKHhI 6bITh npttHllThJ
,UeKJJapautttt, TeKCT KOTOphIX no,UroTOBHTh UK KI1(6) YKpattHhI (T. XpymeBy) tt UK KI1(6)
Eenopycctttt (T. IloHoMapeHKO ).
I O. Il pttcTyrrttTh K co3,!laHHJO KOMMYHHCTtt11ecKttx opraHtt3auttii B 3arra,UHoił YKpattHe
H 3ana,UHOH EenopyccHH, Ha'łaB nptteM B KaH,!lH,!laThl H3 'łHCJJa nepe,UOBhIX pa6011ttx,
oKa3aBlllHX noMOIUh KpacHOH ApMHH B 6opb6e c BpaJK,Ue6HbIMH :meMeHTaMH tt rrpollBHBlllHX
ce6ll B ,UeJJe ycTaHOBJJeHHll HOBOro, peBOJJJOUHOHHOrO nopll,UKa, a TaKJKe H3 'łHCJJa rrepe,!lOBh!X
KpeCTbllH H HHTeJJJJttreHUHH.
EbIBlllHX 'łJJeHOB KoMMYHHCTtt11ecKoił rrapTHH 3ana,UHOH YKpattHhl H KoMMYHHCTtt11ecKoił
naprtttt 3arra,UHOił Eenopycctttt npttHHMaTh B pll,!lbl BKI1(6) He oryJJhHO, a B HH,!lhIBH,UyaJJhHOM
nopll,UKe nocne TIUaTeJJbHOH H HeToponJJHBOH rrpoBepKH.
Ilopll,UOK opraHtt3aUHH Bb16opoB ycTaHOBJJHBaeTCll KoMHTeTaMH H ny6JJttKyeTcll BO
Bceo6mee CBe,UeHHe. B OTHOWeHHH opraHtt3aUHH BbI6opoB pyKOBO,!lCTBOBaTbCH npaKTHKOH
BhI6opoB B BepxOBHhie CoBeThI CCCP lł CoJ03HhIX Pecrry6JJHK, c Heo6xo,UHMhIM yrrpomeHtteM,
npttMeHHTeJJbHO K CJKaTbIM cpoKaM BbI60pOB.
0TBeTCTBeHHOCTb 3a npoBe,UeHtte BbJ6opoB B o6JJaCTllX (6b1B. BOeBO,!lCTBa) B03JJaraeTCll Ha
BpeMeHHhre ynpaBJJeHttll o6nacTeii, ropo,UOB, ye3,UoB".
Ilo n. I O 5I ,UYMJO, 'łTO y Bac B KalK,!lOM ropo,Ue, noBeTe, o6JJaCTH Bhl 3HaeTe TaKHX JIJO)ld\,
B OTHOllleHHH KOTObJX Ollllł60K 6b!Th He MOlKeT, KOTOpbie yJKe noKa3aJJH ce6ll, KTO OHlł.
Y Hac B rrpoeKTe no Bonpocy o nptteMe B rrapTHJO 6blJJO HanttcaHo: " H e oryJJhHo,
a HH,!llłBH,UYaJJhHO", a TOB. CTaJJHH ,Uo6aBHJJ: "tt HeTopolIJJHBO".
(3a11HThrnaeT n. 1 1 - 1 2)
" 1 1 . ,ll. e Mo6ttJJH30 BaTh H3 pll,UO B KpacHoii ApMHlł, ,UeiicTBYJOIUeii Ha yKpaHHCKOM
H 6enopyccKoM cppoHTaX, B pacrroplllKeHtte YKpaHHCKoii napTHHHOH opraHtt3aUHH I .OOO
KOMMYHHCTOB H 500 KOMCOMOJJbUeB H B pacrrop»JKeHHe EenopyccKOH napTHHHOH opraHH3aUlłH
800 KOMMYHHCTOB H 400 KOMCOMOJJbUeB ,!lJIH lłCnOJJb30BaHHll Ha napTHHHOH, KOMCOMOJJbCKOH
H ,Upyroii p1160Te Ha TeppttTopHH 3ana,UHoii YKpaHHhI H 3ana,UHoii Eenopycrntt.
1 2. 06»3aTh KIJ, KI1(6) YKpattHhI M06ttJJH30BaTb J:\JJ» napTHHHoii H KOMCOMOJJhCKoii
pa60Tbl B 3arra,UHOH YKpa1me He MeHee 2.000 KOMMYHHCTOB H KOMCOMOJJbUeB, H 11,K KI1(6)
Een o p ycctt ,!lJJll pa 60Tb1 B 3ana,UHOił EenopyccHH He MeHee 1 . 5 0 0 K O M M Y H HCTOB
H KOMCOMOJlbUeB, rnaBHbIM o6pa30M, yKpaHHUeB H 6enopyccoB".
Ilo n . 1 2 Ceii11ac y Hac yJKe H,!leT lllHpOKHH OT6op lł TOBapHIUH noe,UyT.
(3a11ttTb1BaeT n. 1 3)
" 1 3. 06ll3aTh 11,K KI1(6) YKpaHHbI H UK KI1(6) EenopyccHH Ha3Ha'łHTh ynoJJHOM011eHHhIX
Ha KaJK,UOe BOeBO,!lCTBO no BonpocaM opraHH3aUlłH rrapTHHHOH pa60Tbl. Ilpe,!lJIOlKlłTb 11,K
KI1(6)Y H 11,K KI1(6)E B ,UByX,UHeBHbiii cpoK rrpe,UCTaBHTh KaH,Utt,!laTyphI ynoJJHOMO'łeHHhIX
Ha yTBepJK,UeHHe 11,K BKI1(6)" .
Ilo n . 1 3 YnonH0Mo11eHHhiii no opraHH3aUHH rrapTttiłoii pa6oThI 6y,Uer He O,UHH, OH 6y,Uer
HMeTb y ce6» annapaT lł 6y,UeT pyKOBO,!llłTb BOrrpocaMlł o opraHH3aUHH napTlłHHOH pa60Tbl.
3Tlł nOJJTOpbl ThICa'łlł, KOTOpbie Mbl M06HJJH3yeM H lIOJJTOpbl Tb!Cll'łH, KOTOpbie Mbl nony11HM
-

-

-
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M3 apMMM - OHM nOH.llYT B paenopm1<eHMe ynoJJHOMO'łeHHhIX no napTMHHOH pa6oTe. nepBhlM
1<paeyrOJ1hHhIM KaMHeM MX .lleJłTeJihHOCTll - :no BhI60phI. 'łT06hI Ha'łaTh yJKe opraHM3aUMIO
pa60Thl no fMMHaM li T..ll . , 'łT06hI MOJKHO 6hill0 OXBaTllTh eaMhie HM3hl.
(3atJMThIBaeT n. 1 4- 1 5)
" 1 4. OpraHM30BaTh BpeMeHHhie o6JJaeTHhie ynpaBJJeHMll, .ll eiłeTBYJOIUHe Ha TeppHTOpHax
6h1BWHX BOeBO.ll CTB 3ana}lHOH YKpaHHhl li 3ana.llHOH fieJJopyccM, B eoCTaBe 4-x ąeJJOBeK (.llB a
npe.lleTaBHTeJJll OT apMetieKMX opraHOB, O.llHH OT HKB)]., oi:urn OT BpeMeHHoro ynpaBJJeHMll
o6JJaeTHoro ropo.Ila).
1 5 . He JIOMall no1<a eHCTeMhl opraH113aUHH npocjiCOJ030B no npocjieeHOHanhHO-UeXOBOMY
npH3HaKy, Kal< OHa eyrueeTByeT B HaeTOlIIUee BpeMll , nO.ll.!l e plKHBaTh HHH UMaTllBY no
opraH113au1111 npocjieOJ030B Ha oeHOBe o6oe.ll 11HeHHll Beex pa60'łMX .llaHHOfO npe.ll npMlITllll.
e03.ll aBaJl B 3TMX ueJJJlX cjia6pH'łH0-3aBO.lle1<11e KOMHTeThl".
no n. 15 3Ha'łHT .ll eIIall 3TO nOTllXOHhKy. no'łeMy He JJOMaJl. 0HH eaMll eJJOMalOTell. KaK
TOIIhKO nOH.ll eT e03.llaH11e cjia6p11'łH0-3aBO.lle1<11x KOM11TeToB. He1<0Tophie HawH TOBap1111rn
XOTeIIM 3TO af-(MllHllCTpaTllBHO e.lleIIaTh.
(3atJllThrnaeT n. 1 6- 1 8)
" 1 6. nopy'łHTh T. lll BepHHKy Bhl.lleJIHTh rpynny npocjieOJ03HhIX pa60THllKOB Will noehIJJKH
B 3ana.ll HYIO YKpaHHY li B 3ana.llHYIO fieJJopyeeHJO e ueJJh!O H3y'łeHllll BOnpoeOB 06 ycnoBllJlX
Tpy.ll a , o eoeTOJlHHM 3apa60THOH nJJ aThl M .llIIJl OKa3aHHJl n o MOIUM B op raH113aUMH
npocjieOJ03HOH pa6oThI, o6JJ3aB 3TY rpynny Bee eBOH npe.llJJOJKemrn eornacoBhIBaTh e UK
Kn(6)Y H UK Kn(6)E.
1 7. Ha3Ha'ł11Th OT BpeMeHHhIX o6JJaeTHhIX ynpaBJJeHllH KOMHeeapoB BO Bee 6aHKM Ha
TeppHTOpHH 3ana.llHOH Y1<paHHhI 11 3ana.llHOH fieJJopyeCH, .llIIll ąero nopyą11Th T. fiyJJraHHHY
OT06paTh eoOTBeTCTBYJOIUee 'łlleJIO 3Ha!OIUllX 6aHKOBe1<y10 pa6oTy JIIO.ll eH B TpeX.llHeBHhIH
epoK, eornaeoBaB Hx 1<aHJlH.llaTyph1 e UK Kn(6)Y 11 UK Kn(6)E.
)].nll pyKOBO.llCTBa .llellTeJJhHOeThJO 6aHKOB o6JJ3aTh T. fiyJ1raH11Ha BhI.lleJ111Th BpeMeHHhIX
ynoJJHOMO'łeHHhIX foe6aHKa B r. JlhBOBe li r. fierrOCTOKe.
1 8 . KoM11eeaphl 6aHKOB o6Jl3aHhI: a) npoBepHTh eOCTOJlHHe TeKyIUHX eąeTOB H ueHHOeTeH
6aHKOB; 6) npllHJlTh Mephl K OTKphlTH!O H HOpMaJihHOMY cjiyHKUHOHHpOBaHH!O 6aHKOB;
B) o6eene'!HTh Heo6XO.ll llMoe Te1<yruee Kpe.ll HTOBaHHe npOMhlWJieHHhIX H X03JlHeTBeHHhIX
_
npe.ll npHllTMH.
Cą11TaTh He06XO.llMMhIM noBeeMeCTHhlH nepeXO.ll Ha eoBeTeKyJO BanJOTy.
YeTaHOBllTh, 'łTO Hll O.ll Ha 6aHKOBe1<all onepau11JJ He MOJKeT 6hITh npo113Be.lleHa 6e3
pa3peweHHH KOM11eeapa 6aHKa.
B erryąae, eerrH TOT llJIM HHOH 6aHK He MOJKeT 6hlTh BOeCTaHOBJleH .llJIJl HOpMaJlhHOfO
cjiyHKUHOHHpOBaHHJl, nepe.ll aTh ero onepau1111 .llPYrHM 6aHKaM".
no n. 18 no 6aH1<aM 3TO ofoł3aTerrhHO HyJKo, nyCTh eneuHanHCThI npHe.llyT, a TO HatJHyTell
BeJlKlle 3Mllee1111 eMeWHBaTh e llHOeTpaHHhlMll M T . .ll . KoHe'łHO, Mhl nOHMMaeM, HO .lleJiaTh
HH'łero He M O JKe M , .ll p yr11x BOnpoeOB MHOfO, a HYJKHO pa3peWllTh 3Tll B O n opehl
KBan11cji11u11pOBaHHO. nyCTh Haw11 napTllHHhle eneu11an11eThl 3THM .lleJIOM 3aHMyTell.
(3a'łHThrnaeT n. 1 9-2 1 )
" 1 9. OnepaUMH e HHOCTpaHHh!MM 6aHKaMM noKa H e npoH3BO.llH Th.
20. Cą11TaTh uerreeoo6pa3HhIM BhI.lla'ły .lleHer no BKJia.ll aM ąaeTHhIX JJMU He eBhiwe 3 0 0
py6rreti B MeeJlU e pa3peweHHJl KOMHeeapOB 6aHKOB.
2 1 . npHHJlTh Mephl K HeMe.llJieHHOMY OTKphlTh!O e6eperaTeJihHhlX 1<aee. Bhl.lla'ły .lleHer no
BKJia.ll aM B e6eperaTeJihHhle KaeehI yeTaHOBllTh B pa3Mepe He 6orree 300 py6JJeH B Meellu".
B OTHOWeHHll .lleHer, 3TO He 3Ha'łHT, 'łTO Bhl np11.1IeTe li e1<aJKeTe, He npHHll- MaTh 3Jl0Thl.
3To .llllpeKTHBa 6aHKa. 3rroT KaK py6JJh XO.IIllT, noTOM He3aMeTHO 6y.aeT KaK 3JIOT CTaHeT
MeHhwe 11 MeHhwe. OH eaM no ee6e oTna.aeT. 3To .1IMpe1<T11Ba 6aHKa.
(3aą11Th1BaeT n. 22-26)
-

-
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"22. Tipe;::i:IIpIU!TlUI, BJia;::i:eJihUhl KOHX e6e)!(aJIH HJil1 ea6oTHPYJOT HX pa6oTy, HaUHOHaJIH3HPYJOTCll n BpeMeHHhre yIIpaBJieHttll Ha3HaqaJOT yIIpaB JIHJOmnx .IJ:Jlll Be;::i:eHnll ;::i:eJI 3THX IIpe;::i:
IIpttHTHH.
23. 06H3aTh UK KTI(6)Y n UK KTI(6)E IIp'e;::i:ernBHTh B ;::i:eKaLJ:HhIH epoK B UK BKTI(6)
IIpe;::i:JIO)!(eHHll o IIOpl!;::i:Ke HaUHOHaJIH3aUHH KPYIIHh!X IIpe;::i:IIpttl!THH H eIIHeOK IIpe;::i:IIpHl!THH,
IIOLJ:Jie)!(amnx HaunoHaJitt3aun11.
24. 06eeneqnTh OTKphrTne Mara3nHoB, 6a3apoB, xJie6oIIeKapeH n IIpoqnx IIpe;::i:IIpmnnił IIO
6h1TOBOMY o6eJiy)!(ttBaHHJO HaeeJieHHll, H o6eeneqnTh HX HOpMaJihHOe <PYHKUHOHHpOBaHne.
2 5 . M ara3ttHhI, oeTaBJieHHhre BJia;::i: eJihUaMn, IIepe;::i: aTh B paeIIopH)!(eHJ1e BpeMeHHhIX
ynpaBJieHHH 11 OTKphlTh B HHX TOprOBJIJO enJiaMH BpeMeHHh!X ynpaBJieHHH HJIH pa6oqnx
KOOIIepaTHBOB.
26. Ti opyqnTh HapKOMTOpry CCCP eoBMeeTHO e HapKOMTopraMn YCCP n ECCP
pa3BepHyTh B rnaBHh!X ropo;::i: a x 3aIIaLJ:HOH neJiopyeenn H 3aIIaLJ: H O H YKpattHhl
roey;::i:apCTBeHHhre Mara3HHhr".
B HaunoHaJitt3aUHH IIpe;::i:IIpmnnił Bhr LJ:OJI)!(HhI IIOMoqh. TaM HY)!(HO yqeeTh MomHoeTh,
qneJIO pa6oqnx, Bee qTo IIOJiaraeTell. 3To HY)!(HO .IJ:Jlll Toro, qTo6h! eoeTaBHTh o6mni1 enneoK
npe;::i:IIpmlTHH .IJ:JIH Toro, qTo6hI Btt;::i:eTh KaK HY)!(HO IIOTOM pewaTh. Bh! LJ:OJI)!(Hhl IIOMOqh
B 3TOM.
B OTHoweH1111 Mara3HHOB. He Ha;::i:o noJiaraThel!, qTo TYT IIOHBHTel! TaKal! eeTh, qTo Bh!
MO)!(eTe 11rHop11poBaTh qaeTHHKa. Mara3HHhl 6y;::i:yT IIOHBJIHTel! IIOHeMHory. l.JaeTHHK IIyeKaH
IIOKa ;::i:eiłeTByeT.
(3aqHThIBaeT II. 27)
"27. YeTaHOBHTh eJie;::i: yJOmne ueHhJ: Ha eOJih - 20 KOII. 3a KHJIOrpaMM Ha Tepp11TOpHH
3aIIaLJ:HOH YKpaHHhl, 30 KOII. 3a KHJIOrpaMM Ha TeppHTOp11H 3aIIa;::i:HOH neJiopyccnn; Ha crr11qKH
3 KOII. 3a KOpo6Ky MaJieHhKOro <PopMaTa; Ha KepOCHH - 65 KOII. 3a JIHTP Ha TeppHTOpHH
3aIIa.IJ:HOH YKpattHhl, 66 KOII. 3a JIHTp Ha TeppHTOpHH 3aIIaLJ:HOH neJiopyecn11; Ha MaXOpKy 50 KOII. 3a IIaqKy 50 rpaMM".
B OTHoweHnn TOBapoB. Ceiłqae y)!(e OTIIymeHo 3KoHoMeoBeToM ;::i: oeTaToqHoe KOJinqeCTBO
eII11qeK. 0Hl1 KOHUeHTpttpyJOTel! 6JIH3KO, 6 Tblel!q TOHH eoJIH, 3TO 3HaqnT, TaKoe KOJinqeeTBO,
eeJIH 6y;::i:eT qeM eOJil1Th, 3HaqnT 6y;::i:eT ;::i:oeTaToqHo. Kepoe11Ha 700 TOHH, MaxopKH, eeiłqae
y)i(e KOHUeHTPHTYeTCH B CTOJI6uax B TaKOM H TaKOM KOJinqeCTBe, Ha 3TY KOJIJieJO IIepeIIpaBJIH
JOThel!, n 6y;::i:e M peaJitt30BhIBaTh IIO ropo;::i:aM. Mhr IIp11HttMaeM Mephr, qTo6hr 3TO pa3B03HJIOeh
Bee. COJihlO, KepoeHMOM H eIInqKaMl1 Mhl TaK)!(e earnT11pyeM HaeeJieHne, HO 3TH Bemn He
TOJihKO .IJ:JIH arnTaUHH HY)!(Hhl, OHH LJ:JIH HOpMaJihHOH )!(ll3HH HY)!(Hhl.
KaK Bh! 3TO e;::i:eJiaeTe. Bh! LJ:OJI)!(HhI opraHH30BaTh BO Beex ropo;::i: ax e6hITOBhre 6a3hI BO
rJiaBe e HalllHM qeJIOBeKOM HJIH MeCTHh!M, HO TaKHM qeJIOBeKOM, KOTOph!H B 3THX ;::i:eJiax
IIOHHMaeT, 'iT06bl OH pa60TaJI IIO.IJ: KOHTpOJieił 11 IIyeKaił OTIIyeKaeT. EeTh Mara3HHhl qaCTHhie,
IIyeKaił OTIIyeKaeT. KoHeqHo, Mbl .IJ:OJI)!(Hhl yqeeTh, qTO epa3y 113 OKpeeTHh!X ;::i:epeBeHh IIOl!BH
Thel! KpeeThl!Hhl 3a eIInqKaMH, 3a eOJihJO, 3TO BIIOJIHe IIOHHTHO. Mb! eeiłqae He MO)!(eM
opraHl1 3 0 B aHHO 6poeHTh Bee B ;::i: e peBHJO, HO M hl TYT .IJ: OJI)!( H hl IIpe;::i:yeM OTpeTh
Jil1Ml1TttpoBaHHhIH OTIIyeK B o;::i: He pyKn. 3To ;::i:npeKTHBa, KOTopaH IIoił;::i:eT H3 3Toro HanpaB
JieHHH K BaM. Mh! TaM IIOLJ:yMaeM H 3aIIttllleM, IIOTOMY qTo, KOHeqHo, eOJih 6y;::i:yT IIO ;::i: B a
MewKa 6paTh n 6hrCTpo neqe3HeT. CIIeKyJIHHThI 6y;::i:yT IIOHBJIHThel!. 3HaqnT 36hrToBal! 6a3a,
e6h!TOBal! KOHTOpa .IJ:OJI)!(Hhl yqeeTh. 3HaqnTh OTIIyeKaTh . . . TOproBuaM IIO eoJ03HOH ueHe,
qTo6hr OH HMeJI MaJih!H ;::i:e<PeKT, IIOTOMY qTo TOproBeu 3a KpaeHBhJe rna3a He 6y;::i:eT TOpro
BaTh, eMy IIptt6hJJih HeKOTopal! HY)!(Ha, HO ueHhl .IJ:OJI)!(Hhl 6h1Th He Bh!Ille. 3TO ueHhl, IIO
KOTOpOM LJ:OJI)!(HO IIOKyIIaTh HaeeJieHne.
(3aqnThrnaeT II. 28-30)
"28. TiopyqnTh HapKoMary CBH3H (T. TiepeehJIIKHHY) eoBMeerno e CHK YKpattHhI 11 CHK
-

neJiopycc1111 OTo6paTh B ;::i: Byx;::i:HeBHhrił epoK pa6oTHHKOB HapKOMCBH:311, B nepByEO oqepe;::i: h
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I

113 yKpa11HcK11x 11 6enopyccK11x KOHTop HapKOMCBH311, .rum nocb1J1K11 11x B 3ana.!lHYJO YKpa11Hy
11 3ananH)'JO Eenopycc1110 wrn opraH113au1111 o6nacTHbIX 11 roponcK11x YnpaBneH11i1 no4TOBO
Tenerpacjmoi1 CBH311, ocjJopM11B 11x Ha3Ha4eH11e 4epe3 BoeHHbie CoBeTbl cjJpoHTOB.

29. n o p y411Tb T. nepeCbl II K H HY nono6paTb B O,UHOnHeBHbltt CpOK 11 npe,UCTaBHTb Ha

y rnepJKneH11e U.K B K n( 6 ) rro onH o M y yno,1HO M04eHHO M Y .1IJ1ll 3ana;rnoA Eenopycc1111
11

3ana,[1HOH YKpa11 H bl no o p raHH3aUHH llO'łTOBO-TenerpacpHOH CB51311 Ha Te pp11TO p 11 H

3ananHott YKpa11HbI 1 1 3ana,aHott Eenopycc1111 , ocpopMHB 11x Ha3Ha'łeH11e 4epe3 BoeHHbie

CoBeTbI cppOHTOB.

30. Pa3peWl1Tb onnaTy Kop peCITOH,[leHUHH KaK nonCKHMH, TaK H COBeTCKHMH MapKaMl1.
06513 aTb T. nepecbl n K H H a OTpaBl1Tb CaMOJleTOM B pacnopmKeHl1e y n oJ1 H O M 0 4eHHbI X
coBeTCK11e llO'łTOBbie MapK11, o6ecne411B 11X pacrrpocTpaHeH11e no BCeM ll04TOBO-TenerpacpHbIM
OT)leJleHl151M".
no n. 30

-

Bb1 roBop11Te, 'ITO B rro'łTOBbIX HeT MapoK, a y pa6o4HX 11 KpeCTbHH ecTb MapKH,

nyCTb OHH HaKJlei.-rnaJOT. CKOJlbKO H)')!<HO HaKHeHTb Ha npocroe n11cbMO, KaKyJO MapKy.
( fonoc c Meera - Ha Tepp11Top1111 3ana,aHott Eenopycc1111 25).
nycKatt 6yneT 25 KOneeK.
MeJK,ay npo411M BbI3Ba,111 Bcex n10neA B MocKBy, 11 H11KTO He 3Han, a BbI3Ban11 KaHuenl!p11cra.
OH roBOp11T, 4TO 51 BaM Mory He TOJlbKO npo nonbWY pacCKa3aTb, HO 11 npo aecb MHp. Hm ;To
113 OTBeTCTBeHHblX pa6oTHl1KOB He 3Han, KaKyJO MapKy H)'lKHO y Hac HaKne11BaTb.
(3a 411TbIBaeT n. 3 1 )

"3 1 . .[lnH o6ecne'łeHl1ll HYJKil BpeMeHH bIX ynpaBJleH11tt B aBTOMaw11Hax KaK nernoBbIX, TaK

11 rpy30BbIX, rropy411Tb U.K Kn(6) YKpa11HbI 11 U.K K n ( 6) Eenopycc1111 onpe)leJ111Tb noTpe6Hoe
Kon114ecTBO Maw11H, a BoeHHbIM CoaeTaM cppoHTOB Bb1;:ren11Tb 3TO KOJ1114eCTBO Maw11H 113

411CJ1a TpocpettHblX".

Ti o n . 3 1 KOBAJIEB. - Koe 4TO ;:ran11, HO nocTynaer noKa Me)lneHHO.
TIOHOMAPEHKO. - Ha TaKOtt pe,llaKu1111 Mbl HacTOHJ111 . .[lpyrne TOBap11lll11 HacT011aan11
Ha ,a p y r o A pe,aaKU1111 - npoCTO rrpe.[(J1 0lKl1Tb BOeHHblM CO BeTaM KaTerop11'łeCKl1 3ilaTb
BpeMeHHblM ynpaBJJeHl151M BCe MaWl1Hbl, 51BJ151!0llll1eC51 CBepXWTaTHbIMl1. 0Ka3b!BaeTC51 3TO 3Ha411Tb, 4TO H)'lKHO 6b!J10 6bI no6aBl1Tb (CMex ) . n oTOM co rnac11Jl11Cb, 4T06bI orrpenenHTb
He06X0,!111MOe KOJ1114eCTBO 11 3aTeM B He33Bl1Cl1MOCTl1 OT WTaTHblX 11 HewTaTHblX BbI)leJ111Tb
JTO KOJ1114eCTB O. Mb1 caMl1, MeJKilY rrpo411M npownHrr11n11. Y Bac mo6oA nei1TeHaHT Tallll1JJ
MaWl1Hbl, a Bbl il)'Ma;rn, 4TO TaK )lOmKHO 6b!Tb.
(3a411TbIBaeT n. 32)

"32. n o py'łl1Tb

T.T. EepH51 11 Mexn11cy B TpeX,[(HeBHbltt cpoK rrpe)lCTaBl1Tb rrpe;:rnoJKeH11H

no BonpOCOM o BOeHHOJlj]eHHbIX 11 6eJKeHuax".
no

Jl.

3 2 - no BOrrpocy BOeHHOITJleHHblX Bonpoc pa3peweH . .[l11peKTl1Ba eCT. Eenopyccbl 11

yKpa11HUbl COJJ)laTbl HilYT no )lOMaM, rrycKatt 3eMJJIO )leJlHT, a B OTHOWeHl111 Tex, KOTOpble
TaM, H)'lKHO 11X noKa 4TO npo,lleplKaTb, MOlKeT 6b!Tb KOe-KaK11e neperoBOpbl 6y)lyT.
(3a4 11TbmaeT n. 3 3 )

" 3 3 . n pe,UJ10lKl1Tb HapKOMl1H.[(eJly J111KB11il11pOBaTb 11HOCTpaHHbie KO HC)'JlbCTBa, HaXO,llll
!Ul1eCH B ropa,ll ax 3arra.[(HOH YKpa11HbI 11 3ananHott Eenopycc11 11 " .
3TO peweH11e U. K 11C'łepnb!BaeT Bee BOllpOCbl, KOTOpbre cett'łaC 11Me!OT OCHOBHOe 11 rnaBHOe
3Ha'łeH11e. Cett'łac Bee )leno B op raH113au1111. OpraH113au11», opraH113aU11H 11 opraH113au11 H .
Jlt0.ll11 11 op raH113au11H.
Cel\4ac HylKHO 6poc11Tb Bee c11nb1. CaMoe rnaBHOe 11 npelK)le Bcero B )leJJe rro;:rroTOBKl1
K Bb16opaM - 3TO opraHH3aU11H OKpyroB. KaK TOJlbKO np O'ITeTe 06paUleH11e ÓeJlOCTOKCKOro
BpeMe H H o ro Y n p a BneH11H, Ha)lo 11po BecT11 M11T11Hr11 co6paH1111, nonneplKaTb 3TO )leno
B ra3eTaX, BCIOilY J10J111Tpa6oTH11Kl1 )lOJllKHbl pacrre'łaTaTb 3TO 06pallleH11e, Boo6iue BOKpyr
3TOro )lena pa3BepH)'Tb 60JJbWeBl1CTCKl1H OroHb arnTau1111.
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11 KOMaH)l11pyt:\Te no ero npoch6e npe)lcTamneneii B KoM11TeT no opraH113awm Bh16opoB.

TOJihKO He Bee KOMaH)lHpyiiTe, a TO MHOro 6y)leT. Mhl

CKa)!(eM, KOro KOMaH)l11pOBaTh. 3To

6y)leT KoM11TeT. KoMHTeT cefiqac )!(e o frMI,B ł!T noJIO)!(beH11e o Bh16opax. Pa3pa6oTaHHoe,

no)lrOTOBJICHHOe noJIO)!(bCHHe OHO 6y)leT 6hJCTpO OTneqaTaHO B He06XO)ll1MOM KOJI11qecTBe

3K3eMnm1poB 11 pa3ocnaHo BaM )lJI.H Toro qT06h1 pyKOBO!lCTBOBaThCH.

3aTeM, Bhl cefiqac He )l0JI)!(Hhl )laTh BCC coo6pa)!(eHH.H, KTO C11)ll1T B noBeTaX, B o6JiaCTllX, B

ropo)laX - HY)!(HO qT06hJ TOBap11m11 Bee )laJIH CBOH coo6pa)!(eHl1.H B OKpyra, noTOMY '-!TO Bee

)laHHhie o HaceneH1111 ecTh 3a
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r. Cefiqac Bh! ToqHee 3HaeTe '-!TO TaM ecTh.

(C MCCTa - HeT).
KaK HeT?

(C MecTa - 3TO TPY!lHO BhlllCHł!Th).

Y Hac ecTh cnpaBKłl, a TaM r)le HeT cnpaBoK, TaM no o 6Jio)!(eHH.HM, B o6meM ecTh Macca

11CT04H11KOB HO KOTOph!M HY)!(HO nonyq11Th 3Tl1 )laHHhle.

()KJ1TKOB - (c Mecrn). Ha nepBOH CTpaH11ue 6IO)l)!(CTa

BoT TOB. )1(11TKOB roBOpHT, qTo Ha I -ii cTpaHHUe
cnyqae B03hMeM no
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r. KOJI11qecTBO HaCeJieHłl.H).

r. KOJI11qecrno HaceneHH.H. B KpaiiHeM

r. IIoroBopHTe c ropO!lCKOH ronoBoH, ecJIH OH y Bac coxpaHHJICll.

(ronoca c MecTa - HeT).

(ronoca c MCCTa - eCTh cnHCKłl OKpyroB).
TaM H36HpaTeJił! He Bee. OH Ha eefiqac Ha ynHue r)le H116y!lh ecTh, Bee paBHO MO)!(HO noroBo
pHTh.

Bo6meM onpe)leJił!Te KOJI11qecTBO HaceneHH.H łl pa36eiiTe Bee Ha 113611paTeJihHhie oKpyra, c

TaKł!M pacqeToM, qTo KOr)la Bh! nonyq11Te noJIO)!(eHHe B Ka)!()lOH o 6JiaCTłl, 4T06hI y)!(e 6hlJ111
pa36HThI 06nacT11 Ha 113611paTeJihHh1e OKpyra 11 ropo)la.
KpoMe Toro, K 3TOMY BpeMeH11 B

I 0-!lHCBHhIH

cpoK )lOJI)!(HhI 6hITh npe)lcTaBJieHhI coo6pa

)!(eH11H o Hau110HaJI113au1111 npOMhlWJieHHOCTH.

lfro MhI Tpe6yeM Ha coo6pa)!(eH11l!? IIpoCTo )laHTe cn11coK npe)lnpHHTHH.

06pameHHe MhI noMO)!(eM o6nacTHOMY BpeMeHHOMY ynpaBJlCHł!JO EenocToKa HanHcaTh,
OHO y Hac y)!(e ccjiopMynHpOBaHo. MhI cqł!TaeM, qTo npe)lce)laTeJieM 06nacTHoro ynpaBJICHłlll
)lOJI)!(eH 6h!Th TOBap11m, KOTOphIH B o 6JiaCTHOM ropo)le Cłl)leJI, y Hero eCTh onhIT, a Ha
ropO)lCKOe ynpaBJieHHe noca)ll1Th O)lHOro 113 TOBapł!lUCH, KOTOphlH COBMeCTHO c HHM pa6oTaJI,

TaK Hanp11Mep eCJIH rattCł!H 6y)leT B 06nacTHOM ynpaBJieHłlłl EeJIOCTOKa, 3Haq11T repwMaH
11Jil1 KTO n1160 !lpyroii, KOTOphiH TaM pa6oTaJI; BMeCTe c

ynpaBJICHHłl.
Il. • .

HHM, )lOJI)!(CH 6h!Th B ropO)lCKOM

BeCh pe3epB, KOTOphlH cymeCTByeT Ha TH qacTH Eenopycc1111, KOTopy10 OT)laJI11 HCMUCM,

KaK Hanp11Mep Een.HeB łl )lp • . •

(ronoca c MecT - He y!lep)!(aJiłl BJiacT11. CMex) .
. .. OH 6if)leT HaMH pacnpe)leJieH. MHorne TOBap11m11 nOH!lYT Ha napTHHHYJO pa6oTy - K ynoJI

HOMoqeHHhlM no opraHł!3aUł!łl napTHHHOH pa60Thl.

Eme O)lHH B o n p o c n o n y p H o . B U:K B KII(6) no)lHł!M aJicll B o n p o c 06 OT)lenax np11

ynpaBJICHHHX, MHe npocTo He JIOBKO 6hrno, qTo

li

3TOT BOnpoc nocTaBł!JI . MeHH cnpoc11n11,

pa3Be Bech 3TOT Bonpoc MyqaeT? CaMo co6oii pa3yMeeTcll, qTo pa3 cymecTBYeT o6nacTHoe B

ropO)lCKOe ynpaBJieH11e - OHO )lOJI)!(HO 11MCTh 6yKBaJihHO Bee OT)lCJihl. KaKHe 3TO OT)lCJihl.

Hy)!(HO 11cnOJih30BaTh Te OT)leJihl, KOTOphle 6hIJil1 B ynpaBJICHl111, HeHy)!(HhIX He 3aBO)ll1Th,

Heo6xO)l11Mhie !l06aBł!Th, )lo6aBHTh Hanp11Mep OT)leJI KYJihTnpocBOTł!TeJihHOH pa6oThI,

3eMeJihHhlH OT)leJI. y HHX y)!(e 6hrn; OT)leJI arpapHhIH. Hy)!(HO 3Tl1 OT)lCJihl opraHl130BaTh
c HCKOTOph!MH 113MeHeHłll!Młl. B BOeBO)lCTBax CH)lCJIO 60JihWeHCTBO cjlawł!CTOB, HO HCKOTOph!X

'-lł!HOBHHKOB Bee )KC MO)!(HO ł!CnOJih30BaTh, łl opraHJ130BaTh OT)lCJihl. HeKOTOphie TOBap11m11

nocTyna10T oqeHh nnoxo, caMH napHTCll, a HM no

1 5-20

KOMMYHHCTOB nocnan11, a oH Bee

caM yTonaeT, caM napHTach 11 TOJIKY HeT. KoMMYHHCThI 3TH MoryT pa6oTaTh caMOCTOl!TeJihHO.

Ha)lo np11cTaBł!Th HaWł!X TOBapł!lUCH K )leJiy. 3To 6y!leT y)!(aCTHO, eCJIH Mhl )la)lł!M 6oJihWOe
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KOJil1'1eCTBO JIIO)lelf, a Bh! - Haw11 PYKOBO)ll1Terr11 - He np11cTaB11Te 11X K )lerry, OHl1 6y)lyT
6orrTaThC5! 6e3 )lerra, TaKoe norroJKeH11e 6y)leT HenOH5!THO. B HeKOTOph!X 60JihWl1X ropo)laX

3TO )leJIO 6hIJIO 11 npO)lOJIJKaeT 11 ceH'lac.

EcTh ewe uerrhrH pHil ow1160K 11 uerrhrH pHil norroJK11TeJihHhIX HBJieH11H. Hy, BOT, B03Hl1TO

TaKOH

B O n p o c - eCTh

6 e 3 p a 6 0 TH h!e Be3)le, T O B a p 11 w 11 H a w 11 B O n HT,

'!TO

)leJiaTh

c 6e3pa6oTHhIMl1. qTo c)lenarr11 B EpeCTJ111TOBcKe? TaM 6 hrno 6onhwoe Korr11'!ecTBO BopoHoK

OT CHap5!)lOB, KaK TOJihKO np11exarr KapaceB Ty)la, TaK OH cpa3y JKe 3aH5!JIC5! 3Tl1M )leJIOM,
opraHl130BaJI JIIO)leH 3a COOTBeTCTBYIOWYIO onrraTy Ha 3achmKy 3Tl1X BOpOHOK.

A B Eapa

HOBl1'1aX TaK )lO Cl1X nop npoexaTh HeJih35!, Bee pa3ph!TO y pa)ll10CTaHU1111. CoJKJKeThl MOCThl,
no'leMy MeJK)lY EpecT-J111TOBCKOM 11 KonJI5!Hh!M Bee MOCThl BOCCTaHOBJil1Ba!OTC5!, 11
'!TO 3Tl1 MOCThl yJKe 11cnpaBJieHhl, 3TO 6hIJIO Bl1)lHO yJKe TOr)la, KOr)la

51

51

yBepeH,

npoe3JKaJI, B uerrOM

pHile MecT HeT 3TOro )lerra. TpaHcnopT He)locTaTO'IHO opraHl130Bhrn aeTC5! B ropo)lax,

B 6orrhw11x B oco6eHHOCTl1. HeT )lOCTaTO'IHOH 11H11u11aT11BhI. EcTh npe)lH5!5! 11H11u11aT11Ba,

)leKJiap11poBaH11e BC5!KOe. BoT B O)lHOM 113 ropO)lOB TOBap11w pew11rr C)leJiaTh Cpa3y 60JihWOe
)leJIO, OH aHHyrr11 pOBaJI npeno)laBaH11e B WKOJie Ha TOM 5!3h!Ke, Ha KaKOM 6hIJIO H KOr)la
np11wrr11 3aHHMaThC5!

*

HH nporpaMhl, HH yqe6Hl1KOB. OH 3BOHl1T TOr)la B Ml1HCK, caM

6e3Bh!XO)lHOe norroJKeH11e C03)laJI, a nOTOM BOn11T. Ilp11H11Ma!OTC5! Bee Mephl 'IT06hr OTne'!aTaTh

y'!e6Hl1Kl1, co6paTh, 'IT06hi Y'll1TeJI5!Ml1 o6ecne'll1Th 11 nocTeneHHO K 3TOMY )lerry nepeXO)ll1Th.

L{o611rrrn OH nepBO)la Ha 6erropyccKHH 5!3h!K, a nOTOM BOnl1T, '!TO yqe6Hl1KOB HeT. Ewe 6hIJil1
TaK11e ow116K11, KOTOphre HYJKHO noCMOTpeTh 'IT06hr B )laJihHeHrneM OHH He 6hIJil1.
Kor)la Bh! ye3JKarr11

51

6yKBaJihHO cpopMyn11poBaJI nepBhIX 'leThrpe nyHKTa nocTaH0BneH11,

HO HeKOTOph!e TOB ap11w11 11rHOp11poBaJI11 3Tl1 yKa3aHl15!, np11exarr Ha MeCTO 11 MOJKHO He
C'IHTaThC5! c nopy'leHHhlMl1 yKa3aHl15!Ml1, 11 cpa3y JKe 0605!BJI5leT, '!TO cero 'IHCJia np11cTyn11rr

K BhmorrHeH1110 o65!3aHHOCTeH npe)lce)laTerrH BpeMeHHOro ynpaBrreH115!, npe)lnorroJKhIM TYT, a
!lpyr11e TOBap11w11 He 0605!BJieHhl, XOT5! OHl1 yJKe no)lo6paHhl. Hmr yKa3aHl15! o 3eMrre, 3eMJI5!,
KpeCTh5!HCKl1H Bonpoc - 3TO caMhre crroJKHhre Bonpochr cei1'1ac. Cettqac KaKaH 3a)la'!a? Ilo)lHH
Th KpeCTh5!H, 'IT06hr )leJil1JIH 3eMJIIO noMeWl1'1h!O, 6hIJil1 HM MOPilY BO BCIO, a H apO)lHhre
co6paHH5! O)lo6p5!T. L{eKJiapau1111 He HYJKHhl, Mhl )leHCTBHeM, COBeTOM HanpaBHM.

HeKOTOphre TOBap11w11, KaK Hanp11Mep B B11rrhHO, 0H11 noCTyn11rr11 Ha-o6opoT. KaK TOJihKO

np11exaJI11 - o6o5!Bl1JIH, '!TO OTHh!He BCH 3eMJI5! npHHa)lJieJKaWM TeM-TO 11 TeM-TO - npHHa)lJie
JKl1T Hapo)ly. Hrnh, )leKpeT He)laJil1. B TaKoe nonoJKeH11e noCTaBHJil1 KpeCTh5!HCTBO - HaM BJiaCTh

pa3pew11rra. 3TO caMM KpynHa5! nOJIHTl1'1eCKa5! orn116Ka, KOTOpa5! 6hrna )lOnyweHa, )lOnyweHa
B BHJihHO. KpoMe Toro, B UK BKI1(6), Korna o6cyJK!laJIH Bonpoc KaKyIO 3eMJIIO )lerr11Th,

c'!11Tarr11 HYJKHhIM nponyCTHTh uepKOBHYIO 3eMJIIO, 3TO 3eMrr11 He6onhrn11e. H arnH TOBap11w11
o6ornrrH 3TO noCTaHOBJieH11e. Pe'lh lllJia o MOHacTepcKHX 3eMJI5!X, a He o uepKOBHh!X 3eMJI5!X. . . 1l

EcnH Bh! XOTl1Te TaM B 6hIBIIIei1 uepKBl1 noMeCTHTh, ecn11 Bh! XOTl1Te, TO noCTaBhTe 3TOT
Bonpoc nepe)l UK. a He 3aHHMai1Tech 3THM caMH. Hrr11 HeKOTOphre Ha'IHHaIOT cpa3y non11T11Ky
TaKyIO, B OTHOllleH11H K TOBap11waM, TaM 'IYTh '!TO He 3allleBeJIHJIHCh 6hICTp0, He OTKphIJI BO

BpeM5!, ero THHyT. B 3Tl1X BOnpocax noczynaTh HYJKHO TaK, He OTKphrnaeT. HaU110HaJil1311PYHTe,
a ecrr11 OH HapywaeT nonpy6yi1Te Ha Hero HarroJKHTh 11

300 3JIOThIX. Ecrr11 nocne 3TOro He

noBepHeTrn, TOr)la Ha)lo 3a6paTh npenpH5!THe. 3TO BOT 3aMe'!aHH5! no 3THM BOnpOCOM, KOTOphre
y Hac 6hIJIH. OcHOBHOe 3TO caMM pearr113aUH5! 3THX perneH11i1 no Bonpocy o Bhr6opax B 3Tl1

caMhie HapO)lHhie co6paHl15!. Ha)lO TOBapmrnr nO)l0l!Tl1 K BOnpocy TaK, 'IT06hr BhI6HpaJI11 JIIO)lett
xopow11x. HMeHTe BBH)ly, '!TO ueHTp rnJKeCTH 6y)leT JieJKaTh B TOM, 'IT06hr HYJKHO )lOrOBOp11ThC51
COBMeCTHO B OTHOllleHHH KaH)lH)laTyphl, B OTHOIIIemm KaH)ll1)laTa. IlpoBepHTh Toro, Koro Ha)lo.

YMei1Te OTCT05!Th KaH)lH)laTyph!. I1Mei1Te BBH)ly, 3).leCh He TaKoe nonoJKeHHe KaK y Hac. y Hac
HapO)lHa5! Macca 3a napTHeH nott)leT, y Hac HepyrnHMhIH 6rroK 6ecnapT11HHh!X 11 KOMMYHHCTOB.

3).leCh Bh! Bhr611paeTe ynoJIHOMO'!eHHhIX, )lOBepeHHh!X H TaM )lpaKa TaKa5! no5!BHTC5!, '!TO OH
CKaJKeT, no'leMy Hamero KaH)lH)laTa CHl1MaeTe 11 HeCKOJihKO He noi1MeT BalllHX yKa3aHHH. TyT

Ha)lO 3TO )leJIO nOJIHTH'leCKl1 o6ecne'IHTh.
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>Jetto, 'ITO c BaMH co BCeMH 6y.uyT C'IHT'dTbCll, HO Mbl He 11cnb!TaJIH KaK .uen o 6y.uer Ko r.ua

noi1.ueT 113611paTenbttall 6opb6a. '.:ho .ueno Hano nocMOTpeTb. Onbna y ttac tteT. Ha.uo 6bITb
OCTopm1rnee. Bee

rrrrc, 6ytt;J.OBUbl noi1nyT. Eytt;J.OBUeB npllMO He pa3peWaTb, PYKOBO,Ul1Tenei1
rrrrc.

HX Hano apeCTOBaTb, PYKOBO;J.11Tenei1 6yH;J.OBUeB, pyKOBO)J.HTenei1

fIOCMOTpHTe KTO TaKHe Ka K11e 'lfleHbl K o M HTeTa, MO)!(eT 6b!Tb TaK KaK11 e Htt6y;J.b

KOOnTttpoeaHHhle pa6o'ltte, ttyi1rno oCTaBHTb , a pyKOBO.UHTenei1 o6ll3aTenbHO tty)!(HO n11KBH.UH

poeaT.

Hy;i; 1 1 " ' "'r:1 111Th oco6oe BHHMatttte tta nonroTOBKY K Bb16opaM. ronocoeatttte 6y.ueT rai1ttoe.
Pa3bll<.:1 1� 1 1 1 1-: 1 rc' \ ' ! 1 1 ;; 11 ronocoeatt11ll, oco6etttto B .uepeBttllx, rne KpeCTbllHe np11BbIKnH, 'ITO ttx

xnecTan11. Ty1 Ha,J.o pa3bllCHHTb. TyT HY)!(HO np11Hl!Tb eo BH11Matt11e - MOJKeT 6bITb ocTaTKH
Kyna'leCTBa, oca,UHHKOB eCTb. Be.ub eCTb TaKtte MeCTa, r.ue npttxo.u11n11 xo.uaTai1CTBO BaTb KpeCTbll

He 3a noMeIU11Ka. Bee :rro HYJKHO yqeCTb . Kotte'IHO, nonttTHKH ott11 He 113MeHl!T, HO OHH Moryr
ttaM ttanopTHTb. HyJKtto BbI.UeplKKH 6onhllle. CaMoe rnaettoe paccKa3aTb , 'IT06b1 Bbl pa6oTrurn

co cnOKOHHOH c 60flbWeBHTCKOH BbI,Uep)!(KOH, pa6oTanH c C03HaHHeM ceoei1 CHflbl, cnOKOHHO
H yeepeHHO, :no ,Unll ttapo.ua ueHHO.

flpe.uynpe.u11Te TOBapHIUei1 OT JTeBaUKHX 3ar1160B, KOTOpbie nonbITa!OTCll HaJKaTb cpa3y, He

C'IHTallCb c Hacenett11eM. M bl 11MeeM Cfl Y'Jal1, KOro.ua TOBap11WH nbITan11cb c.uenaTb n o

no.uo61110 ttallleMy, T O 'ITO Mbt c.uenantt 3 a 20 neT. Bee :no 6y.uer c.uenaHo, TYT 2 0 ner He
6y.ueM .uenaTb, HO KaKOH-TO cpOK ttyJKeH. fipe.uynpemne Bcex TOBap111Uefi, KOTOpble nptte.uy-T

K BaM, a nptte.ueT 3 TbICll'I 'lenoeeK, oco6ettHO 113 MocKBhI. Y'IT11Te, MO)!(eT 6hITh TOBapttIUH
He npOHHCTPYKTHpOBaHHbie.

BoT TaKOH np11Mep, KO MHe npttexan 0.UHH 11 rOBOpHT,

li

no6bIBaJT Ha co6paHl111 11 yJKe TaM

co3.uan11 Konxo3. Hy KaK, a y ttac ewe He co3.uantt. Ott roeop11T .ua,

li

yJKe co3.uan. BceM

paccKaJK11Te, K C03.UaHHIO KOflX030B He np113bIBai1Te H KOJTX030B He CTpOi1Te.

O.uttaKO, KpeCTbl!HCTBO HHTepecyeTCll, KaK y Bac KOJTX03bl . fIO)!(aJTyi1CTa paccKa3bIBai1Te HM,

a TO y Hac HeKOTOpbie TOBap11m11 nOHl!JlH, 'ITO pa3 TaK
JKe

li

BOnpoc CTaBHTCll, OH fOBOpHT, KaK

paccKa)!(y Ha lll11 ycnex11 KOJTX030B, :no ecTb npH3bIB. ::ho ttenpaBHJT b H O . JII0.11 11

cnpalllHBa!OT o HallJMX KOJTX03aX,

o Halllei1 )!(113Hl1, Ha.UO paccKa3aTb, HO ecn11 Jl!0.1111 Ha'!aJTH

opraHH30BbIBaTb, He npenllTCTByi1Te. Mb1 He opraHl130BbIBaeM noKa Konxo3oe.

BoT 3THM ToeapttlllaM BbI paccKaJKttTe. flpMe.UyT KOMMYHMCTbI M3 MocKBbI, Ha'laJTbH11K11

KOHTOp, npMe.uyT M Ha'IHYT opraHH30BbIBaTh KOJ1X03bl. 3TOT 'leJToBeK aKTHBHbIH, HO He 3Ha!O

IUl1H, 'ITO Mbl 3TOH nonMTHKM npM,UepJKMBaeMCll. fipM.UeT BpeMll.
Hy, no)i(anyi1, Bee.

KOBAJIEB . - Y Koro ecTb BonpocbI .

c MeCTa: EcTb oca,UHHKM, eCTb O,UMH oca,UHHK y KOTOporo 1 20 .uecllT11M 3eMnl1.

C MeCTa: EcTh pa3Hhre oca.UHHKM, HeKOTOpbre 11Me10T no 1 0- 1 5 neT.
K O B AJ1 E B . - B OTHOllleH1111 oca.UHMKOB

li

C'IMTa!O TaK . KTo c'l11Tancll oca.uHH KOM .

Oca.UH11KM 3TO 6bIBllle nernottepbI fI Mncy.ucKoro, tta'IMHall c l 9 1 4 ro.ua . fIMncy.ucKMi1 npoBeJT
cne.uymy!O noJTMTHKy: c.uenan OT'IYJK.UeHMll noMeWH'lbMX 3eMeJTb 11 3a 3acnyrM nerMottepoM

tta.uenttn 11x qepe3 rocy.uapcTBeHHbie 6aHK11 3eMenbHbIMl1 y'laCTKaMM, no 1 5-20 ra 3a c'!eT

noMeIUHKOB. Ho :no yJKe nonllKH, KOTOphie .upan11cb 3a BeJTMKo.uep)!(aBHbIIO fioJTbllly. Ho

npowno yJKe 20 neT, 'laCTh 113 HHX cKaT11nacb .uaJKe Ha nono)!(ett11e 6e.U Hl!KOB, tteKoTopbie
nocKyn11nMCh 11 Bblp0CJ111 B KynaKOB, HO TaK KaK OHH B 3TOM pai1oHe llBJlll!OTCll np11w

Jlb!M :meMeHTOM, HeKopeHHb!MH lKHTenllMM .uepeBHM, TO MX TaM Ha3b!Ba!OT oca,UHHKaMM.

I1x Henb3ll, KaK HeKOTO p b!e KpeCTbllHCKl1e KOM MTeTbl C'IMTan11, '!TO HYJKHO M X Bcex

1130JT11 p O BaTb, a 3eMJTIO M Bee H M yIUeCTBO

nepe,UaTb B pacnOpllJKeHHe KpeCTbl!HCK11X

KOMHTeTOB . HaM KaJKeTCll , 'ITO 3TO 6bm06br HeBepHo. K HHM HY)!(HO no.uxo.UMTh KaK K KpeCTbll

HaM . Ho B 3aBMCHMOCTM OT ero HacTpoeHHll, TaM y eac ecTb npe.ucTaB11Ten11 H K B,[l,, OHM

6y.uyT pewaTb Bonpoc: HYll<HO ero M30nMpoBaTb 11nM HeT, a Bh! K tteMy no.uxo.u11Te KaK K
KynaKy, cepe,UHllKY M 6e,UHl!Ky.
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Hy)l(HO Y'IHThIBaTh s OTHorneHHH HarrnoHaJihHOH p03HH. Mb1 BhIHY)l(.!leHhI 6 hlJIH .uaTb
B033BaHHR HaC'leT HaUHOHaJibHOH po3HH, Korna 11pRMO rOBOpHJIH - JTO )l(ll.!lOBCKaR Ka11ycra MhI .!lOJI)l(HhI ee 3a6paTh.

ITOHOMAPEHKO.

-

KTO rosopHJI.

- Bb1CTYl1HJI 0.!lHH OT HMeHH KpeCTbRHCKOro KOMHTeTa, H JTY Ka11ycry KpeCThRHCKHH KOMHTeT
H3bRJI, 110TOMY '!TO OHa espeiłcKall. To)l(e caMOe 110 OTHOWeHHIO K 110JIRKaM. )l(eJiaHHe y
6enopyccoB TYT 110HRTHO . . . HO TYT HeJib3R .uo11ycKaTR TaKOH 60JiblllOH HaUHOHaJibHOH po3HH,
11 0 T O M Y �TO K Oe-KTO 11 p ll M O c o 6 H p aJICR Bcex He-6enopyccos BbICeJiaTh . 3To 6 y.ueT
He11paBHJihHO. Mb1 6y.ueM HMeTh Ha TeppHTOpHH HeKOTOphIX paiłoHOB 6oJihrnoił 11poueHT
110JihCKoro HaceJieHHll, B oco6eHHOCTH Ha TeppHTOpHH paiłoHOB EenoCToKa H Epecr-J1HTOBCKa,
TaM B03M0)1(H0 110JibCKOro HaceJieHHR 6y.ueT OT

30 .uo 40%.
flOHOMAPEHKO. - 3To 11paBHJihHO, '!TO cKa3aJI KOMaH.UYJOWHH. TyT .ueno TaK 06cro11T.

Oca.UHHKH 6onee HJIH MeHee ycTaHOBHBWaRCR KaTeropHR. 0HH

c oco6eHHOCTH, Ha'IHHaR OT

EapaHOBH'-111, B yKpe11JieHHhIX paiłoHax pac11onara10T H Tyna .!laJibUe K rpaH11ue. B OTHowemm
3THX oca.UHHKOB '!TO HY)l(HO CKa3aTb - eCJIH KpecTbRHe .ua.uyT HM B MOp.!ly, Mbl B03pa)l(aTb HM
He 6y.ueM, HO 11poHeBOJie Mbl .uo11ycKaTb He 6y.ueM . )J.pyroe .ueno B OTHOWeHHH Tex oca.UHHKOB,
KOTOpble H M eR

40-50-60

H 60JibWe ra 3eMJIH H H K o r.ua He p a 6 o T a JI H , )l( H JI H 3a C'leT

JKCl1JIOaTaUHH KpeCTbRHCKOrO Tpy.ua, H JTHX oca.uHHKOB KpeCTbllHe 110Tpe6ywaT, 11ycKaH Ha
3.!lOpOBhe .uaJT. H11'-lero 11noxoro OT JToro He 6y.ueT. KpeCThRHe .uocTaTO'IHO HaTep11eJIHCh OT
JTHX Mep3aBueB, HO CMOTpHTe, 'IT06bi 110.!l JTY KaTeropH!O He 11011aJI KaKOH-HH6y.!lh 6e.UHRK
110JIRK, 'IT06hl ero He 11pHpaBHRTh K oca.UHHKY, 'leJioseK caM rono.uarr. TyT HY)l(HO
11pe.!lOTBpaTHTh 11po113eo.u.

A TaKHe cny'laH MOrYT 6hITh, 110T0My '!TO 110JIRKH KYJihTHB11poan11

HaUHOHaJlbHhle 'IYBCTBa, 110JlllKH HH'lero He HMeBWH .ua)l(e, a rOH)l(p HMeJI.
TaKoił OTBeT eac y.uoBJieTBOplleT.

C MeCTa: )J.a. YI 11011yTHO y MeHR eCTh TaKOH Bo11poc - ecTh .UBe KaTeropHH oca.UHHKoe:
o.uHa KaTerop1rn, pac110JIO)l(eHHall B KHJIOMeTpax
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- JTO EapaHOBH'IH H Mono.ue'IHO. BTopall

KaTeropHR - JTO BorrKOBhICK H EenocTOK. 3Ta KaTeropHll 3a C'leT 110Me'lbHX 3eMerr 11orry'IHJia
110

20-30

.uecRTHH. EcJIH TaM KpecThRHe pac11paBJIRJOTCR c JTHMH oca.uHHKaMH, JTO He 11noxo,

JTO 11paBHJlbHO, HO 3.!leCh ceifqac C03.!laeTCR TaKOe 110JIO)l(eHHe - OCa.!lHHKH 110JIY'IHBWHe 3eMJIH
OT l10Me1IJHKOB, OHH ceił'lac c.uep)l(HBaJOT KpeCTbRHCTBO, c.uep)l(HBaJOT pa3.UeJI 110Mell.lH'lbHX
3eMeJI .

flOHOMAPEHKO. - H y)l(HO HaTpaBHTh Ha HHX KpecTMIH . 06R3aTerrhHO HX HY)l(HO

paJo6a'!HTb, 110Ka3aTb, 110'-leMy OHH c.uep)l(HBaJOT pa3.ueJI 3eMJIH H T..!l. 06R3aTeJlbHO HaTpaBHTb
Ha HHX KpBCThRH. flyCTh TO)l(e 11owy11a10T.
C MeCTa - 3a EenoCTOKOM ece ropo.ua pa3pyweHhI H Tpe6y10TcR B 11epsy10 o'!epe.!lh He
CTOJibKO COJib, He CTOJihKO Cl1H'IKH, CKOJihKO Tpe6yeTCR CTeKJia H npe)l(.ue scero, 110TOMY '!TO
Mapo.uepcTBO H.UeT, rpa6llT .uoMa 6e3 creKOJI. B JTOM HY)l(HO KperrKo 110MO'lh.
Cne.uy10 m 11 ił B O rr p o c . 3a EenocT O K O M H e BO Bcex B p e M e H H hI X y11pasJieHHllX ecTb
THrrorpaqmH, wpmjna HeT.

flOHOMAPEHKO. - MbI c03.!laJIH TpoiłKy B cocrnBe pe.uaKUHH: pe.uaKTop, JIHTpa6oTHHK
H CeKpeTapb. J1o 'IHCJIY JTHX TpOeK Mbl .UaJIH WpHCpT, a Bh! peWHJIH C.!leJlaTb 60J1bWOe
KOJIH'leCTBO pe.uaKUHH H paJ.UeJIHJIH no o.uHoMy. TaKHM o6pa30M wpmjna HexBaTHJIO .
C MECTA - H e 6onhwe, a MeHhwe, rrOTOMY '!TO pH.Il epeMeHHhIX ynpaBJieHHH He co3.uaH .
. . . a JTOT B011poc RBJIReTCll cephe3Hb!M B011p0COM K CBR3H c 110.uroTOBKOH K BhJ6opaM.

flOHOMAPEHKO

-

)].a.UHM wpmpTbL

- Cne.uyIOllJHH B011poc B CMbICJie B3fil!MOOTHoweHHH 110JIHTy11paeneHHH apMHH H BpeMeHHhIX

ynpaBJieHHH. y Hac 110 apMHH HMeeTCR ra3eTa .UJIR HaceJieHHll, Mbl Ha'!aJIH y)l(e Bbll1YCKaTb,
ceił'lac .uep)l(HM JIHHHJO 'IT06bI JKCrre.uHpOBaTb B pattOHbl HaXO)l(.!leHHR Haweii apMHH, HO Bee
)l(e JTO 11poxo.uHT HeopraHH30BaHHO. Hy)l(Ha '!eTKOCTh BO B3aHMOOTHoweHHRX.

1 97

DOHOM APEHKO - O B3al1MOOTHowemrnx, '-!TO MOlKHO cKa3aTb? OH11 )lOJilKHbI 6bITb
CaMbie HOpMaJibHbie, He TaKl1e KaK CJ!OlKHJIHCb B rpo)lHO.
)l(l1TKOB. -

c

apMHeH y Hac CaMble HOpMaJibHbie B3al1MOOTHOWeHHll. 3TO HMeJIO MeCTO c

O)lHHM KOMaH)lllpOM, OH MHe 3al!Bl1Jl rro Tene<t>oHy, '-!TO BO BHHMaHHe Moero yKa3aHl1SI
IIpHHl!MaTb He 6y)leT.

DOHOMAPEHKO. - 1łTo 3Ha'-!11Th BO BHHMaH11e He rrpHHHMaTh. 06J13aTeJihHO BO Bcex
cny'-!aSIX BO BHHMaHHe rrpHHl1MaTb. EcnH '.HO He MOTHBHpOBaHO - OTKa3aTh, a ecn11 3TO
rrpaBHJihHO - BhIITOJIHl!Th. OH-lKe Mor cKa3aTh, '-!TO y MeHl! He 6 bIJio KeM 6oHUhI H3MOTan11cb,
KaK KpaHHHH Bh!XO)l C)lenarr 3TO ----X ---- HYlKHO o6pllTHTbCll K HaM, Mbl 6hI IIOM ---- X

---

H11MaTb.
lJeM peryn11py10TCJ1 B3aHMOOTHoweH11si? MecTHOe BpeMeHHoe YnpaBrreH11e - eCTh opraH
BOeHHOH BJiaCTH 11 BOeHHblH COBeT apM1111 TOM, KOTopasi

)lHCIIOUHpyeTcl!, OHa !1MeeT rrpaBo

Harrp aBJll!Tb pa6 oTy B peMeHHoro Yrrp aBrreHHll, H M eeT rrpaBo 11 )lOJllKeH B npe)leJ1ax
cywecrnyrow11x yKa3aHHH BoeHHoro coBern <l>POHTa 11 U:K B KD(6). Ecn11 rrpe)lce)laTeJlb
BoeHHoro YrrpaBneHHll xopowo 3HaeT 3TH .llHpeKTHBhI, TaK OH, ecn11 rrony'IaeT HerrpaBHJlhHOe
HarrpaBneH11e, HeMe)lrreHHO coo6m11T 06 3TOM B BoeHHhIH CoseT qipoHTa.
ronoc c MecTa: B ABryCToBe CTeKOJlhHhIH 3aBO.ll rrycTHJlH, a )leHer HeT.
DOHOM APEHKO. - Dpo.llyKUHIO MhI He )lOJllKHhI pa36a3apHBaTb, oHa )le<t>11u11rna y Hac,
H Mhl )lOJllKHbl ee peanH30BaTb TaK, KaK HYlKHO.
ronoc C MeCTa: r)le 6y)lJT pacceJil!ThCll 6elKeHl(hl, KOTOpbie cei1'-!aC OTXO)ll!T.
DOHOMAPEHKO. - OH11 6y.llyT paccachrnaTbCSI no 3arra)lHoi1 Eenopycrn11. Ecrr11 BbI
xoT11Te cnpoc11Tb o 6elKeHuax, KOTOphie y Bac ocen11, TaK ecn11 11x MHoro - rroCTaBhTe Bonpoc
nepe.ll KOMaH)lOBaH11eM, BoeHHbIM CoBeToM <l>poHTa, '-!T06bI Hx )l11cnou11poBaTb.
ronoc C MeCTa: KaK B OTHOWeHHH 3apnnaTbl.
DOHOMAPEHKO.

-

.sł lKe BaM '-!HTan rroCTaHoBneHHe U:K BKD(6), '-!TO 3TO Borrpoc o'-!eHb

cep1103Hb!H, '-!TO Borrpoc 3TOT nopyąeH T. lllBepHHKY H 6y)leT BblCJlaHa crrel(HaJlbHal! KOMHCCHll
11 Borrpoc 3TOT 6y)leT pernaThCSI.
IIIY E. - ropo)la, HaXO)lllll\HeCJI rro6JlHlKe K MHHCKY, 110Jlb3YIOTbCll CBJl3hl0, a )laJlhHble
ropo.Ila He 11Me10T CBll3H.
fIOHOMapeHKO. - B MHHCK )l03BaHHBalOTCll Bee H OTBeTbl )la!OT HM, a CIO)la B BonKOBblCK
He)l03BOHl!TCll 11 OTBeTa He nony'-laT, ąneHhI BoeHHoro CoBeTa B pa3be3)le.
IIIYE. - fioąeMy 6b1 He yCTaHOBHTb pa)lHOCeTh, '-!T06hr MOlKHO 6hIJIO TpaHcn11poBaTh no Heił.
KOBAJ1EB. - 3To 6y)leT, HO cei1ąac MbI B03.lleplKHBaeMcll 3TO )lerraTb

11

3aKphrnaeM Bee y3Jlbl.

DOHOMAPEHKO. - 3aKpbrnaeM nepe)laTO'-!HYIO ceTb, a y Koro ecTh np11eMHHK - nyCTh
pa6oTaeT, nyCTh rrpHHHMaeT KOMHHTepH 11 T.)l.
1orroc c MecTa: B ropo.Il BonKOBbicK np116hrna pa6oąasi reap)lHll 113 CyBarroK 11 .ll pyr11x
ropO)lOB, KaK 110CTYl111Tb c H11MH.

DOHOM APEHKO. - .sł He Mory c HarreTOM orneT11Th Ha TaKOH Bonpoc. Mb1 pew11M KaK

ITOCTYIIHTh .
.[(pylKHHHH. - Ceiiąac ąacTH nonyąa10T Ha3Ha'IeH11e Ha nocTOSIHHoe MeCTmK11TeJihCTBa. HaM
B rop. D11HcK Ha3Ha'-!aeTcll O)lHa 113 ąacTeH, 11 ceił'-lac 3Ta ąacTh npe)lcaTBHna BpeMeHHOMY
Y n p a B neH11JO H a

200

Th!Cll'-1 py6nei1 HOTY, '-!T06h1 11 M e 10m 11 i1 cJ1 a3p O.ll p O M n p 11 B eCTH

B COOTBeTCTBYJOll.IHH BH)l.
KOBAJ1EB. - BaM BepoRTHO npe.llbllBJleHo, '-!T06hr Bh! 06ecneą11rr11 11 pa6oqoił c11rroi1
11 npO'-!BemaMH, a

200 Tb!Cil'-1

y Hac eCTb.

DOHOMAPEHKO - 3rn .llpyroe )leno .
.[(PY)l(l1Hl1H. - M b1 pa6o'-!yJO rnny .llaJlH, HO Be)lh :no cei1'-!ac HYlKHO c)lenaTh, TaM lKe
HHlKHHep HylKeH, MHOro cneu11an11CTOB Tpe6yeTCl!.
DOHOMAPEHKO - H11KaK11x 610)llKeTOB, acCHrnoBaHHH JlJUI BOHHCKHX qaCTei1 BhI He )laeTe.
Bee cpe)lCTBa, KOTOpbie Haxom!Tcll y Bac, OHH )lOJllKHhl H)lTH Ha HYlK.llY rpalK)laHCKOro
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ynpaBJieHJ-1.R. Ka)l()la.R BOHHCKa.R 'łaCTh HMeeT CBOH 6JO)l)l(eT Ha CBOH Hy)l()lhl, a HeKOTOpb!e
TOBapHll!H BOHHCKHX Y.acTeH, OHH He 11pOTHp, lJ.T06hI 6onee 06ec11eqeHO y Hero )leJIO 6hIJ10,
He 11p0'łh 11pHBJielJ.h HCTO'łHHKH 113 JlPYfHX KaHaJIOB. :::horo B h! M O)l(eTe He 11pHHHMaTh BO
BHHMaHHe.

,llP Y)KJ1Hl1H - c Me)lHKaMeHTaMH y Hac 11JIOXO. y Hac HMeeTC.R B HaJIH'łHH 3a6oneBaHH.R

6pawHhIM THcpoM, )lH3eHTepHeii. 5ł cY.HTaJO, Y.TO 3TOT Bo11poc HY)l(HO 110cTaBHTh, Y.T06h1 OH
110JIY'l.HJ1 CBOe pa3peweHHe.

KOBAJIEB

-

paHeHhIX 110JI.RKOB MHoro?

,llpy)l(HHH - y Hac OKOJIO 8 Th!C. Jie)l(HT B Jia3apeTax. CBOHX 6oiiueB Mhl OT11paBHJIH.

KOBAJIEB - TaK y Bac B )lepeBHHX MHOro paHeHhIX.
C MECTA - Y Hac HMeJOTC.R pa)lHOY3JihI, MO)l(HO Hx opraHH30BhIBaTh?
ITOHOM APEHKO 110Ka HeT.
C MECT A Mo)l<HO paJlHOYJeJI y6paTh co WKOJihI?
ITOHOMAPEHKO ITepeHec1-1Te B Jlpyroe MecTO.
KOBAJIEB HaM HY)l(HO B3.RTh pa)lHOY3JlhI 11o)l CBOH KOHTpOJih 11 yY.cr. .[(OJI)l(eH )lO Bawero
-

-

-

-

cBe)leHHH JlOBecTH, tJTO ecn1-1 HaY.aTh pa)lHOBell!aH1-1e r)le H116y)lh, HaM TPYJlHO pa3o6paThC.R
OTKy)la HJleT pa)l110Bell!am1e 1-13 ropo)la HJIH 1-13 neca, a Koe r)le pa)l1-10Bell!aH11e HaKJieBhIBaeTC.R
. HaM HY:>KHO npeKpaTHTh BCe pa)lHOBell!aHHe H )lO o co6oro pacnopmKeHH.R KOMaH)lOBaHH.R
pa)lHO He BBO)lHTh.

rAHCl1H - Mhl CTaBHM B011poc 11pOMhIWJieHHOCTH B Y.aCTH peaJIH3aUHH. M hl MO)l(eM op
faHl130BaTh c TeM, lJ.T06bl 6aHKH Kpe)lHTOBaJIH, 11p0 MhIWJieHHOCTh, HO 110MHMO B011poca Chl
pb.R CTOHT 8011pOC o BC11 0MOraTeJibHbIX MaTep1-1aJiax. Mhl HMeeM 24 )lH.R, y Hac Bee <!Ja6pHKH
1-1

3aBO)lhI 11yIUeHhI. MhI MOJKeM B 6n1-1JKaiiwee BpeMll OY.YTHThCll, Y.TO y Hac yBeJIH'ł HTC.R

6e3pa6oTHUa 110 ropo)laM.

ITOHOMAPEHKO - Ha)lo 6y)leT Bee Y.TO Ha)lo )lJill pa60ThI npOMhIWJieHHOCTH )laBaTh. B
CHCTeMe o6JiaCTHOfO ynpaBJieHHll y Bac eCTh OT)leJibHall 11p0MbIWJieHHOCTb . .[(asaiiTe 3allBKy.
Ky)la HYlKHO )laBaTb Bh! 3HaeTe. KaHaJihI HCTO'l.HHKOB nonyY.eHHll Cblph.R
llCHO.
rAHCI1 H

-

u

MaTepiiaJIOB O)lHe,

5ł ctJHTaJI 6br ueneco o6pa3HhIM, Y.T06h1 ceiiY.ac 110 JIHHHH KaJK)loro ttapKoMaTa

B OT)leJibH OCTH 6b1Jla 6hi opraHH30BaHa rpy1111a C11eU11aJIHCTOB.

ITOHOMAPEHKO - Otta yJKe 3)lecb.
rAHCl1H ToJKe caMoe li ClJ.11TaJI 6bi 110 JIHHl1H rocnrraHa l3enopycc1-11-1 HYJKHO C)leJiaTh.
C M ECTA - Bonpoc c 11pOJlOBOJihCTB11eM y Hac ttanaJKeH, renepb sonpoc c TOBapaM11. flo
-

OT)leJihHhIM ropo)laM eCTh 3anacb1, a y Hac tteT.

ITOHOMAPEHKO

-

BoT OKaJhrnaeTc.R B fl1-1HcKe y ,ll p ylK11H11Ha oY.eHh MHOro cn11'łeK

11 con11, a B Jlpyr11x ropo)lax HeT.

)l(J1JI5l.Hl1H - B 811JibHO MHOfO OCTaJIOCh 3CTO HUeB, Jl11TOBUeB 11 Jlpyrnx 113 pa3Hb!X

rocy)lapCTB. 0HH ceiiY.ac 6yKBaJihHO ocaJK)laIOT, KaK MOJKHO BhlexaTb. 5ł HM OTBeTHJI. 'łTO
qepe3 He)leJIJO)lBe 3TOT B011p0C 6y)leT pewaTbCll.

ITOHOMAPEHKO - qTo BaM MOJKHO orneTHTh: rpaH11ua 3aKphna, He 11yCKaJOT. Bonpoc
6yJleT peweH.

)l(J1JI5l.Hl1H - Bonpoc rna6JKeHHll cerrhcKo-xo3aiicrneHHhlMl1 nopyKTaMH B BHJihHO. Y Hac
xne6a oCTanoch Ha 6 )ltteii. B )lepeBHllX MhI secb an11apaT 110)lHllJIH Ha HOfH. Ceiiąac KpecTh.R
HCTBO

11pO)laeT Ha 110JlbCKHe )leHhfH, OHl1 He XO-TllT 6paTb 3THX 110JlhCKHX )leHer, a pyccKHX

y ttac HeT. BoT 110CTYl1HJ10 400 TblC. py6. 3a 3TO speMll B 6aHK, HO 110CTYl1HJIO ThlClllJ. 50- 70
BaJIIOTOH Haweii COBeTCKOH. 3To B011p0C aKTYaJibHblH.

ITOHOMAPEHKO - 3ttaY.11T )letter BaM HYJKHO 11o)l6poc11Tb.
KOBAJIEB - Bhl JKe rosop11n11, 'łTO Bh! nochrnaere scex. flpe)lJioJK11Te 11M Bb1exaTh Ha MeCTo.
C M ECT A - Bonpoc o nece. Y Hac Ha MeCTe 11 li TaKyJO ycTaH OBKY )laBaJI, Y.TO KpeCThlltte

6e)lttllKH Moryr ITOJih30B aTbC.R B necy JlpOBaMH. B B11nettcKOM oKpyre yKa3aHHll 110CTyn11n11,
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qro KpecTh51He Moryr 6ecrnrnHo 6paTh B 11ecy cyqh51. a ec1111 11ec, ro Hyiirno o6pamaThC51
B KpeCTh51HCKl1H KOMl1TeT.
TI O H O M A P E H K O - A Bh! ro !lyM a1111 , :no 11ec rocy)lapcrneHHhI H , 1rnary M O JK H o
ycTaHOBl1Th He60JihlliYlO.
1> • • •

caMl1 KpecTh51He rrpe)lJiaralOT, OHl1 roBOp51T, qro OHl1 ITJiaTl1J111 Ja Ky6oMeTp

rerreph, MhI JlyMaeM, qro ycraHOBl1M

3,6

7

JJIOTh!X,

JJIOThIX. M oJKeT 6hITh ropaJ!lO MeHhllie :noro HYlKHO

6y)leT ycraHOBl1Th ITJiaH, HO qro6hI 6hIJI rrop51)lOK, 6hIJI OTBe)leH JieC B 110p51)lKe caHl1TapHOH
Bhipy6Kl1 B 11JBecTHhlX MeCTaX 11 T.)l. 3TOT Borrpoc HayqaeTC51

11

6y)lyT )laHhl YKa3aHl151.

C MECT A - I1 BTopoi1 Borrpoc o BJH11MaH1111 HaJioroB. Ha11or11 rroKa He 1111aT5IT.
KOBAJIEB - Kro He 1111ar11T, KpecTh51He He 1111arnr.
C MECTA - He 1111aT5IT roproBUhI 11 JaJK11roqHhie KpeCTh51He. To, qro 6hIJIOB rocy)lap
CTBeHHOM KaJHaqeHCTBe 11 B KOMMyHaJihHOM 6aHKe Bee paJrpa6JieHO, HaJI11qHhlX )leHer He
ocra11och. Ha)lo 1111ar11Th yq11ren5IM . TipaKr11qecK11 JTOT Borrpoc eme He pellleH. Ec1111 MhI
OCTaBmieM B c1111e XOT51 6hl )lJ151 BalKl1TOqHOH qacr11 11 ToprOBUeB JHaq11T Mhl BJHl1MaTh HaJior
)lOJilKHhl.

51 xoqy 11011yq11Th Ha 3TO OTBeT.

TIOHOMAPEHKO - Ey)leT )laH orneT, o lliKOJie 51 cefiqac He Mory roBop11Th, HO O)lHO 51
CHO, qro c ToprOBUeB 11 rrpOMhllliJieHHOCTl1 HYlKHO 6paTh HaJIOr, eCJil1 He 51CHa HOpMa, aBaHChl
6ep11Te ITO)l HaJior 11 BhI)laBai1Te KBl1TaHU1111.
C M ECT A - A B rycroBo rreperroJIHeHo 6eJKeHu aM11, M O JK H O 1111 11x J Ba K y 11 p o B aTh
B OT)leJihHhle 11MeHml. HeKOTOph!e roBOp51T, qro ec1111 11X 3BaKy11poBaTh B 11MeHl151, TOr)la KaK
JKe 11p011JBO)ll1Th paJ)leJI JeMJil1?
I1 BTOpoi1 Borropc B qacri1 Tl1rrorpaqrn11. IllpmpT y HaC eCTh, HO 110JlhCKl1H lllpmpT, rrpaB)la
rrpeo6Jia)laeT 6oJihllil1HCTBO ITOJlhCKoro HaceJieHl151 B ABrycre, HO HaM HyJKeH 6e11opyccKl1H
llipmpT.
TIOHOMAPEHKO - Ha cqer 6eJKeHueB - Borrpoc TaK 06cro11r: Bh! )lOJIJKHhI 11x Japern
crp11poBaTh 11 coo6marh CID)la roqHoe Ko1111qecrBo, )lJI51 Toro, qro6h1 MhI Mor1111 rreperr11a
H11poBaTh B !lpyr11e Meera.
Ha qer llipmpra - 3arr11llieM 11 )la)l11M BaM 6e11opyccK11i1 lllpmpr.
C MECT A - KaK rrocryrraTh c TOM JieCHoi1 rrpo)lyKu11ei1, KOTopyID yJKe KpecTh51He ycrre1111
CTaIU11Th, BJl1MaTh ITJiaTy 111111 rrycTh TaK OCTaHeTC51?
TIOHOMAPEHKO - TiycTh TaK ocTaHeTc51.
C MECT A -

Y MeH51 TaKOH Borrpoc K KoMaH!lYIOIUeMy - p51Jl qacrei1 BJ51Jil1 rrpo)lyKU11IO y

KpeCTh51H, OCTaBl1J111 paJJil1qHoro po)la 6yMaJKKl1, Terreph 3Tl1 KpeCTh51He 6yKBaJihHO ocaJK)la!OT
BpeMeHHOe yrrpaBJieH11e c Tpe6oBaHl1eM 06 yrrJiaTe Ja 3TY rrpo)lyKU11!0.
KOBAJIEB - I1Meerrn crporni1 rrp11KaJ, qro6h1 Bee pacrr11cK11 BhI)laHHh1e KpecTh51HaM,

JaMeHl1Th Ha )leHhrl1.

f'OJIOC C MECT A - Kro JTO 6y)leT )leJiaTh.
KOBAJI.EB - KaJK)la51 qacTh JHaer.
C MECT A - 0Ha YlliJia.
KOBAJIEB - 0Ha yJKe BepHyJiach.
C MECT A - QqeHh MHOro c11yqaeB, KOr)la KOMaH)l11phI ITl1lliYT - KOMaH)l11p N°-qacr11
11 rro)lrr11ch HepaJ6opq11Bh1.
KOBAJIEB - 3ro 6hrno B rrepBh1i1, BTopoi1 11 rper11i1 )lHl1. Tipe)ln51Bl1Te K

33-i1

)l11B11J1111.

Y

Hac 6hrn11 c11yqa11, KOr)la KpecTMIHl1H rrp111ue11 11 Ja51Bl1JI, qro y Hero BJ51Jil1 Jiollia)lh, 11 MhI
eMy JIOllia)lh BepHy1111.
C MECT A Ch!BOpCTKl1

300

Y Hac 31111)leM115I qyMhI 11 poJK11 cH11Hei1. B Berep11HapHoi1 11eqe6H11ue Jarrac
KJirp.

TIOHOMAPEHKO - Tip11exa1111 crreu11a1111cTh1, JTOT Borrpoc 6y)leT peweH. B oTHoweH1111
Toro, qro6h! paCITl1CKl1 rrepeMeHl1J111 Ha )leHhrl1, HYlKHO ycTaHOBl1Th, KTO Bhl)laJI pacrr11cKy.
KOBAJIEB - Ern11 Bh! qacTh He Hatt)leTe, coo6m11re, Mh! yrr11or11M 11J !lPyrnx cpe)lCTB.
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KpeCTbJIHHH .IIOJIJKeH norryt-mTb CTOHMOCTb Ja Ja6paHHbie y Hero npO.IIYKTbl.
C MECTA - B CrroHHMCKOM paiioHe B O.IIHOH BOJIOCTH rr eJKHT MHoro lKHTa. CKOJibKO Jl He
CT'dBl1Jl sonpoc '1T06b! BbJBeJTH 3TOT xrre6, HHKaK He Mory .1106HTbCSI.
KOBAJIEB - Ky.11a Mb! 6y.11eM BbIBOJHTb?
C MECTA - 3TO JKHTO Haxo.1111TcJ1 B O.II HOH HJ 6bIBWHX sorrocTdi Ja CrroHHMOM.
KOBAJI EB - oTnpaBbTe B pacnopJ1JKeHHe speMeHHoro ynpasrreHHH.
ITOHOMAPEHKO - 3TO Hanpaettoe 6ecnoKOHCTBO . Ceil. qac Bee Y'lHTbIBaJOT H HYJKHO
6y.11eT nepepacepe.11errHTb.
C MECTA - Korna paJ611parr11 HMywecTBo noMelUHKOB, oco6eHHO Kopos, 6aTpaKH, HMeH
no O.IIHOH KOpOBe, BJJIJIH ce6e ewe no 0.IIH OH.
ITO HOMAPEHKO - EcrrH ecTb 6eJKopoBHbie, Bbrnec11Te peweHHe KpecTbJIHCKoro
KOMHTeTa, '1T06b! BJJ!Tb BTopy!O KOposy H OT.ll aTb 6eJKOpOBHOMy.
C M ECT A
I1 BTopoH. Bono pe y MeHH - so MHor11x noMelUH'lbHX HMeHHJIX rreJKHT
He06JIOMO'leHHblH xrre6. Mbl, KOHe'lHO, opraHHJyeM ero o6MOJIOTKY, HO KaK .11 arrbllle
nocTynaTb, Ky.11a .11 aTb xrre6, KOpMbI H T ..11.
ITOHOMAPEHKO - Ceil.qac BpeMeHHbie ynpaBrreHHH BOJbMYT Ha y'leT Bee peccypcb1 ,
a nOTOM 6y.11yT nrraHHpOBaTb.
C MECTA - Bee peccypcbI Ha yqeTe KpecTbJIHCKHX KOMHTeTOB.
IT OHOMAPEHKO - 0HH BOJbMYT Ha y'leT o6rracTHbIX ynpaBrreHHH, ecrrH 3TO He
npHHa)lJleJKHT KpeCTbllHaM, noToMy 'lTO y Hac 6orrhwasi apMHH, 6orrbWHe ropo.11a, HaM HyJKo
o6oHTl1Cb 6eJ Toro, '1T06bl Ty.Ila JaBOJHTb, '1T06b! Mbl HMeJIH Ha Y'leTe 3TH peccypcbl H '1T06bI
pacxo.110 Barr H He TaK KaK KTO Ja.11yMaeT, a TaK, KaK HYlKHO. Ecrr11 He o6Morro'leHo, HYlKHO
o6MOJIOTHTb. KpeCTbHHCKHM KOMHTeTaM HYlKHO np11JBaTb H noCTaBl1Tb BOnopc o TOM, '1T06b!
o6MOJIOTHTb, npH'leM He TaK nopcro, a Ja COOTBeTCTBy1owy10 onrr aTy.
rorroc c MecTa: KaK 6bITb B KpynHbIX MecTe'lKax HYJKHO opraHHJosaTb KOM11TeTb1 11rr11
BpeMeHHbie YnpasrreH11si?
ITOHOMAPEHKO - MecTe'lKOBbie KOMHTeTbI opraHHJYHTe.
rorroc c MecTa: B HeKoTopbIX o6rracTHbIX ueHTpax, HJIH B Tex ropo.11 a x, r.1Ie 6 bIJIH
opraHHJOBaHbl BpeMeHHbie YnpaBrreHHJI, ceil.qac, KaK BbI OTBe'laeTe, .II OJilKHbI 6b!Tb
opraHHJOBaHb[ MecTe'lKOBbie KOMHTeTbl, KaK 6b!Tb.
IT OHO M A P E H K O - 3To pe'lb H.lle T o MarreHbKl1X MecTe'l K ax . M bI 3TOT sonpoc
paccMOTpHM H OT30BeM TOBapmueH. Ha 6orree cepbeJHYIO pa6oTy, 'leM TaM.
rorroc c MeCTa: 5I XO'ly JHaTb - noKa 'lTO OCTaeTCH CBHJb apM1111 HJIH COJ.llaeTCJI .11 pyraJ1 CBH
Jb.
ITOHOMAPEHKO - BoT c.11ecb CH.ll11T T. BepyxHH, OH .11 orrJKeH o6ecne'laTb 6ecnepe6oil.Hy10
rpaJK.11aHcKy10 cssiJb .IIJI SI HacerreHHH.
fOJIOC C MecTa: MHOfHe HJ HacerreHHSI OCTaJIHCb 6eJ KpOBa, KaK fibITb HaM, MOlKHO Jil1
HCnOJib30BaTb MOHaCTblpH .IIJIH pa3MelUeHHH 3TOro HacerreHHH.
KOBAJIEB - Y Bac Marr o 11x, Bcero O.IIH H MOHaCTblpb.
rorroc c MeCTa: 5I XO'lY .II O rOBOpHTbCH Ha C'leT 0.IIH OrO MOH aCTblpa, MOlKHO JIH MHe
. .IIOrOBOpaTbCH c 11ryMeHOM B nopH.IIKe .11oroBopeHHOCTH?
ITOHOMAPEHKO - He Hano noKa TporaTb MOHaCTblpH. A .IIJI JI 6eJKeHueB HJIH .IIJISI Tex, y
KOTOpb!X .IIO Ma paJ6HTbl - 3aHHMaTb o6weCTBeHHbie 3.lla HHH.
rorroc c MeCTa: He XBaTaeT.
ITOHOMAPEHKO - flo.1IyM aHTe KaK C.ll eJiaTb. flyCTb HaH11Ma10T no.11 ropO.II O M. JI10.11 eil.
Ha.llo paccrreJIJ!Tb.
rorroc c MecTa: Pa6oTy wKorr MbI paJsepHyrr11, y'111TerrJ1 pa60Ta10T, HO n orrbcKoe
npaBHTeJibCTBO He BbinJiaTHJIO HM 3apnrraTbl, Bpa'laM TaKJKe, a .11e Her Mbl 3aCTaJIH 2.000
3JIOTbIX.
ITOHOMAPEHKO - flp11e.1IyT ceil.qac 6aHKOBCKHe pa6oTHHKH - paJ6epeTecb. CoCTaBbTe
-
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610,1IJKeT, rrnanITh 6y,1IyT.
KOBAJIEB - MHoro WKOJI q acrnoro rrnpH,!IKa H eCTh X03HeBa 3Tl1X WKOJI, OHl1 Ha KaK11x
TO OCHOBaHl1HX Berr11 3aHHTl15! B WKOJiax ,!IO Cl1X nop, a Teneph X03aeBa WKOJI CTaJrn B CTopoHy,
a TaM, r,lle BO BpeMeHHOM YnpaBrreH1111 He pa3d6parr11ch, 3Tl1 X03HeBa np11xo,1IHT 11 roBopHT ,llaBaHTe ,!IpOB 11 T.,ll . 3acTaBbTe 11X nrraTl1Th.
IIOHOMAPEHKO - IIrraTl1Th 6y,1IeM. IlpoWJio

IO

,!1Hei1, Bonpoc ewe Ha wee He cT011T,

npOH,lleT HeKOTOpoe BpeMH 11 OH 6y,lleT yperyrr11poBaH. Ilp11cryn11Te KO B3blCKaHl1IO HarroroB
c npoMhrwrre HHl1KOB. OpraH113yi1Te WKOJihHYIO ceTh, qTo6hr yq11Terr» He pa36eJKarr11ch, nrraTl1Th
6y,1IeM.
)ł{I1JI.51HI1H - Y Hac B B11rrhHO ecTh

4

opraH113a111111 KpacHoro KpecTa - JTO <jlaw11cTcK11e

opraH113a111111. PyK0Bo,1I11TerrH O,!IHOH 113 3Tl1X opraH113a1111i1 MhI apecT0Brra11 no 11err0My p»,!Iy
MaTep11aJIOB, O H l1 Ha6parr11 ,1Ipyr11x. 3Tl1 opraH 113al(l111 l1CKJIIOq11TeJibHO aKTl1BHhl, OH11
n o M araIOT o <jl 11 11ep a M . M hr cq11TaeM Heo6xo ,!111MhIM c o 6 p aTh 11x 11 p ac n y cTl1Th 3Tl1

opraH113a111111. TaM oKorro I .OOO qrreHoB.

KOBAJIEB - Ilycrh IlTepoB 3Tl1M BonpocoM rnM 3aH11MeTCH.
C M ECT A - 20-ro q 11crra ,!IO np11xo,1Ia Hamero IIIIC-o Bl(hI BhmycT11rr11 cB011 ,1IeHhr11
11 BhmJiaTl1Jil1 pa6oq11M.
IIOHOMAPEHKO - Ha,llo 3anrraT11Th HacTOHWeM11 ,1IeHhraM11.
KOBAJIEB - HyJKHO pa6oq11x HaTpaBl1Th Ha cB011 KOM11TeThr.
C MECTA - Y Hac eCTh cxo,ll , nycTh KpecThHHe 6epyT.
IIOHOMAPEHKO - IlycTh 6epyT, TOJihKO He no BTopoi1 KopoBe ,ll aBaTh, a 6eCKopoBHhIM
11

JIOWa,!111 ,llaBaTb 6e3JIOWa,!1HhIM, a ecrr11 eCTh xopow11e JIOWa,!111 11 ,!IJIH KOHHl1l(hl rO,!IHTCH,

npo,1IepJK11Te 11X.
C M ECTA - EcTh <jlorrBapK11, KaK c Hl1Ml1 nocTynaTh.
IIOHOMAPEHKO - IlycTh KpecThHHe caM11 nocTynaIOT c H11M11 KaK xornT.
0Eb.51 BJIAETC.51 IIEPEPHB .
IIOCJIE IIEPEPhIBA
IIOHOMAPEHKO - ,[{rr» Bawero cBe,1IeH11H, H BaM 3aqTy peweH11e E10po L(K o Ha3HaqeH1111
TOBap11wei1 ynorrHOMoqeHHhIX no BonopcaM opraH113a111111 napT11HHOH pa6oThI, npe,1Ice,1IaTerrei1
o6rracTHh!X BpeMeHHh!X ynpaBrreHl1H 11 npe,1Ice,1IaTerrei1 ropO,!ICKl1X BpeMeHHh!X ynpaBJieH11H.
(q11TaeT)
YTBep,1I11Th ynorrHoMoqeHHhIMl1 L(K KII(6) E EeJIJiopycc1111 no BonpocaM opraHma111111

"7.

napT11HHOH pa6oThr: no EerrocroKcKOK 06rracr11 - T. HraeBa C.C., B11rreHcKoii 06rracr11 - T. Eaii
KaqeBa r. M . , IlorreccKOH 06rraCT11 - T. KapaceBa I1.H., HoBorpy,!ICKOH 06rracT11 - T. Typ I1.II.
Ilopyq11Th OT,ll e rry Ka,!IpOB L( K KII(6)E, B O,!IHO,!IHeBHhIH cpoK, no,1Io 6 p aTh no Tp11
11HcTpyKTopa np11 KaJK,!IOM YnorrHoMoqeHHOM L( K KII(6)E no opraH113a111111 napT11iiHoii
pa60Thl O,!IHOMY TeXH11qecKOMY pa60THl1Ky.

8.

YTB11ep,1I11Th npe,1Ice,1IaTeJIHM11 BpeMeHHhIX ynpaBrreH11i1 o6rracTeii: EerrocTOKCKOH - TOB.

rai1c11Ha B . E . , B11rreHCKOH - TOB. )ł{11JIHHl1Ha .51 . A . , II orreccKOH - TOB. KaJil1Hl1Ha II . 3 . ,
HoBorpy,!IcKoii - TOB. EoH,!IapeHKO II . B .

9.

YTBpe,!111Th npe,1Ice,1IaTeJIHM11 BpeMeHHhIX YnpaBrreH11ii ropo,!IoB: B11rrbHO - TOB. KpacKoBa

II . E . , HoBorpy,!IOK - TOB. Ky3Hel(OBa, EerroCTOKa - TOB . CnacoBa

rr . c . ,

Ill1HCKa - TOB.

,[{pyJK11H11Ha A.I1., EapaHoB11q11 - TOB. KocnoKa C.C., BorrKOBhICKa - TOB. EerrHeBa C . M . ,
JI11,1Ibl - TOB. CeMeHOBa r. H., EpecT-1Il1TOBCKa - TOB. roperr11Ka Jl .A.

1 O.

YTBep,!111Th ynorrHoMoqeHHhIX no opraH113a111111 CBH311 B 3ana,!IHOH Eerropycc1111 - TOB.

BepyXHHa B . <D . "

Bee OCTaJihHh!e TOBap11w11, KOTOphie OTOWJil1 OTTy,lla , OCTaIOTCH B pe3epBe B HaWeM pacnopH
JKeH1111. Cero,!IHH MhI TYT c,llerraeM Bee, qTo HYJKHO ,!IJIH 11x pa6oThI.
Ewe HeCKOJihKO 3aMeqaH11i1, no BonpocaM, KOTOphre Bac ,!IOJilKHhI 11HTepecoBaTh. Bo-nepBhIX
3apnrraTa. T0Bap11w11 11MeIOT ,1IeHhr11 11 XOMT rorro,1IHhIM11, ecrr11 He 3axBaT11rr11 113 M11HcKa.
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Hy)(<HO HMeTh BBH.Uy, '!TO BaM nOJIO)l(eHa 3apnnaTa, KaK HHKaK Mhl c BaMH Koe KaKyJO pa6oTy
n p OBO.UHM. flo:HOMY 3Ha'IHT Ha.UO 11 H OpMaJihHO

)1(11Th, pacnonaraThCH, a Bh! noKa )ł(HBeTe

TaK, KaK B 1 9 1 8 r. B 3aHHTOM ropo.ue, KOTOphlH qepe3 .usa .UHH Ha.UO 6pocaTb, no I O lJeJIOBeK
B O.UHOH KOMHaTe, o KBapTHpe He .UyMaeTe. He nonaraHTeCh Ha TO, '!TO Mhl qepe3 MeCHU

c

BaM11 ye.ueM, a TYT ocBo6o)ł(.ueHHhie 6enopycchr 3aHMYT MeCT'd. Mhl 11 11x np11B11eąeM, HO HaM
HY)ł(HO 6onee .u1111TeJihHoe BpeMH nopa6 oTaTh. 3Ha'łHTh 6ep11Te Ha yąeT KBapTHphr

11

pacnonaraHre TOBapm11eH, KOTOphre 6y.uyT np11e3)ł(aTh.

O 3apa6oTHOH nnaTe MhI TYT no.uyMaeM

11

.aa.UHM '!TO npH'IHTaeTcH. Mhr nochrnaeM JIJO.UeH

B pacnopH)ł(eH11e BpeMeHHhIX ynpaBJieHHH. BhI r0Bop11Te, '!TO JIJO.UeH HeT, 6aHKOBCKHX
pa6oTHHKOB, a Bh! rroMHHTe KaK TOBapm11 CBep.unoB no.u611pa11 MaKCHMa Ha 6aHK, a Bh! TYT
.uyMaeTe. TeM 6onee Mhl .UyMaeM n ocTpOHTh K O M M YHH CTH'łeCKYJO ceKU HIO 113 HaWHX
cneu11a1111cToB, a BhI no.uyMaHTe Koro Ky.ua nyąwe nocnaTh.

)łG1TKOB - Bh! yKa3aJIH, '!TO o6H3aTeJihHO B fMHHhl Hy)ł(HO nocJiaTh KOro-H116y.uh.
flOHOMAPEHKO - 3To .upyroe .ueno. 3THX He Ha.uo TporaTh. EcTh OT.UeJihHhie TOBa
pH!llH, KOTOphie HanpaBneHhI B Bawe pacnopHlKeHHe .UJIH 11cnoJih30BaHHH cneu11aJihHO no
pa6ore c KpeCThHHCKHMH KOMHTeTaMH. flycKaH OHH 3THM BonpocoM 11 3aHHMaJOTCH. Ecm1)ł(e y Bac OKa)ł(eTCH, '!TO TOT HJIH .upyroH TOBapH!ll KaKOH-HH6y.Uh crreuHaJIHCT, TO Bh! MO )ł(eTe
c.uenaTh rrepeCTaHOBKy. 3To pa3pewaeTCH, HO He croJIHHTe 3TOT yąacTOK pa6oThI. Ho o6H
3aTeJihHO 'łT06hI 6hIJI pa60THHK no pa6oTe c KpecThHHCKHMH KOMHTeTaM H .

o ra3eTax 11 JIHTepaType . ..si caM y T . faHCHHa B EeJIOCTOKe BH.UeJI rpoMa.UHhie TIOKH ra3eT,
a Hace11eH11e ro HHeTcH 3a ra3eTOH. OpraHH3YHTe KHOCKH. T O B . B e p y x H H , He TOJihKO
TeneąioHHYIO CBH3h HY)ł(HO opraHH30BaTh, a HY)ł(HO HaJia,UHTh HOpMaJihHYIO fiO'łTOBYIO CBH3h.
Teneph y)ł(e TaKHe B03MO)ł(H0CTH HMelOTCH, lJT06hI y Hac He rrony'łaJIOCh TaK, '!TO ecJIH HeT
caMOJieTOB , TO ra3eThl He .UOCTaBJIHIOTCH. CeHlJac 11 B MHHCKe CKOITHJIOCb 300 ra3eT 6e3
OTnpaBKH. BpeMeHHhlM YnpaBJieHHeM co BCeH CTOpOHhI Ha.uo opraHH30BaTh .ueno TaK, 'IT06br
6ecnepe60HHO p03HHUa TOproBaJia fa3eTOH (qepe3 KHOCKH 11 T ..n.).
Ha 3TOM pa3pew11Te coBemaHHe rrpe.uce.uaTenei1 BpeMeHHhIX YnpaBneHHH 3ana.UHOH
Eerropycc1111 3aKOH'łHTh.

Oryginał, maszynopis.
NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 2 1 , t. 1 74 8 , k. 1-23 .

a) Inicjały stenografistów.

b) Wielkie litery oryginału.
1. Brak w oryginale fragmentu stenogramu.
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Dokument 9
1 93 9 październik 9, Białystok - Sprawozdanie radziec
kich agitatorów skierowanych do gmi
ny Krypno.
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Oryginał, rękopis.
Źródło: PAOSOG w Grodnie, zesp. 6 1 9 8 , spr. 1 ,

t.

5, k. 2a-2b.

a) Podkreślenia oryginału.
b) Podkreślenia w oryginale dokonane w trakcie czytania, na marginesie obok pytań
zaznaczono pionową linią.
c) Podkreślenia w oryginale dokonano w trakcie czytania.
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Dokument 10
1 93 9 październik 1 2 , Mińsk - Apel członka rady wojennej frontu i sekretarza KC KP(b)B P.
K. Ponomarenki do obwodowych pełnomocników ds. pracy partyjnej i przewodnicZifcych zarzą

dów tymczasowych w sprawie przygotowań do wyborów do Zgromadzenia Ludowego Zachod
niej Białorusi.
BCEM OEJIArOCTHhIM YITOJI HOMOl.fEHHhIM
rro BOITPOCAM ITAPTHHHOH PAEOThl.
BCEM ITPE..QCE)l;ATEJI .51M OEJIACTHhIX l1 rOPO..QCKHX BPEMEHHhIX
YITPABJIEHYIH"l

CorrracHo peweHm1 KoMttrern no BhI6opaM B Hapo.uHoe Co6pam1e 3ana.uHoił EenopyccHH
BhI6opbI B HapO.UHOe Co6paHtte Ha:JHa'łeHhI Ha BOCKpeceHtte 22 OKn16plł 1 93 9 ro.ua.
KoMHTeT no Bh16opaM yTBeBp.UHJI no plł.UOK BhI6opoa B Hapo.uHoe Co6paHHe. Be.SI
1n6ttpaTeJihHaJł KaMnaHHJł K BhI6opaM B Hapo.uHoe Co6paHHe .UOJI)l(HJł npoBO.UHThCJł no.u
JI03yHraMH: ycTaHoanemrn CoaeTCKOH anaCTH Ha TeppHTOpHH 3ana.uHoH Eenopycctt11,
BXO)ł(,lleHHJł 3ana.uHoH Eenopycctttt B coCTaB ECCP, o.uo6peHHJł KOHcpttcKaUHH noMeIUH'łhHX
3eMeJib, Tpe6oBaHHJł HaU110HaJIH3aU1111 6aHKOB 11 KpynHOH npOMhIWJieHHOCTH.
8h16oph1, KaK :no onpe.ueneHo noplł.UKOM BhI6opoa, np0113BO.UlłTCJł Ha ocHoae aceo61Uero,
nplłMOro 11 paaHoro 113611paTeJihHOrO npaaa np11 TaHHOM rOJIOCOBaHHH.
flpaao BhICTaaneHHJł KaH.UH.UaTOB B ..QenyTaThI Hapo.uHoro Co6paHl1Jł o6ecne'łHBaeTcJł 3a
KpeCThJłHCKl1Ml1 KOM11TeTaMH, BpeMeHHhIMl1 YnpaaneHHJłMl1, co6paHHJłMl1 pa6o'ł11x no
npe.unpHlłTHJłM, co6paHl1JłMH pa6o'łeH raapmm, co6paHl1JłMH HHTen11reHUHl1. 3T11 co6paHHJł
.UOJI)ł(Hbl BhI611paTh TaK)ł(e .UOBepeHHhlX JIHU, KOTOpble 3aTeM Ha OKPY)ł(HblX COBeIUaHl1JłX
.UOBepeHHhIX JI11U .uoroBapHBaJOTCJł 06 061UeH KaH.U11.UaType no OKpyry.
8b16oph1 11MeJOT KOJIOCcaJibHoe noJIHTl1'łecKoe 3Ha'łeH11e; Hapo.uHoe Co6paH11e 6y.ueT pewaTh
OCHOBHble BOnpOCbl rocy.uapCTBeHHOfO ycrpoHCTBa. rnaBHOH 3a,lla'łeH KOMaH.U11pOBaHHhIX ,llJIJł
pa6oThI Ha MeCTa KOMMYHHCTOB, apMeiłcK11x noJIHTpa6oTHHKOB 11 BpeMeHHhIX YnpaaneH11H -
JłBJIJłeTCJł TaKOe noJIHTH'łeCKOe PYKOBO.llCTBO BhI6opaMH B Ka)ł(.ll O M 1136ttpaTeJibHOM OKpyre H B
Ka)ł(,llO M H3611paTeJibHOM y'łaCTKe, np11 KOTOpOM 6bIJIO 6hI o6ecne'łeHo H36paH11e npe.uaHHhlX
CoBeTCKOH BJiaCTl1 KaH.UH,llaTOB, CMOfYIUHX OTpa3HTh .ueHCTBHTeJihHhle 11HTepechI Hapo.ua.
Hcxo.ulł 113 JToro npe.unara10:
I . l1Melł B B11.llY 'łpe3BhI'łaHHO KpaTKHe cpoKH Bcex JTanoB H3611paTeJibHOH KaMnaHHH,
HeMe,llJieHHO npHCTynHTh K opraHH3aUHH 1136ttpaTeJihHhIX OKpyroa H H36ttpareJihHblX y'łaCTKOB.
2. Pacnpe.uenHTh napT11HHbie H KOMCKOMOJihCKHe CHJihl TaK, 'łT06bI Ka)ł(,llb!H H36HpaTeJib
HhlH OKpyr H 1136ttpaTeJibHblH y'łaCTOK 6bIJIH 6b! o6ecne'łeHbl HaW11M BJIHJłHHeM.
3. Ha'łaTh BhI.llB11)ł(eHtte KaH.UH.UaToB B .uenyTaThI Hapo.uHoro Co6paHHJł, a TaK)ł(e Bh16ophl
.uoaepeHHhIX n11u, KOTOphie JaTeM Ha oKpy)ł(HOM co6paHHH .uoaepeHHhIX .uoroaapHBaJOTCJł 06
O.UHOH K3H.UH,llaType.
4. Ha'łaTh w11p0Ky10 nonyJI.Sip113autt10 Ja.ua'ł Hapo.uHoro Co6paHHJł, noplł.uKa opraH11Jau1111
BhI6opoB, WHpO'łaiłwy10 arHTaUHIO no.u JI03yHraMH 1136ttpaTeJibHOH KaMnaHHH.
5. ApMeiicKaJł ne'łaTh 11 BHOBh C03,llaHHhle ra3eTbl ceii'łac rnaBHOe BHHMaHHe .UOJI)l(Hbl noCBJł
Tl1Th aonpocaM H36HpareJibHOH KaMnaHl1H, arHTaUH11 Ja KaH,lll1,llaTOB, o KOTOpblX .uorosa
p11BaJOTCJł .UOBepeHHbie Ha OKpy)ł(HhIX co6paHl1JłX ,llOBepeHHhIX, pa3'bJłCHeHHSI noplł.UKa opra
H113aUHH BbI6opoB H T.,ll.
6. 06paTHTh 60JibWOe BHHMaHHe H Tenepb )ł(e Ha TeXHHKY 1136HpaTeJihHOH KaMnaHHH. flop.SI
Jł,llOK opraHH3aUHH BhI6opoB ne'łaTaeTCJł B ueHTpaJIH30BaHHOM nopsi.uKe H y)ł(e nocTyn11n B
o6nacTHhie ueHTphl; HX HeMe,llJieHHO HY)ł(HO nony'łHTh Ha Mecra; HY)ł(HO JaHJłThCJł no.u6opoM
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noMemeHHH H36ttpaTeJibHb!X y'laCTKOB, Ha)lJieJKalllHM HX o6opy)loBaHHeM ll o<PopMJieHHeM,
H3fOTOBJieHHeM ypH.
7 . .[(eHh Bhr6opoa B Hapo)lHOe Co6paHtte )lOJIJKeH 6bITh )lHeM aceHapo)lHoro npa3)lHHKa H
npoBe)leH c 6oJiblllllM CTOJIHTHlJeCKHM CTO)lbeMOM.

8.

HyJKHO npttarre'lh B Ka'!eCTBe arttTaTopoB H 'IJie HoB tt36ttp aTeJih Hhrx KOMHCCHH

yqacTKOBhIX H OKPYlKHhIX Hatt6orree aKTHBH hIX MeCTHhIX TOBapttmeii.
B npouecce H36ttpaTeJibHOH KaMCTaHHH )lOJIJKeH BbipaCTH 6oJiblllOH aKTHB ll3 MeCTHbIX CHJI,
KOTOpblH )lOJIJKeH 6 b!Tb H3y'leH, Ha KOTOpb!H MOJKHO 6y)leT onepeTbCH B CBOeH pa6oTe
H )laJibIIJe.

9.

06»3aHHOCThJO norrttTopraHoB PKKA »BJI»eTC» 6pocttTh ace napTHHHhre H KOMCOMOJih

CKHe CHJibl Ha o6crryJKHBaHHe H36ttpaTeJibHOH KaMnaHHH B OTBe)leHHb!X

ll

3aKpenrreHHb!X

norrttTopraHaMH 3a KaJK)lOH 'IHCThJO 30Hax. Ilo:.JTOMY )loroaopttTecb HeMe)lrreHHO c nom1TopraHaMH o 3aKpenrreHHH JIJO)leH 3a H36ttpaTeJibHb!Mll y'laCTKaMH.
1 0 . Ilocrre o6pa30BaHHH H36ttpaTeJibHh!X y'laCTKOB HeMe)lJieHHO npttcTynaiiTe

K COCTaB

rreHHIO CCTHCKOB H36ttpaTeJieH, npHBJieKa» )lJrn COCTaBJieHHH MeCTHYJO HHTeJrnreHUHJO:
Y'IHTeJieH, Bpa'!eH ll T.)l., TlllaTeJibHO HX npoHHCTPYKTHpOBaB. 1136ttpaTeJibHhie CCTHCKH
cocTaBJI»Th uerrecoo6pa3Hee acera, nyTeM o6xo)la )lOMOB H KBapTttp m6ttpaTerreii.
1 1 . KpacHa» ApMH» a Bhr6opax B HapO!lOHe Co6paHtte He yqacTByeT.
KaH)ltt)laTyphr pyKoBOil»lllHX pa6oTHHKOB apMHH H BpeMeHHhIX YnpaarreHHH MoryT 6bITh
Bb!CTaBJieHbl B KalJeCTBe KaH)lll)laTOB B )lenyTaTbl. Bo H36eJKaHHe Bb!CTaBJieHHH ll 6arrrro
TllpOBKH B pa3Hb!X OKpyrax O)lHHX

ll

Tex JKe PYKOBO)lHlllllX pa60THHKOB apMHH, npocb6a B crry

lJaHX Bb!CTaBJieHHH 3THX KaH)lll)laTyp corrracOBb!BaTb c HaMH.
1 2. IT pe!lynpeJK)laJO 06 HCKJIJO'IHTeJibHOH OTBeTCTBeHHOCTH nepe!l napTtteii Ja npoae)leHtte
Bhr6opoa B HapOilOHoe Co6paHHe.
HyJKHO 6poCHTb Ha 3TO )lerro Bee CllJibl, Bee cpe)lCTBa, Bee pecypcb!, He 3a6hrna», '!TO 3TY
6oJibll1YJO pa6oTy Mbl )lOJilKHbl npoBeCTH

8

KOpOTKHH cpOK.

qrreH BoeHHoro CoaeTa <PpoHTa
CeKpernpb IJ,K KIT(6) Eerropycctttt
podpis (IloHOMapeHKO)

Oryginał, maszynopis
Źródło: PAOSOG w Grodnie, zesp. 6 195, spr. 1, t. 15, k. 1 12-1 14 .
a ) Wielkie litery oryginału.
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Dokument 1 1
1 93 9, listopad 5, Moskwa - Rozkaz Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR w sprawie szyb

kiego oczyszczenia obszarów Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi od wrogich elementów
CoB. CeKpeTHo.'1

TI P l1 K A 3
HAPO,ll.H Oro KOMl1CCAPA BHYTPEHHbIX )l.EJI CCCP
H00 1 353 or "5" OKn16pl! 1 9 39 ronab>

HKB)l. COI03HbIX, aBTOHOMHbIX pecny6m1K, Ha'ła.JibHHKaM YHKB)l. KpaeB Ił 06nacreii,
)].TO, Ha'łaJJbHHKaM
3 OTnenoB 11TJI Ił 11TK, tta'ła.JibHHKaM YnpaBnett11eii Ił 0TnerroB HKB)l. CCCP

Ha'łaJlbHHKaM oco6b1X OT,!�enoB BOeHHbIX OKpbifOB, Ha'łaJlbHHKaM

B uem1x 6ycrpeiiwero O'łlłrnemrn -repplłTOplłlł 3ananttoii YKpaHHbI

OT BpaJKne6Hb!X :meMeHTOB n p 11 K a 3 bi B a 10:

1.

-

Ił

3ananttoi1 EerropyccHH

BbrnBHTb npoxOJI.!IW11X no neiiCTBYIOWHM 11 apxHBHbIM arettTypttbIM 11 cneJICTBeHHbIM

M aTe p 11 arraM y'łaCTHHKOB T P O UKHCTCKHX, 6erroJMH rpaHTCKHX Hau110Harr11cTH'łecK11x ,
TeppOplłCTlł'łeCKl1X

Ił npyrnx K-p opraHH3aUHH npolKl1BaIOWlłX H a Tepp11T0plłlł 3anaJIHOH
YKpa11HbI 11 3ananttoi1 Eerr opycc1111.

2. - Tio 3TlłM JKe MaTepHaJlaM Bbl .!! BlłTb ceKpeTHb!X areHTOB lłHOCTpaHHb!X pa3BetJOK,
npo BOKaTO pOB , pe3H)leHTO B , coneplKaTendi KOHCnHpaTHBHb!X KBapTlłp, JllłBepcaHTOB,
KOHTpa6aHJIHCTO B , pa60THl1KOB nOJlbCKl1X pa3Be,!lblBaTeJlbHblX 11 KOHTp-pa3Be)lblBaTeJlbHb!X
opraHOB, JKattnapMep1111 11 nOJ111Ulłl1.

3 . - Ha nepe'łl1CJJeHHb!X B n.n. 1 11 2 JJl1U COCTaBl1Tb cnHCKlł no np1rnaraeMOH cjlopMe

Ił

BbICJlaTb TaKOBbre Ml! o nepaTl1BHOro 11cnonb30BaH11l! HapKoMy BttyT-peHHbIX

TOB. CepoBy 11 HapKoMy BttyTpeHHbIX )l.err

)].en YCCP

ECCP TOB. UattaBa.

06 11cnontteHlłlł JIOHeCTlł.-

3A MECTl1TEJlb HAPO,ll.H Oro KOMl1CCAPA
BHYTPEHHblX )l.EJI COI03A CCP

(podpis) MEPKY JIOB
Na górze słowo "Projekt" p rzekreśl o ne odręcznie
Oryginał, maszynopis
Żródło: Kserokopia oryginału w zbiorach autora.
a) Podkreślenia i wielkie litery oryginału
b) Numer, dzień i miesiąc wypisane odręcznie (w miejsce słowa „październik" wpisanego
na maszynie odręcznie wpisano „listopad") .
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Dokument 1 2
1 939 listopad 1 9, Mińsk - Uchwała Biura KC KP(b)B o organizacji świetlic i domów socjali

stycznej kultury w 'Zachodniej Białorusi
CTPOfO CEKPETHO•>
UEHTPAJibHbIH KOMi1TET KOM MYHi1CTi1ąECKOH IlAPTi1J.1
(6oJihllleBl1KOB) EEJ10PYCCi1I1
fl P O T O K O Jl
3ace11aH11J1 E10po UK KCT(6)E

No 1 04 n. 8 OT 1 9/XI 1 93 9r.h>

Cnylllan11:
06 opraH113au1111 1136-ą11rnTeJieH 11 110MOB COUKYJi hTyphI B 3ana11HhIX o6nacrnx ECCP (T.T.
3ił1111HOB, IloHoMapeHKO, MarneeB) .
IlOCTaHOBl1Jil1:
1 . OpraHtt3oBaTh BO Bcex BOJIOCTHhIX ueHTpax 3anal1HhIX o6naCTeił ECPP BOJIOCTHhie 1136h1ą11TaJihHl1, a B ye311Hh!X ropo11ax - 110Ma COUKYJihTYPhl.

UK KI1(6) Eenopycc11 cą11TaeT 11eno opraH113au1111 BOJIOCTHhIX m6-ą11rnneH 11 Ye311HhIX 110MOB
COUKYJlhTyphl Ba)l(Hettllll1M noJI11T11ąecKl1M Meponp11J1Tl1eM, ll.Mel01lll 1M CBOeii: uerrhJO ycll.Jil1Tb
napT11HHO - noJill.Tl14eCKOe BJill.JIHJ1e B 11epeBHe, 3aKpenl1Tb 60JihlUee KOJil1ąeCTBO KOMMYHll.CTOB
11 KOMCOMOJihUeB, nocrraHHhIX B 3ana11Hhie 06nacr11 ECCP, Ha pa6oTe B 11epeBHe, ea)l(HeiłM11M
nOJil1Tll.4eCKl1M Meponp11JITl1eM, HanpaBJieHHb!M Ha lllll.pOKOe pa3BepTb!BaHtte MaccOBOH
Bocn11TaTeJihHOH
o6nacTeH ECCP.

Il.

KYJihTypHo - npoceeT11TeJihHOił pa6oThI B cenax 11 11epeBHJ1X 3ana11HhIX

2. Ilopy411Th 0T11eny Ka11poe UK Kn(6)E 11 UK JlKCME 110 1 5-ro 11eKa6pJ1 1 939 r. no1106paTh 1 000 qJieHOB 11 KaH)l1111aTOB B 4JieHbl KI1(6)E, a TaK)l(e KOMCOMOJihUeB 11JIJI pa60Tbl
3aBe11y10lllll.Mll. BOJIOCTHhIMl1 ll.36aMtt-411TaJihHJIMl1 11 110MaM11 cOUKYJihTyph!.
B ueJIJIX no11roTOBKll. TOBap11meił 11JIJI 3TOH pa60Thl, npoBeCTl1 c H11Ml1 Tpex11HeBHh!e KypChl.

3 . flpe11JIO)l(ll.Th HapKoMnpocy ECCP B3J!Th c 1 J1HBapJ1 1 940 r. pa60THll.KOB opraH tt3yeMhIX
ll.36-'l11TaJJeH B 3ana11HhIX 06naCTJ1X ECCP Ha 61011)1(eT, 1136hI-'lttTaJihHl1 11 110Ma coUKYJi hTyphI
Ha cjJttHaHc11poBaHtte.

4. Ilpe11JIO)l(ll.Th HapKOMnpocy ECCP CKOMnJieKTOBaTh 11 HanpaBl1Th 110 20 11eKa6pJ1 cero
ro11a 11JIJI Ka)l(110H BOJIOCTHOH 1136bI-411TaJihHY 6116Jil10TeKy B 1 5 . 000 KHll.f, 11JIJI 110MOB
COUKYJihTYPhl - 2 5 . 000 KHl1f MapKCll.CTCKO-JieHl1HCKOH, Hay4HO-no nyJIJlpHOH, ceJihCKOX03JIHC
TBeHHOH, xy11o)l(eCTBeHHOH n11TepaTyph1.
CHa61111Th BOJIOCTHhie tt36hr-ąttTaJihHll.

Il.

110Ma COUKYJihTYPh' KOMnJieKTaMtt reorpacjJi-tqec

Kll.X KapT, nopTpeTaMl1, nJiaKaTaMl1, KapTll.HaMl1, naTecjJ0HaM11 c Ha6opoM nJiaCTl1 HOK K Hl1M,
npoeKU110HHblMl1 cjJoHapJIMll. 11 T.11.

5 . 06Jl3aTh YnpaBJietttte Pa11ttocp11Kau1111'J nptt CHK ECCP 110 1 JIHBap.H 1 940 ro11a npo
BeCTtt B Ka)l()lOH BOJIOCTHOH ll.36e-'ll1TaJihHe

Il.

110Me COUKYJihTypbl pa1111oyCTaHOBKy.

6. Ilpe)lJIO)l(ll.Th EenocTOKCKoMy, EapaHOBl14CKOMy, B11neił:cK0My, EpeCTCKOMY 11 fl11HCKOMY
o6KoMaM KI1(6)E 11 06n11cnonK0MaM 110 1 5-ro 11eKa6pJ1 c/r no)lhICKaTh xopolll11e noMellleH11J1

)lJIJI opraH113yeMhIX 1136-'l11TaJieH 11 110MOB coUKYJihTYPhl.

(po dpis Ponomaren ki)
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Na dole dokumentu adnotacje odręczne: (do) oddziału propag. i agitacji, organizacyjno-in
struktorskiego, oddziału kadr, KC LKZMB, �arkomprosu, Zarządowi radiofikacji przy SNK
BSSR, Białostockiemu obkomowi KP(b) B, Baranowickiemu obkomowi KP(b)B, Wilejskiemu ob
komowi KP(b)B, Brzeskiemu obkomowi KP(b)B i Pińskiemu obkomowi KP(b)B oraz prostokąt
na pieczęć kancelaryjna: „Należy zwrócić do sektora Specjalnego KC KP(b)B do 1 5/Xll 3 9" (data
wpisana odręcznie).
Oryginał, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3, t. 842, k. 1 0- l Oa.
a) Wielkie litery i podkreślenia oryginału.
b) Numery i data wpisane odręcznie.
c) Słowo „Radiofikacja" wpisane odręcznie w miejsce skreślonego „kinofikacja".

Dokument 1 3
1 93 9 listopad 1 9, Mińsk - Uchwała Biura KC KP(b)B w sprawie organizacji zwiqzków za

wodowych w Zachodniej Białorusi.
CTPOro CEKPETHO»
UEHTPAJlhHhIM KOMl1TET KOMMYHl1CTl1qECKOM ITAPTl111
(6orrbwemtKoB) EEJ10PYCCl111
IT P O T O K O JI

Jace1laHHH Elopo UK Kf1(6)E No 1 04 n. 6 OT 1 9/XI 1939 r.b>
CnywanH:
06 opraH113al(l1 11 npocpcOI030B B 3 anaimoii Eenopycc1111 (T.T. 3HJil1HOB, rpeKOBa ,
flOHOMapeHKO) .
IlOCTaHOBl1Jil1:
l . IlpoBecT11 c 1 -ro 1leKa6pH no 1-e HHBapH 1 940 rolla Bb16opb1 cpa6pwrno-JaB01lCK11x. Mec
THhIX, L(eXOBbIX KOMl1TeTOB H rpynnOBbIX npocpopraHOB Ha npe1lnp11HTl1HX 3ana)lHOH Eerro
pycc11, a TaK>Ke Bbi60pbl paHOHHbIX, ropo)lCKHX, o6rraCTHblX H .uopmKHhlX KOMHTeTOB npocp
COI030B.
2. Bb16opbl npocpopraHOB npoBeCTl1 Ha OCHOBe WHpOKOH npocpcOI-03HOH 1leMOKpaTl1H
(3aKTblpbIM TaHHhlM rorrocoBaH11eM)
YTBep.UHTh 11Hcrpy1<L\HI-O 06 opraH11Jal(1111 11 npoee.neH1111 Bb16opoe npocpcoJ03HbIX opraHoB
B 3ana.nHolł Eenopycc1rn (np11rraraeTCH)1l.
3. 06HJaTb ceKpeTapelł opr6IOpO UK KIT(6)E no o6nacrnM yTBep,!lHTb KaH,!lH,!laTyphI
e cocTaB opr610po no o6rraCTHM 11 K 25 HOH6pH npe.ncraBHTb Ha yTBeplK,!leHHe UK KI1(6)E.
4. Ilpe.nrrmKHTh cei<peTapHM opr610po UK KIT (6)E no o6rraCTHM, ropo.naM H yeJ.naM
pa3BepHyTh Heo6XO,!lHMYIO pa6oTy no rrpoBe,!leHHIO BbI6opOB npocpcol03Hb!X opraHOB
B cOOTBeTCTBHl1 c HaCTOHIUHM nocTaHOBrreHHeM UK KII (6 )E H peweHHeM ce1<peTapHaTa
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BU.CITC OT I O HOl!6pll 1 939 rona.
5. ITopy'ł11Tb OprnHcTpyKTopKoMy OTJleJiy U.K KIT(6)E'J (TOB. 3Hn11Hosy) nono6paTh 3540 TOBapmueH 113 'łl1CJia npo<ficoJ03Hb!X pa60THl1KOB, ueHTpaJibHb!X npaBJieHl1H npo<ficoJ030B
11 npennp11l!Tl1H ropona M 11HcKa 11 HanpaBl1Tb 11x B pacnopl!)!(eH11e ceKpeTapej;j Opr610po
IJ.K KIT(6)E n o ye3)laM, cpoKOM Ha on11H Mecl!U. JlJill nposeneHl1ll Bhr6opoB npo<ficoJ03HbIX
opraHOB 11 OKa3aHl1ll noMOIU11 B opraHl13aU1111 npo<ficoJ03HOH pa60Tbl Ha npennpm!Tl1l!X.
6. ITpenJIO)!(l1Tb U.K JIKCME naTh yKa3aH11e ynoJIHOMO'ICHHblM U.K JIKCME no o6Jiacrn

M, roponaM 11 ye3)laM o BKJIJO'leHl111 KOMCOMOJlbCKl1X opraHH3aU1111 B aKTl1BHOe yąacT11e no
opraHl13aU1111 11 npOBe)leHl111 BbJ60pOB npO<fJC0!03HblX OpraHOB B 3anaJlHOH ÓeJiopyCCHl1.
7. 06ll3aTb penaKTOpOB pecny6Jil1KaHCKl1X, o6JiaCTHblX 11 ye3)lHblX ra3eT W11p0KO OCBeTl1Tb
COCT0l!Hl1e TIOJlfOTOBl1TeJibHOH pa60Tbl 11 xon Bbl60pOB npo<ficOI03HblX opraHOB B 3ana)lHOH
neJiopycrn11, opraHl13aU110HHble np11Hu11nbl 11 pa6oTy npo<fico!030B CCCP.
(podpis Ponomarenki)
Na dole dokumentu odręczny napis „KC WKP(b) ".
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3 , t. 8 4 2 , k. 8-8a.
a) Duże litery i podkreślenia oryginału.

b)

Numery i data pisane odręcznie.

c) Słowa „KC KP(b)B" wpisane odręcznie.
1 . Przy protokole brak wymienionych instrukcji.

Dokument 1 4
1 93 9 listopad 1 9, Mińsk - raport 'Zarządu Milicji BSSR w sprawie mobiliwcji kadr do służ
by w 'Zachodniej Białorusi
COB. CEK PETH0°>
CEKPETAPIO U.K KIT(6) EEJIOPYCCl111
TOB. ITOHOMAPEHKO
llOKJIAllHĄ8 3AITl1CKA
Do npenCTaBJieHHblM HaM11 B rYPKM HKB)]: CCCP WTaTaM opraHOB PK MHJI11UHH 6brn.
3a na)lHOH neJiopycc11 11 , Bn penb no YTBep)i(JleHl1ll 11X ITp aB11TeJibCTBO M , pa3perneHO
KOMnJieKTOBaTb 06JiaCTHble 11 Ye3JlHbJe annapaTbl PKM, JlJlll '!ero HaM11 y)!(e ttanpasJieHo
113 illKOJI 11 paHoHOB ECCP

-

225 '!eJI.

IToJIHOCTbJO yKoM nJieKTOBaTb pyKOBOJll!IU11M cocTaBOM 11 noJI11Tpa60THl1KaM11

113 ą11crra

CB011X pa60THl1KOB Mbl He CMOJKeM, TaK KaK no npensap11TeJibHO - YTBep)!(JleHHblM WTaTaM
Tpe6yeTCll TOJibKO pyKOBOJlllU11X pa6oTHl1KOB:

21 1

3aM. Ha'!. 0 6rr . YnpaBrrem:m no nip

- 4 'leJI.

IToM. Ha'!. Ye3,[(Hhrx 0TJ(eJioB

-

Ha'!. 0TJ(enem:1H: 06n. Ynp.

no nip

IToM. HaLJ.fop. OT,[leJioB
IToM. HaLJ. lll KOJibI
CT. l1HCTPYKTOpOB
l1HCTpyKTOpOB
IToM. Ha'!. foB. 0TJ(eJieHHH
ITOJIHTpyKOB

30
8
1
4
38
15
34
67

"
LJen . "

"
"
"
"
"
"
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ITo3ToMy, np och 6 a KOMaHJ(HposaTb B opraHbI

1 oo

PK

MHIIHl..IHH

ECCP

'leJI .

'!JieHOB

KIT(6)E

B LJHCJie

'leJI. ,[(JIH Ha3HaLJeHHH Ha yKa3aHHe ,[(OJIJKHOCTH.-

HAlłAJlhHl1K YITPABJIEHl151 PK Ml1Jil11..J, 11 11 HKB.LJ: ECCP
- KAITl1TAH roc. EE30flACHOCTl1 (fOP.LJ:EEB) (podpis)
HAąAJihH11K ITOJil1TOOT.LJ:EJIA
- CT. JIEl1TEHAHT Ml1Jil11..J, 11 11 (ITABJIOB)

(podpis)

1 9 HOH 6 pa 1 939 r. b)
M'J ------ r. MHHCK
-

Oryginał, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3 , t. 850, k. 268 .
a) Wielkie litery i po dkreślenia oryginału.

b) Dzień wpisany odręcznie
c) Brak numeru.

Dokument 1 5
1 93 9 listopad 20, Mińsk - Uchwała KC KP(b)B zatwierdzająca skład osobowy biur komite
tów miejskich i powiatowych KP(b)B w obwodzie białostockim.

ITOCTAHOBJIEH11E 1..1, K KIT(6) EEJIOPYCCl111
O COCTABE EIOPO YKOMOB 11 fOPKOMOB KIT(6) EEJIOPYCCl1
rro EEJIOCTOKCKOfl. ITHHCKOH, Bl1JIEHCKOH, EAPAHOB11ącKOH
11 EPECTCKOH OEJIACT51M ECCP">

2 12

Yrnpe11HTb cocrne 610po yKoMoe e ropKOMOB K0(6)6.
oeJIOCTOKCKaH o6JJaCTb
Ilo 8bJCOKO-Ma30BellKOMYye3IIY
2. PycaKOB l1rnaTHl1 l1eaHoew1

- 1 -11 ceKpernpb yKoMa KI1(6)6.
- 2-11

3 . Co<Pel1'!eHKo ct>HJIHnn 5!KoeJieBH'I

- 3-11

1 . 6ary11KHl1 AJieKcaH11p YJibHHOBH'-1

4.

TOJIKa'!eB CeMeH KoH11paTbeBH'I

- I1pe11ce11aTerr b yttcnoJIKOMa.

5. 8HHorpa11oe l1eaH Att11peeBH'I

- Ha'!. Ye3JIHOro OTJI. HKB.ll: .

6. HeMHpo BHTOJibll 11orn<PoeH'!

- Pe11aKTOp ye3JIHOJ.I ra3eTbL

Oo rpaeBCKOMY ye311y

1 . KHJib6HH AJieKcaH11p Attyc!ipHeBH'I

- 1 -11 ceKpernpb yKoMa KI1(6)6.

2. IlnaTOHOB BacHJIHl1 OJiaTOHOBH'I

- 2-A

3. MapKoBCKHl1 JlyKa KopHeeeH'I

- 3-A

4.

Wep11rnee Ac!iaHarnl1 Attti.peeBH'I

5. Pe lll M aKOB .ll:M l·!TpHl1 ct>e11opoBH'I

- I1pe11ce11aTeJi b yttcnorrKo Ma.
- Ha'!. Ye311Horo OTJI. H K B.ll: .

rro EeJibCKOMYye3IIY

1 . Moe'!aHcKHl1 .ll: MHTpHl1 CTenaHOBH'I

- 1 -A ceKpernpb yKoMa KI1(6)6.

2. M Hxel1'!HK BaCHJIHl1 ct>oMH'I

- 2 -A

3. Jlorn'! I1aee;1 CttJibBeCTpoBH'lb)

- 3-A

4.

- I1pe11ce11aTeJib y11cnOJIKOMa.

PO)KHOBCKHl1 HeaH BttKeHTbeBH'I

5. MaHy11noe .ll MHTpHl1 11eaHOB H'I

- Ha'!. Ye311Horo OTJI. H K B)l

6. JleBHH HHcOH ApoHoBtt'I

- Pe11aKTop ye3JIHOM ra3eTbI.

rro AerycTOBCKOMYye3I!Y

I . AexttMOBH'I HttKOJial1 E<PpeMOBtt'I

- I -A ceKpernpb YKOMa KI1(6)6.

2. oeJieH'!HK AJieKCaH11p Mttxal1JIOBH'I

- 2-A

3 . .ll:eMeHTbeB BacttJittl1 MaKCHMOBH'I

- 3-A

4.

- I1pet1.ce11aTeJib y11cnoJIKOMa.

PblMWa AIIeKcaH11p Ky3bMH'I

5 . )K a110BcKtti1 .ll: M HTpttJ.I MttTpoc!iaHOBH'I
6. KymrnKOBH'I 11orn<P HttKorraeeH'I

- Ha'!. ye311Horo OTA. HKB.ll: .
- Pe11aKTop ye3JIHOJ.I ra3eTbI.

flo rpOI!HeHCKOMY ye311y

1 . PbI)KttKoe 11orn<P l1eaHOBH'I

- 1 -A ceKpernpb yKoMa KIT(6)E.

2. 6rrttHOB .ll: a HHHJI AHaHbeBH'I

- 2-J.I

3. 5! 11KeBtt'I Caeerrttil EeceeBH'I

- 3-11

4.

IloweeH'!YK l1eaH M aKcttMOB H'I

5. 0JIHHllOB M HxattJT l1BaHOBH'I

- I1pe11ce11aTe;n; yHcnorrKoMa.
- Ha'!. Ye3JIHOro OTJI. H K B.ll: .

flo rop. rpo1rno

1 . Kyrrb6a11KHM 11eaH 5! KOBJieBH'I

- 1 -11 ceKpernpb rK KIT(6)E.

2. M acapcKHM ByJibcP WneMOBH'I

- 2-11

3. CrraBHHCKHM Brra11ttMHp Hoc11<Poett'I .

- 3-11

4.

- Ilpe.uce.uaTerrb ropHcnoJIKOMa.

Pornl1Ko IleTp l1eaHOBH'I

5. KapnoB H11KoJiaM BarnrrbeBH'I
6. E>ynaeeHKO CepreJ.I IlaBJIOBH'I

- CeKpernpb rK KOMCOMOJTa

- 3aM Ha'!. ye3JIHoro OTJI. H K B.ll .
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Tio rop. EerroCTOKY
I . replllMaH r11plll M on1lleB11'ł

- I -Ił ceKpeTapb repKoMa KTI(6)E.

2. Oc11non 5lKon CeMeHOBH'ł

- 2-lł

3. Hon11Kon l1naH CTerrnHOBH'ł

6. PaTbKO Ceprelł Cepreenw-1

-

Tio EerrocTOKCKOMYye3ny
I . rne6on <ll en;op Bac11Jiben11q
2. Mapron11H Eop11c Alł311Kon11'ł
3. PeMeH'łHK T11Mocpelł MaKapon11'ł
4. )J,opo6Ko Tianen AneKceen11'ł
5. EeJib'łeHKO Ceprelł Cann11'ł
6. raiflllyHOB <llen;op 3axapOBl1'ł

-

4. CeHbKen11'ł Tianerr 5lKonrren11q

5. 3y6on11q-LJyraen TieTp TieTpon11'ł

Tio BoJIKOBhlCCKOMYyeJLIY
I . EaHu11pen l1rnaT11lł AKHMOBH'ł
2. CMHpHoB M11xa11n M11xaifnoa11q
3. Tiannoaeu H11Konalł l1naHon11'ł
4. EpMaK AneKcelł Bac11nbeB11'ł
5. rp11n;Hen B51YeCJiaB Bacl1JibeBl1Y
6. KaneKO rp11rop111ł <ll en;opOBl1Y
Tio CoKOJibCKOMY ye3Ily
I . Ka311rronKa Tierp K11p11nnon11Y
2. roH'łapOB H11K11Ta TipoxopOBli'ł
3. AKcenhpon; MaKc 5lKonneBH'ł
4. rp116oen;on HHKOJiaH l1naHOBl1'ł
5 . rycen Hl1KOJiaH rp11ropbeB11Y
6. Jla3apYHK KoHCTaHTliH CaMylłnon11q
Tio JloM:>Kl1HCKOMYye3ny
I . AH11c11MOB AneKcaHn;p l1naHOBH'ł
2. EpMOJil1UKl1H MaTBeH rp11ropbeBl1'ł
3. IlylllKOB <llen;op AHaHOBHY
4. )J,aH11J;wn Bac11n111ł <ll oMH'ł
5. )J,M11Tp11en M11xa11n H11Konaea11'ł
6. KpeCTHHKOB EareHHH Tiannoa11'ł

3-lł
TI pen;cen;aTeJib rop11crronK0Ma.
Ha'ł. ropoTn;ena H K B)J,
CeKpeTapb ropKoMa KOMCOMOJia

- I -Ił ceKpernph yKOMa KTI(6)E.

2-lł
3-if
Tipen;ce.uaTeJib y11crronK0Ma.
3aM Ha'ł. o6n YHKB)J,.
CeKpeTapb yKoMa JIKCME.

- 1 -lł ceKpernpb yKoMa KTI(6)E.
- 2-lł
- 3-lł
- Tipen;cen;aTeJih y11crronK0Ma.
- HaY. yeJn;Horo oTn;. HKB)J..
- Pen;aKTop yeJ.uHolł raJeThI.

- I -Ił ceKpernph yKoMa KTI(6)E.

-

2-lł
3-lł
TI pe.uce.uarenh y11crronK0Ma.
Ha'ł. yeJ.uHoro OT.U. H K B)J,.
Pe.uaKTop yeJn;Holł raJeTbI.

-

1 -lł ceKpernph yKoMa KII(6)E.
2-lł
3-lł
Ilpe.uce.uaTeJib y11cnonK0Ma.
HaY. yeJn;Horo OT.U. HKB)J,.
Pe.uaKTop yeJ.u Holł raJeThI.

Na górze dokumentu adnotacja: „B-1 04/27 z 20/Xl. 3 9 r."oraz ukosem: „Zgoda'', podpisy
Ponomarenki i Grekowej. Obok słowo „Projekt" przekreślone.
Oryginał, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3 , t. 845, k. 34-3 6.
a) Wielkie litery i podkreślenia oryginału.
b) Słowa „Łogicz Pawieł Silwestrowicz" wpisane odręcznie w miejsce skreślonych „Baskin
Grigorij Sołomonowicz".
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Dokument 1 6
1 93 9 listopad 29, Mińsk - Wyciqg z uchwały KC KP(b)B w sprawie powołania obwodów

w 'Zachodniej Białorusi oraz obsady władz obwodowych.

CTPOro CEKPETHQ>l

flpo11ernp11 acex CTpaH coeL!HHHHTaech!

UEHTPAJ1bHbIM KOMYITET KOMMYHl1CTJ1qECKOM TIAPTl1l1
(60JibWea11Koal EEJ10PYCCl1l1
No E- 1 06/ bl T.T.

1 939 r.
r. MHHCK
B bi TI l1 C K A
113 npoToKoJia No 106'>J 3acenaH1111 Eiopob> UK KTI<6lE OT 29/XJb>.J.2.12...L
06 06pa30BaH1111 o6JiacręH: B11JieiłcKoH. EapaHOBH'iCKOH. EeJioCToKcKoH EpeTcKoił 11 fl11HcKoił
a cocrnae EeJiopyccKoH CCP.

1 . Bo 113MeHeH11e peweH11H ll,K KTI(6)E OT 1 9 .XI-1 939 r. o6pa30BaTh a cocrnae EeJiopyccKoH
CCP o6JiacTH :
a) 811JieikKy10 - c o6JiaCTHbIM ueHTpOM B r. BHJieHKH s coCTase: r. 811JieHK11, BpacJiascKoro,
B11JieJ:icKoro , )l.HcHeHcKoro, M oJio,n:eq eHcKoro, OwMHHCKoro (s HOBbIX rpaH11uax)'>,
floCTaBcKoro, CseHUHHCKOro ye3,n:os.
6) EapaHOBHLJCKYIO - c o6JiaCTHblM ueHTpoM s r. EapaHOBHLJH, s coCTase: r. EapaHOBl1LJH,
Eapatto s11qcKoro, 8oJIOJKl1 HCKOro, 11 11,n:cKoro (s HOBbIX rpaH11uax)'>, Hecs11JKcKoro,
HosorpyncKoro, C10H11McKoro, CToJineuKoro 11 llfyLJl1HCKoro ye3).lOB.
s) EeJIOCTOKCKYIO - c o6JiaCTHbIM ueHTpoM s r. EeJIOCTO Ke, s cocTase: r.r. EeJiocToKa,
rpo,l.lHO, AsrycTOBCKOfO, EeJIOCTOKCKoro, EeJibCKOro, BoJIKOBblCKOrO, BbICOKo-Ma30BeUKOro, fpo,l.lHeHcKciro, fpaeacKoro, JloMJKHHCKoro (a HOBbIX rpaH11uax)<> 11 CoKOJibCKoro
ye3).lOB.
r) EpeCTCKYIO - c o6JiaCTHbIM ueHTpoM a r. EpecTe, s cocTaae r. EpecTa, EpecTcKoro,
Ko6p11HcKoro 11 flpyJKaHcKoro yeJ,l.lOB .
.n:) fl11HcKy10 - c o6JiaCTHbIM uettTpoM s r. fl11HcKe, s coCTaae: r. fl11HcKa, KocoscKoro,
J1yH11HeUKoro 11 LJacTM )l.por11LJl1HCKoro, CTOJIHHCKoro 11 flHHCKoro ye3,n:oa, .n:o rpaHHUbI
c CCCP.
2. YTBep,l.lHTb E1110po 06KoMoB KTI(6)E a cocTaae cJie,l.ly10umx Toaap11meił:
flo B11JieiłcKOH 06JiacT11:

KAJ1 l1 H l1 H A TieTpa 3 a x a pos11LJa - n epBbIH ceKpeTapb 0 6 K o M a K TI ( 6 ) E ,
flEP01.J. l1 H CK O ro Eop11ca XoHOHOBHLJa - BTo p o H ceKpern pb 06KoHMa KTI ( 6)E,
KPACKOBA TieTpa EB,l.lOKHMOBHLJa - ceKpeTapb 06KOMa KTI(6)E no Ka,l.lpaM, rPYKA
TiasJia <t>e,l.lOcbeBHLJa - ceKpeTapb 06KOMa KTI(6)E no nponaratt).le, K03J10BA K11pHJIJia
l1c11,l.lopos11qa - npe,l.lce,l.laTeJib 0611cnoJIKOMa, COKOJ10BA AJieKceH l1aaHoa11LJa - HaqaJihHHK
o6JiaCTHOro ynpasJieHHH H KB)l., EEPE3A CepacjmMa <t>eL1opos11LJa - ceKpeTapb 06KoMa
J1KCME.
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no EapaHBOl-JqcKOH 06nacn1 :
TYP vlBaHa I1eTpOBł1qa - nepBblH ceKpernpb 06KoMa Kn(6)E, EOH)J,APEHKO neTpa
Bette)lHKTOBHqa - BTopoił ceKpeTapb 06KOHMa Kn(6)E, KArAHA HayMa HcaaKOBH'la ceKpernph 06KoMa Kn(6)E no Ka)lpaM, OCTPOBCKOrO Eop11ca Xa11MoB11qa - ceKpernpb
0 6 K o M a K n ( 6 ) E no n p o n a ratt)le, )l( J1TKOBA 11BaHa Ky3hM11qa - n p e,llcenaTeJib
0611crroJIKOMa, MHCIOPOBA AneKcatt)lpa neTpOB11qa - Ha'laJlbHHK o6nacTHoro yrrpaBJiett11.si
H K B)J,, )J,EH l1CEBJ1qA <l>e.ll o pa 5IKOBJieB11qa - ceKpeTapb EapaHOBHqcKoro ropKoMa
KI1(6)E. MACAPCKOrO HcaaKa )J,aB11)loB11qa - ceKperapb 06KoMa JIKCME.
no DeJIOCTOKCKOH o6JiaCT1l:
H rAEBA CeMeHa CTerrattoe11qa - rrepBblH ceKpeTapb 06KoMa KI1(6)E. KOCTIOKA
CaMy1!Jla CeMettoewrn - BTOpoił ceKperapb 06KOHMa KI1(6)E, CnACOBA nerpa Cepreee11'!a
- ceKpernpb 06KoMa KI1(6)E no Ka,llpaM, CEMEHOBA raep1111na 11BaHOBHLJa - ceKpeTapb
06KOMa K I1(6)E rro rrporraratt)le, MAJihll,EBA Cepre.si l1BaHoB11LJa - rrpe,llce)laTeJib
06HCITOJIKOMa, rJIA)J,KOBA neTpa AH)lpeeBHLJa - HaLJaJibHHK o6JiacTHOro yrrpaBJieHH.sI
HKB)J,, rEPill M AHA rpmny MOBilleBHLJa - ceKpeTapb oeJIOCTOKCKOro ropKOMa KI1(6)E,
ITEąYPEHKO Bna)l11M11pa EqmMOBHqa - ceKpernpb 06KoMa JIKCME.
Ilo EpeTcKoił o6nacrn :
KHCEJIEBA H11Kona.si Bac11JibeB11qa - rrepBbIH ceKperaph 06KoMa KI1(6)E, )J,PY)l(J1Hl1HA
AJieKCaH,llp a 11BaHOBHLJa - BTOpoił ceKperapb 06KOHMa KI1(6)E. rOPEJI H KA 51KOBa
MoiłceeBHLJa - ceKperapb 06KoMa KI1(6)E rro Ka)lpaM, EEJI51EBA Crr11p11,ll0Ha MapKOBHLJa ceKpernpb 06KoMa KI1(6)E rro nporraratt)le, )J,JIYrAillEBCKOrO KottcraHrnHa HayMoB11LJa
- rrpe,llce)laTeJib 06ttcrroJIKOMa, CEPrEEBA AneKce.si Att.llpeee11LJa - ttaLJaJihHHK o6nacTHOro
yrrpaBJiett11.si HKB)J,, ITACTYXOBA <l>e,llo pa l1BaHoB11LJa - ceKperapb EpecrCKoro ropKOMa
KI1(6)E.
Ilo IlHHCKOH 06nacn1:
KAPACEBA 11 BaHa H 11 KHcpopoB11LJa - rrepBblH ceKperapb 0 6 K o M a KI1 ( 6 ) E ,
illATIOBAJIOBA IleTpa rarreeB11qa - BTopoił ceKperapb 06KoHMa KI1(6)E. 3Atl:IJ,EBA
H 11 Kotta K11p11nnoe11LJa - ceKperapb 06KoMa KI1(6)E rro Ka.ll p aM, Y JIA30BA HeaHa
AH.llpeeB11LJa - ceKperapb 06KoMa KI1(6)E rro rr porraratt)le, M H Hą E H KO ABKcettrn.si
MaJia)l(OBHLJa - rrpe)lce)laTeJib 0611crronKOMa, )J,YXOBHąA Cepre.si rp11ropbeB11LJa - HaLJaJibHHK
o6JiacTHoro yrrpaBJieH11.sI HKB)J,, rHMEJihillTEHHA l1oc11cf>a BynbcpOBHLJa - ceKperapb
n11ttcKoro ropKoMa KI1(6)E.

3. YTBep)lHTb o6JiaCTHble 1!CllOJIH1!TeJibHbie KOMHTeTbl B COCTaBe CJie)lylOIIlllX TOBapttmeił:
Ilo EapattoBHLJcKoił 06nacr11:
)l(J1TKOBA 11BaHa KY3bMHLJa - rrpe,llce)laTeJib 06n11crroJIKOMa, TYP 11BaHa IleTpOBHLJa
- rrepBblH ceKperapb 06KoMa KI1(6)E, EOH)J,APEHKO IleTpa Bette)lHKTOBHLJa - BTopoił
ceKperapb 06KoMa KI1(6)E, M HCIOPOBA AneKcaH)lpa IleTpOBHLJa - HaLJ. o6nacrnoro
yrrpaBJieHH.s! HKB)J,, rJIA)J,hlill E BA Ecf>11Ha 11BaHOBHLJa - rrpe)lce)laTeJib EapaHOBHLJCKOro
Y11crroJI K O M a , A E P A M E H K O H 11 K oJiaH Il o p cf> 11 p beB 11LJ a -- 3 a M . rr pe,llce)laTeJI.si
06n11crroJIKOMa, CEJI HBAHOBA AuaMa I111MeHOB11LJa - JaB. 06n30, 511UKl1HA Cepre.si
l1ettaoB11LJa - 3ae. 06n<l>O, HEKPEBHąA Kott)lpaTa CeMeHOBHLJa - rrpe,llce)laTenb KpecTb.si
HCKOfO KOMHTeTa PaTOMCKOH BOJIOCT1l, JlH)lCKOro yeJ)la.
IJo oeJIOCTOKCKOH o6JiaCTH:
MAJihll,EBA Cepre.si l1BaHoB11LJa - rrpe,llce)laTeJib 06n11cnoJIKOMa, Hr AEBA CeMetta
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CTenattoswrn - nepBbIH ceKpernpb 06KoMa KI1(6)E, KOCTłOKA CaMyttJia CeMettosw-ia BTopoH: ceKpernpb 06KoMa Kf1(6)E, rJIA.[(KOBA fleTpa A.Lipeeswrn - Haq. o6Jiacrnoro
ynpasJieHHH HKB.[(, CEHhKEBI1ąA IlasJia .51KOBJiesttqa - npe.Lice.LiaTeJib EeJiocTOKCKoro
fopHcnoIIKOMa, Hl1�l1KA HttKOJiaSI Att.Lipeesttqa - Jas. 06JI30, .51 HKOBCKOfO l1satta
l1rnaTbesttqa - Jas. 06II<l>0, I1Pl1TI1UKOfO CepreS1 Hocmposttqa - JaM. npe.Lice.LiaTeJISI
06JittcnoJIKOMa, .[(b.51ąYK Mapmo HsaHOBHY - qJieH 06JittcnoJIKOMa, pa6oTHHUa cyKoHHOH
<P-KH "3.LieJibMaH", r. EeJIOCTOK.
Ilo EpecTCKOH o6JiaCTH:
.[(JIYfAlllEBCKOrO KottCTaHTHHa HayMosa - npe.Lice.LiaTeJib 06IIttcnoJIKoMa, KHCEJIEBA
HttKoJiaH BacHJibeettqa - nepBbIH ceKperapb 06KoMa KI1(6)E, .[(PY)KI1HI1HA AIIeKcatt.Lipa
Hsattosttqa - BTOpoi! ceKpeTapb 06KoMa KI1(6)E, CEPfEEBA AIIeKceH Att.Lipeesttqa - Haq.
o6Jiacrnoro ynpaeJieHH» H KB.[(, COJIOBEH l1orn<Pa Mett.LieJiesttqa - npe.LI. EpecTcKOro
fopttcnoIIKOMa, MOP030BA .51KOsa HayMosttqa - Jas. 06JIOHO, PA.[(KEBHą PailMOHTa
fBH.!IOHOBHqa - Jas. 06JI30, lllAJIMOHA TattxeJIH IleHJiaTOBHqa - Jas. 06JI<l>0, <l>E.[(OCłOK
AIIeKcaH.Lipy HsaHOBHY - qJieH 06ttcnoJIKOMa.
Ilo BttIIeiłcKOH o6JiaCTH:
K03JIOBA KttpHIIJia I1CH.Lioposttqa - npe.Lice.LiaTeJib 06JittcnoJIKoMa, KAJIH HHHA Ilerpa
3axaposttqa - nepBbIH ceKpeTapb 06KoMa KI1(6)E, IlEPOąl1HCKOrO Eopttca Xottottosttqa
- BTopoil ceKpeTapb 06KoMa KI1(6)E, COKOJIOBA AIIeKceH Hsattosttqa - ttaq. o6Jiacrnoro
ynpaeJieHHH H KB.[(, CI1 H .51 KOBA Kapna Apxttno sttqa - n pe.Lice.LiaTeJib B1rnei1cKoro
YttcnOJIKOMa, BOPlllEBCKYłO .[(o6y EopHCOBHY - JaB. 06.rIOHO, roHąAPEHKO ApTeMHSI
I10HOBHqa - JaB. 06JI30, rOP<l>YHKEJI.51 HayMa EopHCOBHqa - JaB. 06JI<l>0, CTOMA
BacHJIHH CeMettosttqa - qJieH 06nttcnoJIKOMa.
Ilo IlHHCKOH o6JiaCTH:
M HH ą EH KO AsttceHTHH Manaxosttqa - npe)lce.LiaTeJib 06JrncnoJIKOMa, KAPACEBA
11saHa HttKttcł>oposttqa - nepBbIH ceKpernpb 06KOMa KI1(6)E, lllATIOBAJIOBA IleTpa
fop!leesttqa - BTOpoH: ceKpeTapb 06KoMa KI1(6)E, .[(YXOBHąA Cepre» fpttropbesttqa ttaq. o6IIynpasJieHHH H KB.[(, XOJIO.[( łOptt» .[(aHHJIOBHqa - npe!lCe!laTeJib IlHHCKoro
YttcnoJIKOMa, CTAPH KOBI1ąA CTenaHa YlJibHqa - 3as. 06n0HO, KJIE�EBA AIIeKceS1
E<PttMOBHqa - JaB. 06JI30, K03JIOBA HttKona» AneKcaH.Liposttqa - Jas. 06II <l> 0 ,
EJII13HłOKA <l>e.Liopa HttKonaesttqa - qnett 06JIHcnoJIKOMa.

4. IlpocHTb UK BKI1(6) yTBep.LIHTb Hacromuee pemetttte.
CEKPET APh UK KI1(6) EEJIOPYCCHH

(TIOHOMAPEHKO)

Kopia, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 2 1 , t. 1 5 1 7, k. 5-10.
a) Wielkie litery i podkreślenia oryginału.
b) Wpisane odręcznie.
c) Słowa „w nowych granicach" wpisane odręcznie.
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Dokument 1 7
1 939 grudzień 1 -2, Mińsk - Uchwała KC KP(bjB o przedsięwzięciach w zakresie orga-nizacji

oświaty ludowej w Zichodniej Białorusi.
TIOCTAHOBJ1EHl1E U:K KI1(6) EEJ10PYCCl1l1
o MEPOTIPl151Tl151X no OPfAHl13AU:l111 HAPO,UHOfO OEPA30BAHl1.5ł
B 3ATIA,UHhIX OEJ1ACT.5IX E C C P ->

U:eHTpaJihHhlH KoMHTeT KI1(6) EenopyccHH nocTaHOBm1eT:
I . 06ollBHTh Bee WKOJJhI Jana)lHhIX o6nacrełl. ECCP rocy)lapcTBeHHhIMH H npHHl!Th HX
COJlep)KaHHe Ha cąeT rocy)lapCTBa.
BBecr11 Ha Bcełl. repp11Top1111 Jana)lHhlX o6nacrełl. EenopyccKołl. CCP eceo6mee, o6l!JaTeJJbHoe,
6ecnnaTHOe o6pa30BaHHe. B ropO)laX - 3a 7 KJJaCCOB cpe)lHeH WKOJJhl, Ha cerre - Ja Ha'laJlbHYIO
WKOJJy.
2. TiepeCTp011Tb CHCTeMy HapOJlHOro o6pa3oBaHHll BO Bcex WKOJJaX 3ana)lHb!X o6JJaCTeił
ECCP 11 cooTBeTCTBl1H c coeeTcKoił c11cTeMoił Hapo)lHoro o6paJoBaHHJł:
a) BBeCTl1 COBMeCTHOe 06yąeH11e yąam11xcll, J111KBl1Jl11pOBaB neneH11e WKOJI Ha MY)KCKl1e
11 )KeHCK11e;
6) peopraHl130BaTb "noBweXHb!e" WKOJJbl nepBOH cryneHl1 - B Ha'!aJihHble WKOJ!bl, WKOJ!bl
BTopoH. 11 TpeTbeH cTyneHl1 - B HeTIOJJHb!e cpenH11e WKOJJbl, rHMHa3HH 11 o6meo6pa30BaTeJih
Hble JIHUe11 - B cpenH11e WKOJJhI;
s) Ha ocH0BaH1111 coseTcKoro JaKOHO.rtaTeJihCTBa 11 KoHcT11Tyu11ił CCCP 11 ECCP npeK
paTl1Th npeno)laBaH11e peJJHrHl1 H HCTIOJIHeH11e pen11r1103Hb!X o6pllJlOB BO Bcex WKOJJax.
TiapTopraH11Jau1111 np11 ocymecTeJJeH1111 3TOH 3anaą11 JlOJJ)l(HhI 06ecneą11Th rrry60Ky10 pa3oll
Cl1TeJJbHYIO pa6oTy, 11CKJJIO'laIOlllYIO BCllKOe a.rtMl1Hl1CTp11poBaH11e 11 rpy6ocTh, Moryw10
OCKOp611Tb 'IYBCTBO Bepy10w11x.
3. Cą11TaTh, '!TO ocHOBHall Macca wKorr B 3ana)lHhIX o6rracTl!X ECCP, JlOJI)l(HhI 6bITh
6enopyccK11M11.
Tiepexon Ha 6erropyccK11e wKOJJhI He JaTHrneaTh, onHaKo ocywecTBJJl!Th ero nocTeneHHO,
no Mepe cHa6)KeH11ll wKorr yąe6H11KaM11 11 Kearrwp11u11poeaHHhIMH npen o)lae aTeJJl!Ml1
6erropyccaM11.
06l!3aTb napT11HHble, COBeTCK11e opraHhl 11 OT)leJibl HaponHoro o6pa30BaHHll pa3BepHyTh
npona raHJll1CTCKYIO 11 ar11TaUHOH HYIO pa6oTy no J111KBl1.rtau1111 npeHe6pe)Kl1TeJibHOro
OTHOWeHl1ll K 6enopycCKOMY ll3bIKY, np11e11saswerocl1 npaBlllUl1Ml1 KpyraMl1 11 Hau110HaJJl1C
TH'leCKHMl1 3JJeMeHTaMH B 6. Tionhweb>.
OcynttTh, HenpaBHJJhHbte )leHCTBa HeKOTOph!X pa6oTHHKOB oTnenoB HaponHoro o6pa30BaHl1ll
, nepeBOJllllU11X WKO JJbl Ha 6enopyCCKl1H ll3b!K 6e3 npe)leapttTeJJbHOH nonroTO BKl1 .
npenonasaH11e 6enopyccKoro ll3hIKa 3aąacTy10 nopyąaeTcll nonhcKHM npenonasaTeJJl!M,
KOTOpb!e TOJibKO )ll1CKpen11rnpyIOT 6erropyccKl1H ll3b!K, 11 6erropyccKyIO KYJJbTYPhl.
4. BsecTl1 113yqeH11e pyccKoro ll3b!Ka B 6erropyccKHX WKOJJax 11 WKO.rrax Hau110HaJJbHblX c 3ro KJJ acca; 113yąeH11e 6enopyccKoro ll3hIKa e pyccK11x wKorrax eeeCTH c 3-ro KJJacca, a e wKo
rrax Hau110HaJihHhrx co 2-ro KJiacca.
I1opy'l11Th HapKOMnpocy ECCP H3Y'IHTh eonpoc 06 opraH11Jau11H Hau110HaJibHhrx WKOJJ e
Jana.rtHhIX o6naCTl!X ECCP 11 BHeCTH OT.rteJJhHh!M eonpocoM Ha paccM0TpeH11e U:K KI1(6)
Eerropycc1111.
5. I1opyą11Th HapKoMnpocy ECCP o6ol!Bl1Th nonorrH11TeJJbHhIH Ha6op B WKOJihI c TeM,
'IT06hl oxBaTl1Th eceo6l.l.UłM o6yqerrneM, e nepey10 oqepeJlh, neTeił pa6oq11x, KpecThllH 11 TPYJlll
weiłcll 11HTenrr11reHu1111 .
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6. n opy'łHTb HapKOMnpocy ECCP pa3eepHyTb ceTb ll!KOJI .um1 e3poc11b1x H rnKon no

JIHKBH.UaUHH HerpaMOTHOCTH H ManorpaMOTHOCTH .!lJill TPY.!lHlllHXCH ropo.uos H .ue peB eHb
3ana.UHbIX 0 611aCTeH ECCP.
7 . Co3.uaTb c I - ro HHBapH 1 940 r. ne.uarorH'łeCKHe HHCTHTYTbl B

r.r.

IlHHcKe, EenoCTOKe,

EapaHOBH'łaX, rpO.!lHO H ne.uarorH'łeCKHe Y'łHJlHll{a B r.r. EeJIOCTOKe, rpo.UHO, Hosorpy.uKe,
EpecTe, IlHHcKe

H

M ono.ue'łHO, a TaK)l(e .uea .uornKOJibHhlX ne.uarorH'łecKHX Y'ł HJIHll{a B r.r.

JlH.ue H BonKOBhICcKe.
8. nopy'łHTh HapKOMnpocy ECCP pa3BepHyTb Ha TeppHTOpHH 3 ana,!lH hlX 0611acTeH

EenopyccHH ceTh .ueTCKHX .!lOMOB H .uornKOJibHhIX .ueTCKHX yqpe)l(.ueH H H.
Ofo13aTh yKOMbl H yHcnoJIKOMbI npe.ucTaBJIHTh .!lJlll JTOH uenH .uoMa 6bIBlllHX cpa6pHKaHTOB,
noMell{HKOB H .upyrHe noMell{eHHll H3 MYHHUH naJIH3HpOBaHHOrO cpOH,!la.
9. IlpOCHTb CHK CCCP H QK EKil(6):

a) o6H3aTb KOrIB PCcI>CP Bh1.ue11HTh .UJIH rnKon 3 an.UHhIX 0611acTeH ECCP 845 . 000
yqe6HHKOB B coorneTCTBHH c 3a.11B KaMH HapKoMnpoca ECCP;
6) pa3pell!HTh ornycK 360 TOHH ne'łaTHOH 6yMarH, 1 1 1 TOHH o6JIO)l(e'łHOH 6yMarH
H

1 07 Tb!Cll'ł MeTpOB KOJieHKOpa .!lJlll H3,!laHHll yqe6HHKOB.
1 0. Ilopy'łHTb QK JIKCME

H

HapKoMnpocy ECCP BHeCTH B U K Kil(6)E npe.uno)l(eHHH o

c03.!laHHH opraHOB y'łeHH'łecKoro caMoynpaeneHHH.
1 1 . 06H3aTb HapKOMnpoc ECCP B .ueKa.UHbIH cpoK BHecrn Ha yrnep)l(.!leHHe UK Kil(6)E

HaK.UH.UaTyphI ecex 3ase.uy10mHx ye3.!lHblMH OT.UeJiaMH Hapo.uHoro o6pa3oeaHHH.
1 2 . Pa3pernHTh HapKoMnpocy ECCP opraHH30BaTh BO ecex ye3.UHblX H 0611aCTHbIX ueHTpax

Kypc0Bb1e MeponpHaTHH no nepeno.uroTOBKe y'łHTeneA .UJIH ll!KOJI.

(podpis Ponomarenki)

(.un)
Na górze dokumentu z lewej strony napisy kancelaryjne:
„B- 1 07/74, z 1-2/XII.3 9 r.".
Źródło : NARB

w

Mińsku, zesp. 4, spr. 3, t. 850, k. 79-8 1.

a) Wielkie litery oryginału.
b) po tym zdaniu skreślono: „i mające miejsce wśród zacofanej części ludności
białoruskiej ".
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Dokument 1 8
1 93 9 grudzień 1 -2, Mińsk - Uchwała Biura KC KP(b)B o przedsięwzięciach w zakresie rol

nictwa w zachodnich obwodach BSRR.
CTPOro CEKPETHO•i
U EHTPAnhHhIM KOM I1TET KOM MYHttcn1qECKOM IIAPTI1l1 (60JlbIIIeBHKOB)
.DEJlOPYCCl1l1
Il P O T O K O n
JacenaHHSI .Diopo UK KOC6).6 No 1 07 n. 71 OT 1 -2/XII 1 939 r.bJ
CnyIIIaJm:
o MeponpHSITHSIX no ceJJhCKOMY X03SIHCTBY B 3ana)lHb!X o6nacrnx .DCCP.
IlOCTaHOBHJJH:
I . YTBep.UHTh cTpyKTYPY o6naCTbIX H ye31IHhIX JeMeJlhHhIX OT)leJJOB 3ana)lHhIX o6nacTeii
.DCCP, ofo13aB HapKOM3eM .DCCP, o6KOMhr KI1(6) .DenopyccHH H o6JJHcnoJJKOMhI .uo 25 neKa6pS1
c.r. yKoMnneKTOBaTb annapaTbI JeMellbHhIX OT)leJloB Heo6xo.uHMhIMH pa6oTHHKaMH.
)lmr pyKoBOJlCTBa JeMellbHhIMH opraHaMH 3ana.UHhIX o6nacTeii .DCCP opraHH30BaTb
B HapKOM3eMe .DCCP cneuHaJJhoe 30HaJJb HOe YnpaaneHHe BO rnaBe c JaMeCTHTeneM HapKoMa.
2. 06Sl3aTh o6KOMhI KI1(6) .D H o6nHcnOJJKOMhI JaKOH'IHTh MOJlOTh6y 3epHOBhrx KYJJhTYP
BO acex 6hIBIIIHX noMeIIIH'lbHX HMeHHHX )lO 20 )leKa6pH c.r. 3aCbinaB Bee 3epHO HpOBb!X
KYJJbTYP HCKJllO'IHTeJJbHO Ha ceMeHa, He .uonycKaSI HX paCXO)lOBaHHH Ha KaKHe-JJH6o .upyrne
ueJJ H. CoxpaHHTh TaKJKe Ha ceMeHa Becb KapTocpeJJb, HMe10111Hiic» B 6brn. HMeHHSIX.
0Ka3aTb nOMO!Ub KpeCTbHHaM no O'IHCTKe ceMeHHOro MaTepHaJJ a, opraHH3YH )lllJI 3TOH uenH
3epHOO'IHCTHTeJJbHbre nyHKTbl.
3. Ilpe.UJlOJKHTh HapKOM3eMy H o6JJHcnonKoMaM 3ana.UHhIX o6nacTeH .DCCP npe.ucTaBHTh
B UK KI1 (6 ) .DenopycCHH nnaH BeceHHero ceBa K 20. XII - 1 939 r. c pac'leTaMH o6ecne'leHHSI
noceBHhIX nnowa.ue!ł ceMeHHhIM MaTepHaJJO M.
4. Ilepe.uaTh B ae.ueHHe HapKOM3eMa .DCCP Bee HMeio11111ecH B 3anaJlHhIX o6na-CT.srx .DCCP
Hay'IHO-HCCJJe)lOBaTeJJbCKHe y'lpeJK)leHHH no lKHBOTHOBO.llCTBY H noneBO.llCTBY, npe)lJJOlKHB
HapKOM3eMy .DCCP JlO I -ro SIHBap.sr 1940 r. onpe.ueJJHTb HX 3a)la'IH H opraHH30BaTb HX pa6oTy.
5 . Ilpe.unoJKHTh HapKOM3eMy .DCCP H o6nHcnOJlKOMaM 3ana)lHhIX o6nacTeH: .DCCP
B )leKa6pe c;r. npOBecTH KpaTKOCpO'IHhie Kypcbl no nepenO)lfOTOBKe cneuwaJlHCTOB ceJlhCKOro
xo3attcTBa. B Te'leHHe 3HMHero nepHo.ua nponycTHTh '1epe3 K p aTKocpo'IHbie Kypcbr,
opraHH3yeMbie B ye3.uax, He MeHee 5. 000 'leJlOBeK KpeCTbSIH H3 6e)lHSIKOB-cepe)lHSIKOB.
flpe)lllOlKHTb HapKOM3eMy .DCCP no.uroTOBHTb CBOH coo6paJKeHHSI 06 opraHH3aUHH KypcoB
no nO.llfOTOBKe MexaHH3aTOpCKHX Ka.llpOB, rnaBHbIM o6pa30M IIIOcpepOB H TpaKTOpHCTOB )lJJSI
3ana)lHbIX o6JJaCTett .DCCP.
6. 3anpeTHTb Bb!B03 CKOTa c TeppHTOpHH 3ana)lHblX o6nacreH: .DCCP, npe)lJl OlKHB
HapKOM3eMy H HapKoMary CoaxoJoB .DCCP B .lleKa)lHhIH cpoK BHecTH B U:K Kf1(6).D
npe)lllOJKeHHSI 06 opraHH3aUHH Ha reppHTOpHH 3ana)lHbIX o6nacre!ł KOHe3aBO.llO B H nJleMeHHb!X
lKHBOTHOBO)l'leCKHX X03HHCTB.
IlocraBHTh sonpoc nepe.u BoeHHhIM CoBeTOM .DOBO o HeMe)llleHHOH nepe.ua'le BOHHCKHMH
'laCTHMH nJJeMeHHOro norOJJOBbSI JJOIIIa)leH H .llpyroro CKOTa, B3HTOro B 6bIBIIIHX noMeIUH
'lbHX HMeHHSIX.
7. 3anpeTHTb Ha reppHTOpHH 3ana)lHb!X o6nacTeH .DCCP C03)laHHe HOBb!X xyropOB. 06H
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3aTb o6KOMbl KII(6)E H HCIIOJIKOMbl o6JiacTeii OKa3aTb He06XO)lHMYJO IIOMO!l[b KpecTMIHaM,
H3b»BHBIIIHM JKeJiaHHe cceJI»TbC» c xyTopoB B )lepeBHH.
8. 06»3aTh EeJIKoorrcoJ03 (T. KoTOBOllOBa) llO 25 )leKa6p» c.r. opraHmoaaTb BO acex
o6JiacT»X, ye3)laX H BOJIOCT»X TOprOBJIJO ceJibCKOX03»HCTBeHHb!M HHBeHTapeM H MaTepttaJiaMH
)lJI» HYJKll ceJibcKoro X03a»CTBa.
9. IIpe)lJIOJKHTb CoaHapKoMy ECCP ycTaHOBHTb Ha TeppttTopHH 3arra)lHbIX o6Jiacreii ECCP
rrop»)lOK pa3peIIIeHH» crropHb!X 3eMeJibHb!X BOIIpOCOB.

(podpis Ponomarenki)

(llII)

Na dole dokumentu napisy: „SNK BSRR, Narkomziemu, Narkomsowchoz, Biełkoopsoju
zu, Obkomom KP(b)B (Za Biel.) "
Obok ukosem prostokątna pieczęć kancelaryjna: „Należy zwrócić d o Sektora Specjalnego
KC KP(b)B do 15/Xll.3 9" (data wpisana odręcznie).
Oryginał, maszynopis.
Źródło : NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3 , t. 850, k. 76-76a.
a) Wielkie litery i podkreślenia oryginału.
b) Numery i data wpisane odręcznie.

Dokument 19
1 93 9 grudzień 1 -2, Mińsk - Uchwała Biura KC KP(b)B powołujqca biura komitetów obwo
dowych LKZMB w zachodnich obwodach BSSR i zatwierdzajqca ich skład osobowy.
CTPOro CEKPETHQ•!
U,EHTPAJihHhIH KOMHTET KOMMYHHCTHqECKOH IIAPTHH (6oJibIIIeBttKOB)
EEJIOPYCCHH
I I P O T O K O JI
3acenaHH» E JOpo UK KI1(6)E No 1 07 rr. 67 OT 1 -2/XII 1 939

r . b1

CJiyIIIaJIH:
o rrepcoHaJibHOM COCTaBe 6JOpO o6KOMOB JIKCME
B 3aIIa)lHb!X o6Jiacrnx ECCP (T. roJIOBKHH)
IIocTaHOBHJIH:
1 . IlpHH»Th rrpe)lJIOJKeHtte U,K JIKCME o c03)laHHH 6JOpo o6KOMOB JIKCME rro 3arra)l
Hb!M o6JiacrnM ECCP.
2. YTBepllHTb peIIIeHHe EJOpo U,K JIKCME OT 1 UKH- 1 939 ro)la o rrepcoHaJihHOM cocrnae
6JOpo o6KOMOB JIKCME rro 3arra)lHbIM o6JiacrnM EeJiopycctttt:
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no EapaHOBH'łCKOH o6rraCTl1 .

M A CAPCKOfO 11 caaKa )laB11JlOB11'ła - he pBbIH ceKpeTapb o 6 K o M a JI K C M E,
H l1KOJI A E H R n a cpHyTl1 ll Ba c11rr b eBl1'ła
B T O p O H ceKpeTapb 0 6 K O M a JI K C M E .
EEJIEHbKO fO A6paMa Ap0Hoa11ąa - ceKpeTapb o6KoMa JIKCME n o npon araHJle,
PblEAKOBA ArreKcaHJlpa Ky3bMH'ła - 3aa. OTJleJIOM lllKOJibHOH MOJIOJle>1rn 11 n110HepoB
o6KoMa JIKCME, AEYfOBA 11orncpa M11xaiłrros11qa - JaB. oprnHCTPYKTOpcK11M ornerroM
o6KoMa JIKCME, JIOEA qEBA H11Korrall BacHJibeB11'ła - ynonHOMO'łeHHbIH UK JIKCME
no rop. EapaHOBH'łH, T3Jl bMAXA 11aaHa H11KonaeBw1a - Ha'łaJJbHl1K onep. OTJl. HKB)l.
r

no EeJJOCTOKCKOH o6naCTH.

nP-IYPEHKO BJJa)ll1M11pa Ecp11MOBl1a - nepBblH ceKpeTapb o6KoMa JIKCME, RCbKOBA
11BaHa EMeJJhllHOBH'ła - BTOpoH ceKpernph o6KOMa JIKCME, fPl1KO H11Konall CeMeHoB11'ła
- ceKpeTaph o6KoMa JIKCME no nponaraHJle, KOllIEHKOBA BacttnHll RKO BJJeB11'ła - 3aa.
OT)lerroM lllKOJJhHOH MOJJOJle>KH 11 n110HepoB o6KoMa JIKMCE, P03EH<l>EJlb)lA A6paMa
Eop11cos11qa - noM. Ha'łaribHHKa non11Tyn paarreHHll no KOMcoMony I O apM1111, EYTYCOBA
B11KTopa 11aaHOBl1'ła - onep. ynonHoMo'łeHHhIH o6n. HKB)l no lllKOJJaM, PA TbKOBA Ceprell
Ceprees11qa - ynonHOMO'łeHHhlH UK JIKCME no rop. EenocroKy.
no EpeCTCKOH o6nacm.

EYfAEBA EareH11ll l1orncpoB11'ła - nepBhltt ceKpeTaph o6KoMa JIKCME, HOBl1KOBA
Bac11n11H TttMocpeea11qa - BTopofł ceKpeTaph o6KoMa JIKCME, AJIEKCAH)lPOBY 3ocIO
B ac11rr h e B H Y - ceKpeTaph o 6 K o M a JI K C M E n o n p o n araH)le , P bl B K l1 H A 11 c a a K a
Eop11coB11'ła - JaB. oprnHcTpyKTopcK11M OTJlenoM o6KoMa JIKCME, fPl1EAHOBA <l>e.aopa
Jl bBO Bl1'ła - noM. Ha'!. nOJJl1TOT)leJJa Kopn yca no KOMCOMOJJy, qEPHRKOBA )laH11rra
neTpOBl1'ła - ynonHoMo'łeHHhIH UK JIKCME no 6peCTcKoMy yeJ.ay, nABJIOBA fp11rop11ll
BaCHJiheB11'1a - ynOJJHOMO'łeHHhlH UK JIKCME no rop. opeery .
no B11neHCKOH 06naCT11 .

6EPE3A Cepacp11Ma <l>e.aopoB11'ła - nepBhIH ceKpernph o6KoMa JIKCME, PY)lEPMAHA
fp11ro p11ll XoHOBl1'ła - BTopoii ceKpcraph o6KoMa JIKCME, )lM 11TPl1EBA Bna)l11M11pa
11aaHOBl1'rn - ceKpernpb o6KOMa JIKCME no nponaraH.ae, JIIOT APEBJ1qA JleoHTl1ll
l1Battoa11qa - 3aa. oprnHcTpyKTopcK11M oT.aerroM o6KoMa JIKCME, XOMqAHOBCKOrO
C e p rell fp11 r o p b e B 11 'ł a - y n oJJ HO MO'łeHHhlH UK JI K C M E no B11neiicKOMY ye3.uy,
Hl1KOJIAEBA H11Konall H11Konaea11'ła - 3aB. oT.aeno M Ka.apoB o6KoMa JIKCME. MAJil1HKOBJ1qA Bynhcpa EeH11aM11Hoa11qa - 3as. OTJlenoM lllKOJihHOH MOJJO)le>K11 11 n110HepoB
o6KoMa JIKCME.
no n11HCKOM o6nacrn .

CbICOEBY Onhry AneKcaHJlpOBHY - nepBhlli ceKpcrapb o6KOMa JIKCME, KPl1BOllIEEBA
fp11rop11ll CeMeHoB11'ła - BrnpoJ:l ceKpeTaph o6KoMa JIKCME, CMEPKOBJ1qA M11xamrn
H11Konaea11qą - ceKpernpb o6KOMa JIKCME no nponaraH)le, P0311HA CeMeHa 11nhl1'ła - JaB.
OT,1IeJJOM lllKOJJhHOM MOJJ0,1IelKl1 H nttoHepOB o6KOMa JIKCME, 3 bI EJI IOKA 11BaHa
BacHJiheBH'ła - ynonHOMO'łeHHhlH UK JIKCME no CT11ttcK0My ye3.ay, rYCbKOBA M11xa11na
l1BaHoB11'ła - noM. onep. ynonHOMO'łeHHoro 3KO n11HcKoro YHKB)l, APOHOBY fyTy
MeH,1IeneBHY - JaB. opr11HcrpyKTOpcK11M oT.aenoM o6KoMa JIKCME.
(.an)

(podpis Ponomarenki)

Na dole dokumentu adnotacja: „dla Wydziału Kadr ".
Oryginał, maszynopis.
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Źródł o : NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3 , t. 850, k. 72-72a.
a) Wielkie litery i podkreślenia oryginału.
b) Numery i data wpisane odręcznie.

Dokument 20
1939 grudzień 1-2, Mińsk - Uchwała Biura KC KP(b)B w sprawie wynagrodzeń pracowni

ków zmobilizowanych do pracy w 'Zachodniej Białorusi

CTPOfO CEKPETHO•J
UEHTPAJibHbIH KOMHTET KOMMYHHCTHqECKOH ITAPTHH (6omwea11KoB)
EEJIOPYCCHH

3acenaH11l! b!Opo UK

IT P O T O K O JI

Kf[(6)6 No 107

rr.

85 OT 1 -2/XII 1 939 r.bl

Cnywa1111:
06 orrnaTe TOBapmuaM, Mo611n113oaaHHbIM
.llJlll pa60Tbl B 3aITa.llHblX o6naCTl!X

UK KIT(6)6

6CCP

ITocTaHOB11n11:

I.

BpeMeHHO .!IO I l!HBapl!

1 940 ro.lla ycrdHOBJffb cne.!IYIOI1U1H rropl!.!IOK orrnaTbl ToaapmuaM,
ECCP .!IO Ha3Ha'-leHHll 11x Ha .llOJ1lKHOCT11:

Mo611n11JoBaHHbIM .llJlll pa6oTbl B Jarra.llHbIX o6nacTl!X

a) pa6oTHHKaM: rr apTl1HHOro , COBeTCKOro H X03aHCTBeHHOfO arrrrapaTa, p a 6 0 '-! 11 M ,
cnylKaIUHM, B COOTBeTCTBl111 c cymeCTBY!OllU1M JaKOHO.ll aTeJlbCTBOM, BblITJla'-!HBaTb: OKJ!a.ll
)f(aJ!OBaH11ll no Meery HX rrpe)f(HeH pa60Tbl. HcrronKo MaM BblITJla'-!HBaTb KOMaH.ll HpOBO'IHble
(6e3 orrnaTbl KBapT11pHi,1x) no MecTy pa6oTbI B 3arra.!1HblX o6nacrnx

6CCP.

k

PacrrpocTpaHHTb HaCTOllIUHH rryHKT Ha Toaapmuełł .lleM0611n113oaaHHbl

no peweHH!O

UK

BKIT(6) 11 3 qacTeił PKKA 11 HarrpaaneHHblX Ha pa6oTy B Jarra.ll Hble 06nacT11 ECCP.
6) KOJJX03Hl1KaM (6p11ra.ll11pb1, rrpe.llCe.llaTen11 KOJ!X030B
o6nacrnx

H

.ll p .) no Mecry pa6oTbl B 3aITa.llHblX

ECCP 11crronKOMb1 Bb1ITJ1a'-l11Ba10T OKila.llbI B pa3Mepe OT 350 .!IO 450 py6.;

B) cTy.lleHTbl Bb!CillHX y'le6Hb!X 3aBe.lleHHH rrony'-la!OT CTHneH.!111!0 no MeCTy y'le6i,r, a HCilOJl
KOMbl BblITJla'-IHBa!OT HM OT

350 .!10 450 py6. Ha MeCTY pa60Tbl;

r) ycraHOBl1Tb, '!TO BblITJl3Ta rrp0113BO.lIHTCll co .llHll ITOCblJ!KH TOB ap11mełł Ha pa6oTy B 3a

ECCP.
2. ToaapmuaM, .!IOJJ)f(HOCTH KOTopi,rx orrpe.1Ieneui,1 no Mecry pa6oTbI B 3arra.1IHbIX o6nacrl!x
ECCP ycTaHOBHTb cTaBKH c I -ro l!HBapl! 1 940 r. , rrp11paBHl!B rrocne.!IHHe K cTaBKaM o6nacrei1
rra.llHble 06nacr11

BOCTO'-IHOH Eenopycc1111.

3. ITopy'-IHTb o6KoMaM, yKoMaM KIT(6)6 , o6naCTHbIM 11 yeJ.!IHbIM 11crronK0MaM .!IO 1 l!HBapl!
1 940 fO.!Ia OIIpe.lleJ!HTb Ha ITOCTOllHHy!O pa6ory Bcex TOBap11mei1, KOMaH.!IHPOBaHHb!X B 3aITa.!1Hbie
o6nacTH 6CCP H c 1 - ro l!HBapl! 1 940 r. BbIITJla'-IHB aTb 3apa60THY!O rrnaTy TOJlbKO no
3aHHMaeMOH .lIOJllKHOCTH.

(.!III)

(podpis Ponomarenki)
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Oryginał, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3, t. 850, k. 92.
a) Wielkie litery i podkreślenia oryginału.
b) Numery i data wpisane odręcznie.

Dokument 21
1 93 9 grudzień 1 5 [Moskwa] - Raport Przewodniczącego Zwiqzku Pisarzy Radzieckich o pi
sarzach Zachodniej Białorusi.
�K KTI(6).6

O pa6oTe c m1caTem1M11 3arraLIHhIX o6rracTełl Eerropycc1111"J

B 3arraJ].HblX o6rraCTl!X Eerropycc1111 11MeeTCll cełl'-Iac OKOJIO CTa rr11caTeJieH - 6e)!(eHueB 113 6 .
Tiorrhw11 11 6. B11neHcKołl 06naCT11. CpeJJ.11 Hl1X

pl!ll

3Hat.J11TeJibHblX rr11caTerrełl 1 1 JIHTepaTy

poBeJJ.oB. Harrp11Mep:

I . TAHK MaKc11M, MOJIOJJ.OH peaorrIDUHOHHhlH 6erropyccK11łl rro::iT, Ha116orree TarraHTJIHBblH

5 c6opHHKOB.
2. TIECTP5IK <D11rrttrrrr, 6. rrorr11T3aKJIIO'-IeHHhltt, rrpocttJJ.eBWHH 1 1 rreT B T!OpMe, xopow11H.

113 acełl rpyrrrrhI 3arraJJ.HhlX rr11caTerrełl. l1MeeT

JIHpHK. C6opH11KOB He HMeeT, H6o ero He rret.JaTarrH.

3. TAPAC H11Ha -- MOJIOJJ.all rro::iTecca, rr11p11K, HMe10ruall He3aypl!JJ.Hoe JJ.apoaaHHe, rrttcarra ,
rrraBHbIM o6pa30M, Ha COUHaJibHble TeMbl.

4. 3ACI1M H 11Korrałl -- MOJIOJJ.OH 6erropyccKHH IT03T, 6. KOMCOMorreu, ITOJ].BepraBIIJHHC.11
MHOfOKpaTHb!M apeCTaM H rraumjJ11KaUH.!IM.

5. l1 BEPC

AHaTOJil1H -- MOJIOJJ.OH 6erropyccKHH IT03T, ITO,!lBepraBIIJHHCH apecTaM H H3611-

eH11eM.

6. MAlll A P A Mttxacb -- 6erropyccKHH rro::iT, 11MeeT 5- 7 c6opH11KOB, 6 aTpaK, rrttcarr Ha
COU11aJibHb!e TeMbl. no paCCKa3aM TOBap11rudi 113 3arra.nHOH EerropyccHH, B rrocrre,!lHHe fO.!lbl,
rrocrre apeCTa 11 OTCHJJ.Kl1, rrorrarr B JlaITbl xaJ].eKOB, 6hlJI HeKOTOpbre BpeMH no.u 11X BJI11.!IHl1eM.

1-13 ITOJibCKl1X rr11caTerreH. 3Hat.Jl1TeJibHb!H 11HTepec rrpeJJ.CTaBJIHIOT:

I . AH3EJib M

KoHcTaHTl1H - rrpo3a11K, rnaBHOH TeMOH KOToporo 6h1rro 6e3BbIXO.!lHOe

ITOJIO)!(eH11e MOJlO,!le:>1m B floJibllle.

2. EPOHEBCKA51 5IH11Ha -- TaJiaHTJI11BaH .neTcKaH rr11caTeJibH11ua, 11MeeT IT.!!Tb KH11r.
3. CEJibM rerreHa -- .neTCKa.11 rr11caTeJibHl1Ua.
4 . .[1,-op EOHE 3.uaap.n -- H3BecTHbIH Kp11T11K 11 rr11repaTypoae.u, 6orrbwoii 3HaToK 11 rrepe
BO.!l'-I11K 11crraHcKoii rr11TepaTypb1, rrpocjleccop.

5. MA3YPEK

A.naM -- rrttcaTerrb .nrr» 10Howecrna.

Bee OHl1 HMelOT KHHrH, KOTOpble rro CBOeMy ITOJil1Tl1t.JeCKOMY HarrpaBJieHl110 11 rro xy.uo
lKecTBeHHblM Kat.JecTBaM, rrocrre HeKoTopoii oq11crK11 OT HaBl!3aHHbIX ueH3ypołl MecT, MOryT 6bJTb
rreperret.JaTaHbl y HaC 11 rrpe.ncTaBJIHIOT 6eccrropHblH 11HTepec lIJlll COBeTCKOro '111TaTeJI.!I.
113 eapeiicK11x rrttcaTerreii rrpe.ncTaarr.1110T HHTepec crre.uy10ru11e TOBapttru11 :

I . KArAHOBCKI1H 3cjlpoHM -- rrpo3aHK, Hoaerrrr11cT, 11MeeT p».n KHHr, KpyrrHbltt,

TaJiaHTJil1BblH ITHCaTeJib.

2. rEJIJIEP oeHHaMHH - peBOJIIOU110HHbIH IT03T, HMeeT 2-3 C60pH11Ka CTl1XOB.
3. rPOCCMAH M. -- poMaHl1CT, 11MeeT ,!lBa pOMaHa
o Kaprre M apKce H o Po3e
--
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J1JOKceM6ypr.

4.
5.
6.

PYEI1HlllTE H H -- no:n, HecoMHeHHO Ta.rr aHTJHIB.
PAlllKI1H -- np03aHK, nony'łHBlllHH npeMHJO Ilepeua.
M O P rEHTO H -- n o ::n, pa6 o'ł11 ii -can o )l( H H K , H M eeT HenypaJlHbie TBOp'łeCKHe

B03MO)l(HOCTH.
06cTaHOBKa MH pa60Tbl cpeJlH 3THX n11caTeJieH JlOBOJibHO CJIO)l(Ha. lfacTb n11caTeJieH HMeeT
B cBoeH. 611orpacp1111 "TeMHbie nHTHa" (KaraHOBCKHH 6bIJI Korna-To B KpacHoii ApMHH, HO BO
BpeMH MaHCKOro HacTynneHHH IlHJICYJlCKOro Ha KHeB -- OCTaJICH B nneHy H yexa.rr Ha pOJIHHy.
lJ:aCTb n11caTeJieH no CBOeMy npOHCXO)l(neHHJO npHHanJie)l(HT K noMeIUH'-IbeMy COCJIOBHJO HJIH
ocp11uepCTBY (AH3eJibM, IlyTpaMeHT H np.). lJ:aCTb n11caTeJieH BO BpeMH CBOeH npHHa,T(Jle)l(HOCTH
K KI13E 11 KOMCOMony 6b1Ba.rra H B CCCP, c11nena B nOJibCKHX TJOpMax, BhmycKa.rr acb 11 BHOBb
apecroBbIBanacb. Bee 3TH o6cTOHTeJibCTBa Tpe6yJOT npoBepKH HX n oJIHTH'łecKoro n11ua. MbI
MO)l(eM npoBepHTb HX TOJibKO no TBOp'łeCTBy, B OTHOllleHHH HJieHHO-xyno)l(eCTBeHHOH
HanpaBJieHHOCTH 11x npOH3BeneH Hii.Ho 3Toro Mano. OTcyTcTBHe neTaJibHOH npoBepKH
HeCKOJibKO MelllaeT pa3pellleHHJO BOnpoca o ne'łaTaHHH HX npOH3BeneHHH H o nocbIJIKe
TOBap11meii Ha pa6oTy. Crano 6bITb, Heo6xon11Mo yCKopHTb JTY npoBepKy HJIH YKaJaTh
rocmnaTy ECCP 11 penaKUHHM, 'IT06b1 oTcyTcTBHe nono 6Hoi1: npoBepKH He CJIY)l(HJi o ,
HenpeonoJIHMblM npenHTCTBHeM nJIH ne'łaTaHHH, a MeCTHblM opraHaM JlJIH npHHHTHH H a
pa6oTy. Oco6o CTOHT Bonpoc o 6JIH3KO CTOHIUHX K TITIC, ElyHJlY HJIH 6bIBlllHX 11 x 'łJieHaMH,
a no JIHHHH 6enopyccKHX nHcaTeJieH -- BXOnHBlllHX B xaneu11JO HJIH caHaUHJO (l1JibHllleBH'ł,
faJibHlll, JleB'łHK).
Ilo BceM 3THM BonpocaM He06XOJlHMbI coorneTcrnyJOIUHe yKa3aHHH UK KI1(6(E.
BTopoH. Bonpoc -- o noJihCKHX n11caTeJIHX . l1x B Eenopycc1111 OKOJIO

1 0.

EcTb cny'łaH

nepee3na H3 3ananHoii YKpaHHbI 11 , TaKHM o6pa3oM, 11x KOJIH'łeCTBO 3Ha'łHTeJibHO yBeJIH'łHTcH
. Ceii'łac OHH HeCKOJihKO pacTepHHbI: HM HerJle ne'łaTaThCH. IlOJibCKaH ra3eTa "BbI3BOJieHbI
bHJibICTOK" -- 3TO TOJibKO ny6JIHpOBKa pyccKOH ra3eTbl H caMOCTOHTeJibHOro MaTepHaJia He
noMemaeT, -- nonhcKoro ceKTOpa B Elenr113e -- HeT. Ilpo3aHKH 11 nercKHe n11caTen11 eme MOrJIH
6bI, Ha xynoii KOHeu. Hane'łaTaTb CBOH npOH3BeneHHH B nepeBone Ha 6enopycCKHH H3bIK, HO
no3Tbl JIHllleHbl H 3TOH B03MO)l(HOCTH.
IloJibCKHe n11caTeJIH B EleJIOCTOKe HaCTOH'łHBO Bbl,llBHraJOT TpH Bonpoca: o caMOCTOHTeJibHOH
ra3eTe Ha nOJibCKOM H3bIKe, o nHoHepcKOH ra3eTe H o pan110BeIUaHHH Ha nOJibCKOM H3bIKe.
M oTHBHpOBKa Bcero 3TOro onHa: TaM, rne HeT HallleH COBeTCKOH pa60Tbl cpen11 JIJOJleH, He
3HaJOIUHX pyccKoro 11 6enopyccKoro H3h1Ka (a T'dKHX 3Jlecb Bee )l(e MHoro) TaM Bpar Bener pa6oTy
Ha nonbcKOM H3b1Ke, HHorna 6e3HaKa3aHHO 11 ycnelllHO. CnylllaHHe paJlHO H3 JlOHJlOHa Ha
noJibCKOM H3bIKe -- pacnocTpaHeHHOe HBJieHHe B EleJIOCTOKe. nonpbIBHaH pa6oTa BeJleTCH
peaKUHOHHbIMH neJlaroraMH B lllKOJie. IlHOHepcKHe H3naHHH Ha pyccKOM H3b!Ke n o K a
HenocrynHbl JleTBOpe. Y'łe6HHKH H a 6enopyccKOM H3b1Ke HMeJOTCH B orpaHH'łeHHOM KOJIH'łeCTBe.
Bee 3TO, KaK 6ynTo, o npaBnhrnaeT Tpe60BaH11e xoTH 6b1 BpeMeHHoro H3naHHH xopollleii
n110HepcKOH ra3eTbI Ha noJihCKOM ll3b1Ke. Heo6XO.!ll!M a TaK)l(e opraHH3aUHH nonhcKoro ceKTopa
B rocynapcrneHHOM H3naTeJibCTBe EICCP.
TpeTHH Bonpoc -- o eBpeiicKHX ra3eTax B ropoJlaX 3ananHoi1 Elenopycc1111. Cerb 11x, cyn»
no 3aHBJieHHHM MeCTHblX pa60THHKOB -- HenocraTO'łHa. l1MeJOIUHHCH B MHHCKe eBpeiłcKHH
JIHTeparypHblH )i(ypHa.rr He cnpaBHTCll co BceM JIHTeparypHblM MaTepHaJIOM, 1160 OCHOBHaH
Macca n11caTeneii B 3ananHhIX o6naCTllX Eenopycc1111 -- eBpeiicKHe n11caTeJIH. Cnenyer pelllHTb
Bonpoc H o eBpeiłcKHX ra3eTax H o JlOnOJIHHTeJibHOM eBpeiicKOM JIHTepaTypHOM )i(ypHaJie.
lJ:eTBepTblH BOnpoc -- o MaTepHaJibHOM H 6bITOBOM nOJIO)l(eHHH n11caTeJieił B 3 ananHOH
Eenopycc1111. A6coJIJOTHOe 6oJihlllHHCTBO 11x 6e)l(aJIO 113 IloJiblllH, ocraBHB cBoe HMymecrBo, a
HHorna H pyKonocH Ha npOH3BOJI CYJlb6bI. 0KOJIO
c

46

n11careneii HaxonHTCH B o6me)l(HTHH BMecre

)l(eHaMH H JleTbMH, B OJlHOH 60JiblllOH H XOJIOJlHOH KOMHaTe cnJIOlllb ycTaBJieHHOH KpOBaTH

MH (6bIB. TaHU-3aJI). MbI oKa3aJIH nocHJibHYJO noMOIUb Ha116onee Hy)l(naJOIUHMCH. L(n» 3TOH
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uem1 EeJIOCTOK OTTIYCTl1JI OKOJIO

Io

Th!C. py6. CoJ03 n11caTeIIefł (Halli 11 MOCKOBCK11H) OKOJIO

70.000 py6. CHK ECCP - 30.000 py6. 1'13 3Tl1X cpe.ucTB oKono 20.000 py6. ylł<e BhI.D:aHo B
KalfeCTBe e.D:HHOBpeMeHHOH TIOMOWH TIHCaTemIM-�elKeHl(aM. qeJIOBeK 20-25 yCTpOeHO Ha TIOCTOll
-

HHyJO pa6oTy . .IJ:oroBopeHo B EenocTOKCK11M YnpaeneHHeM o Bhr.n:aqe op.n:epoB TeM nttcaTeJillM,
KOTOpble caMl1 HaXO,UllT ce6e KOMHaThl (TaKl1X op.n:epoB Ha I/XIl-39 r. BhI,UaHO .UO .n:ecllTH).
HeJih3ll CKa3aTh, lfT06hI 3Tl1 Meponp11llTHll 3HalfHTeJihHO CMllflfHJIH HYlK.n:aeMOCTh nttcaTeneił
11 yny'IWHJIH HX TIOJlO)ł(eHHe. YcTpOHCTBO Ha pa6oTy TOpM03 HTCll LlBYMll npH'111HaMH:
He3HaH11eM pyccKoro H 6enopyccKoro ll3hIKa 3H a'IHTeJibHOM 60JihWl1HCTBOM eBpeHCKHX
n11caTeJieH H 3Half HTeJibHOH lfaCTbJO TIOJICKHX, OTCYTCTBl1eM TOH KBaJIH<pHKal(HH, KOTOpall
oco6eHHO tteo6xo.n:HMa )l,1ll C03)laBaeMhIX ra3eTHhlX annapaTOB, 3TH TIHCaTeJIH B 60JibWl1HCTBe
OKOH'IHJIH 10pH.D:l1lfeCKHe yqe6Hhle 3aee.n:eHHll 11JIH cnel(HaJlhHO-lKypHaJil1CTCKHe, a ra3eTHh!e
annapaTbl, KaK npaBHJIO, KOMTIJieKTYJOTCll 113 JIJO.n:eił, 3HaKOMhlX c COBeTCKOH ra3eTHOH
pa60TOH. Cpe.n:11 n11caTeJieH MHOro 6bIBWl1X 113,UaTeJibCKHX pa6oTHHKOB, O Til!Tb TaK11 He
Moryw11x npHJIOlKHTh CBOH CHJihl B 3TOH o6JiaCTH H3-3a He3HaHHll ll3blKOB. IIpaB.n:a, TIHCaTeJIH
cornawaJOTCH 11TTH Ha JIJ06yJO pa6oTy H MhI ycTpa11eaeM 11x Ha nepeyJO non aewyJOcH.
fopo.n:cKOH KoMHTeT napTHH B EenoCToKe BhIHec cooTBeTcTBYJOWHe perneHHe. IIpoeepKa
HcnonHeHHll 3Toro peweH11ll co CTOpOHhI L(K KII(6)E 3HalfHTeJihHO noMorna 6hI fopKoMy
napTHH, KOTOpblH O'!eHb BH11MaTeJi bHO OTHOCl1TCH K n11caTeJIHM , HO He Bcer.n:a MOlKeT
npaKTl1'1eCKH npO.D:BHHYTh Bee BOTipOChl qepe3 annapaT BpeMeHHOfO ynpaeJieHHll.
Cpe.n:cTea, KOTOphIMl1 cefłqac pacnonaraeT IIpaeneHHe CoJ03a, MhI npe.n:nonaraeM
11CTIOJih30BaTh CJie.n:yJOW11M o6pa30M. 0KOJIO 20-25 Tb!Cll'I YH)leT Ha e)ll1HOBpeMeHHYJO TIOMOl!lh,
OKOJIO 25 Th!Clltl yw.n:eT Ha co.n:eplKaHHe 1 5-20 TIHCaTeJieH B .D:OMe OT,Uh!Xa B IIyxoBH'!aX, lfT06hI
.n:aTh B03 MOlKH OCTh OT.D:OXHYTh H nonp ael!Tb ceoe 3.D:OpOBbe Hatt6onee H3MOTaBlllHMCll
TOBap11maM, a TaKlKe .n:aTh B03MOlKHOCTb TeM, KTO OKaHlfl1BaeT CB011 npo113ee.n:eHl1ll HJIH
no.n:roTaBJIHBaeT HX K ne'!aTH -- CTIOKOHHO 3aKOH'll1Tb 3TY pa6oTy: 113yqemre pyccKoro ll3hl
Ka, ceMl1Hap MOJIO)lhlX TIHCaTeJieH, TIOJil1TY'le6y, np1106peTeHHe 6H6JIHOTeKH, OKOJIO I O ThlC.

Ha 6naroyCTpOHCTBo o6melKHTl1H, opraH113au11JO CTOJIOBKH. OcTaJihHhie yHJlYT Ha neqe6ttyJO
TIOMOl!lhMh, Ha TIOChIJIKY H3 MocKBhl H M11HCKa rreKTOpOB no eonpocaM JIHTepaTy phl, Ha
noMOWh B nepeneqaTKe pyKon11ceił 11 np.
TaK11M o6pa30M MhI BHOCl1M B L(K KII(6)E cne.nyJOm11e npaKTl1lfecK11e npe.nnolKeH11JJ:

I . .IJ:aTh

cooTBeTCTBYJOWHe yKa3aHHll napT11HHhIM opraHaM 3ana.nHhIX o6nacTeH Eenopycc1111

06 11CTIOJib30BaHl111 BhlllBJieHHhlX n11caTeJieH, ne'!aTaHl111 11X H TIOChIJIKe 11X Ha TY HJil1 .npyryJO
pa6ory.

2. Pa3pewHTh eonpoc o co3.n:aHHH TIOJ!hCKoro ceKTopa npH rocy.n:apcTBeHHOM H3.D:aTeJihCTBe
EenopyccKOH CCP 11 113.naH11 11 TIOJihCKOH .neTcKOH ra3eThI 11n11b> cooTBeTcTBYJOWero
np11nolKeHHH npH cywecTByJOmeił 6enopyccKOH

ra3eTe "IIioHep Ee6apyci", opraHl130BaTh

H3,UaHHe TIOJihCKOro JIHTepaTypHo-xy.n:olKeCTBeHHOfO lKypHana.

3. Pacw11p11Th JIHCTalK cywecTBYJOWero eBpeHcKoro JIHTepaTy pHo-xy.no-lKecTBeHHoro
lKypHana "lllTepH" HJIH opraHH3oBaTh H3.ll aH11e Hoeoro lKypHana

B rop. EenocTOKe. Heo-

6xo.n:11Ma TaKlKe H .D:eTCKall eepeiłcKal! ra3eTa 11JIH H3,llaHHe COOTBeTCTBYIOlUHX npHJIOlKeHHH
np11 ra3ere "IlioHep Ee6apyci" .
.IJ:aTb yKa3aHHll o6JiaCTHhlM napTHHHbJM opraHaM 06 OKa3aHHH BceCTOpOHHeił TIOMOWH

-

MaTepHaJihHOH, KBapTHpHOH H .np. -- TIHCaTeJillM 3ana.n:HhlX o6nacTeH.

5. 0Ka3aTh CoJ03Y coeeTcKHX n11caTeJieił ECCP noMOlilh e OTHoweHHH nepeeo.na B M11HcK
HaH6oJiee Bbll!BHBWHX ce6H H TaJiaHTJIHBhlX TIHCaTeJieH. (TaHK, IleCTpllK ·11 .n:p.)

IIPE.IJ:CE.IJ:ATEJih IIPABJIEHl17I COJ03A
COBETCKl1X IIl1CATEJIEH

(podpis) (JlbIHhKOB)
1 5 ,XII, 193 9<l
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Oryginał, maszynopis
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 2 1 , t. 1 646, k. 42-47.
a) Podkreślenie i wielkie litery oryginału.
b) Słowo ,,kak" zastąpiono słowem „iii" wpisanym odręcznie.
c) Data wpisana odręcznie.

Dokument 22
1939 grudzień 20, Mińsk - Uchwała KC KP(b)B w sprawie kadr dla rejonów zachodnich ob

wodów BSRR.

IIOCTAHOBJlEHVIE UK KII(E) EEJIOPYCCVIH O KA)lPAX
)lJl>I PAMOHOB 3AIIA)lHhIX OEJTACTEM ECCP"1
OT 20 )leKa6pH 1 939 r.b)
1 . 06HJaTb OT!leJI Kanpos UK KII(6)E, MHHCKHH, B1tTe6cKHH, Morn11escK11łi, foMeJibCKHH
11 II011eccKHH o6KOMhI KII(6)E K 5.0>1- 1 940 rona nono6paTb HJ 'l1tc11a pa6oTHHKOB o6KoMoB,
paHKOMOB 11 ropKOMOB KII(6(E, ceKpeTapeił 11 JaMeCT11Te11ei1 ceKpeTapełi napT610po nepBH'lHhlX
napTopraHHJaU11H

Ił

napTHHHOro aKTHBa 1 600 TOBapmuełi )lJlll pa6oTb[ B Ka'leCTBe:

1 . IIepBblX, BTOpbIX H TpeTbl1X ceKpernpeił PK KII(6)E

300 ąe11.

2. 3as. oprnHcTpOTJle11aM PK KII(6)E
3. 3as. OTJleJiaMH nponaraHJlhl H arnTaUHH PK KII(6)E

1 10 "
1 10 "

4. 3aM. JaB. OT)leJiaMH Kanpos PK KII(6)E
5. 3as. soeHHhlMl1 OT.!le11aM11 PK KII(6)E

1 10 "
1 10 "

6. VIHCTpYKTOpOB PK KII(6)E

430 "

7. 11HcTpyKTopos PK KII(6)E no JKeHpa6oTe

1 10 "
1 1o "

8. IIponaraH.!lHCTBO PK KII(6)E
9. Pe,!laKTopos pałioHHhlX raJeT

1 00 "

1 O. CeKpeTapeił PK JlKCME

1 10 "

2. 06HJaTb OT.!leJI Ka,!lpos UK KII(6)E H cooTBeTcTay10ruHe HapKoMaThl ECCP coBMeCTH o
c o6KoMaMH KII(6)E H oprKOMHTeTaMH IIpe311JlHyMa Bepxosttoro CoseTa ECCP no 0611acrn
M K 5.c>I- 1 940 r. no,!lo6paTb H3 'llłCJia HaH6011ee no,!lroTOBJieHHblX H onpaB,!laBllllłX ce6H Ha
npaKTH'lecKOH pa6oTe 1 460d) TOBapHrueił )lJlll pa60Tb! B KaąecTBe:
IIpence,!laTe11ei1 pai111cno11KOMOB

1 00

IIpencenaTeJieH paHOHHb!X n11aHOBb!X KOMHCCHH

1 00

IIpe,!lce,!laTe11ei1 pai1noTpe6co10JoB

1 00

1 1o

3aBe,!lyIOlUHX paiłqJHHOT,!leJiaMH
3ase,!lyIOlUHX paHJeMOT,!leJiaM11
3aae,!lyIOlUHX paHOHHbIMH OT,!leJiaMH HapO)lHOro o6pa3oBaHHa
3aBe)lyIOlUHX paH3,!lpaBOT,!leJiaMH
YnpaBJill !OlUHX paHOHHblMH OT,!leneHHllMH roc6aHKa

l oo

1 10
1 00
1 00

Pai1yno11ttapKOMJaroa

1 00

PaiłoHHhIX HHcneKTopoa ttapxoJy'łeTa

1 1 0°!

IIpoKypopos paiłottos

1 00

HapO.!lHhIX cy.!leił

1 10
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Ha'łaJihHl1KOB
HaqaJihHl1KOB

3.

PO HKB)J,
PO PK M11n11u1111

flopy'ł11Th omeny Ka)lpoa QK KIT(6)E opraHl130BaTh c

rrapT11H HhlX pa6oTHl1KOB Ha

3 50

qen. 0T)len

y

5.<lI-1 940

1 1 0°>
1 1 0°1
r. MeCH'łHhle Kypchr

rrpo rraraH)lhl 11 arnrnu1111 QK KIT(6)E

pa3pa6oTaTb yqe6Hh!H ITJiaH 11 rrporpaMMhl KypcoB, ITO)l06paTb BhlCOKOKBanmpmmpoHHhlX
neKTopoa

4.

11

rrpe)lCTaBl1Th Ha yTBep)!{)leH11e EIOpo QK KIT(6)E.n

flopy<rnTbsJ

CHK ECCP

opraHl130BaTh c

5.<JI-1 940 r. MeCH'łHhle Kypch1 rrpe)lce)laTeneA
ECCP, cornacosaa y'le6Hb!H rrnaH,

paA11crroJIKOMOB )lJIH BHOBb opraH113yeMblX paAoHOB
rrporpaMMhl Kypcoa 11 JieKTopos B QK Kf1(6)E.
5 . 06H3aTh

C H K ECCP

11 cooTBeTcTBYJ011(11e HapKoMaThl

ECCP

COBeTCK11X pa60THl1KOB KpaTKOCpO'IHbie KypcbI 11 ceM11Haphl B rrep110)l c
cornacoaaa KOHKpeTHbie cpoK11 11 rrporpaMMhI Kypcoa

6. 06 H3aTh Q K JI KCME rrpe)lCTaBl1Th

EIOpo

11

opraH113oBaTh )lJI»

5.'1 I

rro

1 .Il-1 940

ceM11Hapoa c QK KIT(6)E.

r„

QK KIT(6)E rr pe)lJIOlKeH11H rro aonpocy

yK0MrrJieKTOBaH11H PK JI KCME ao BHOBb opraH113yeMblX paAoHax

ECCP.

7. )J.n» yK0MnJieKT0BaH11H o6nacTHblX 11 paAoHHblX napT11HHhIX annapaTOB B 3arra)lHh1x
o6nacrnx

ECCP

rrpoaepeHHhIMl1 Ka)lpaM11 Maw11H11CTOK, rropy'łl1Th

BaTb KpaTKOCpO'IHble KypcbI MaW11Hl1CTOK Ha
KypCbl

8.

300

300

CHK ECCP

opraH113o

'leJIOBeK. QK JIKCME no)lo6paTb Ha 3Tl1

'!eJIOBeK 'IJleHOB JIKCME.

YTBep)lHTh KOJil1'!ecTBeHHoe pacnpe)leneH11e oT6opa pa6oTHl1KOB no o6nacrnM (np11no

lKeH11e) 1l.

9.

flpe)lynpe)l11Th o6KOMhI 11 paHKOMbI KIT(6)E, '!TO )lJI» pa6oThl B 3ana)lHblX o6naCTHX

)lOJilKHbl OT611paThC» Ha116onee npe)laHHbie, napT11HHO-BbI)leplKaHHbre 11 Ha116onee ·cnoco6Hh1e
TOBap11m11

no

CB011M )leJIOBblM Ka'!eCTBaM.

(Ponomarenko) podpis
Na górze dokumentu numeracja: „B-III/I 20/XII-39„ oraz dekretacja: „Zgoda" i 5 podpi
sów, m.in. Ponomarenki, Canawy i Grekowej. Z prawej strony słowo : „Projekt" przekreślone.
Oryginał, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3, t. 826, k. 1 -3 .
a) Wielkie litery oryginału.
b) Data wpisana odręcznie.
c) Liczba' „5" wpisana odręcznie.
d) W liczbie 1460 sześćdziesiąt wpisano odręcznie.
e) Poprawiono odręcznie na 1 10.
f) Po tym zdaniu dopisano odręcznie: „Do 1-1- 1940 r."
g) Skreślono słowo „Zaproponować" i wpisano odręcznie „Polecić".
1 . Por. dokument 23
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Dokument 23
1 93 9 grudzień 20, Mińsk - Rozdzielnik limitów osób skierowanych z obwodów wschodnich

do pracy w Zachodniej Białorusi
ITp111IO)l(em 1e H0 I K HOCTaHOBJieHl1JO
IJ,K KIT(6)E OT 20.XII-39 r.

No 1 1 1 / l

Kon11ąECTBEHHOE PACITOPJDKEHJ1E
OTOEPAH HhIX PAEOTHJ1KOB no OEflACTJIM•I
Ha11MeHoBHHe JlOJI)l(HOcTei:\
IToneccKaH
CeKpernph PK KIT(6)E
3ae. oprnHCTp. OTJl.
3ae. OTJl. npon. H arnT .

3aB. OTJl. Ka,Upoe PK
3aB . BOeHHhIM OT.Il.
l1HCTp. no )l(eHpa6oTe

ITponaraH)lHCTOB

l1HCTpyKTOpOB PK KIT(6)E
Pe,UaKTOphI pali. ra3eT

HattMeHoBaHHe o6nacTei:\

MHHcKaH

B11Te6cKaH

M o r1-1neecKaH

fo MenbcKaH

85

75

70

55

30

26

24

23

7

30

25

25

24

6
6

15

30

25

25

24

30

25

25

24

6

30

25

25

24

6

30

25

25

24

6

1 56

92

87

80

15

26

23

23

22

6

ITpe,UcenaTeJUł PJ1K-oe

26

24

23

21

6

26b)

24

23

21

6

ITpenc. Pai:\n0Tpe6c0103oe
3aB. Pai:\q>a

27

24

23

20

6

29

26

25

24

6

29

26

25

24

6

27

24

23

20

6

3 QcJ

25 dl

2sc1

27

24

23

27

24

23

20

30

25

25

20

IO

27

24

23

20

6

29

25

25

24

7

ITpe,Uce)l. pai:\KOMHCCHM

3ae. Pai:\30

3aB. Pai:\3,UpaB
Pai:\ceKTOpOB

Hapxo3y'łeTa
Pai:\ynonHapKOM3ar11
Pai:\npoKypopoB

Hapcy)lei:\
YnpaB. pai:\oT)l.
foc6aHKa
CeKpernpei:\

PK flK3ME

24°
' 20

6
6
6

Oryginał, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 3, t. 86 2, k. 7-8 .
a) Wielkie litery oryginału.
b) Poprawiono odręcznie z 25 na 26.
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c) Poprawiono odręcznie z 28 na 30.
d) Poprawiono odręcznie z 23 na 25.
e) Poprawiono odręcznie z 22 na 25.
f) Poprawiono odręcznie z 21 na 24 .

Dokument 24
1 939 grudzień 2 8, Mińsk - Informacja specjalna ministra spraw wewnętrznych BSRR o sy

tuacji w Zachodniej Białorusi po wycofaniu z obiegu złotego polskiego.
plll - 3

COBEPlllE HHO CEKPETHQ•i
CEKPETAPIO UK KCT(6) EEJIOPYCCI1l1
Tosap11rny ITOHOMAPEHKO

CITEQCOOlill.\EHME
B CBH311 c ony6n11KoBaH11eM msemeH11H Hapo.uHoro KoMM11cep11aTa <1>11HaHcos EenopyccKoti
CCP 11 roc6aHKa Co103a CCP o rrepexo.ue Ha COBeTCKYIO BaJIIOTY Ha Tepp11Top1111 3arra,UHb!X
o6nacTeH Eenopycc1111, B pH,Ue MeCT spalK.lle6Hb!H :meMeHT npOB O,Ul1T KOHTppeBOJIIOU110HHOe
B03,UeHCTBl1e Ha OTCTaJibie CJIOl1 HaceJieHl1H, pacnpoCTpaHHH aHTl1COBeTCKYIO ar11Tau1110 11
KOHTppeBOJIIOU110HHOro xapaKTepa Jil1CTOBKl1.
B r : rpo,UHO B pa3Jil1qb[X MeCTaX, 2 1 -ro .ueKa6pH c r. o6HapylKeHbl pacKJieeHHble Jil1CTOBKl1
KOHTppeBOJl!Ol..ll10HHOfO co.ueplKaHl1H, Harr11caHHble Ha ilOJlbCKOM H3b!Ke KpyrrHblM wpmjJTOM
no.u KOil11pKy, yKa3aHHbie Jll1CTOBKl1 rr11caHbl O,UHl1M rroqepKOM, 11Me!OT 0,UHHaKOBy cpopMy,
B03MOlKHO, '[TO aHarrornqHble Jil1CTOBKl1 6y.uyT o6HapylKeHbl eme. TaK KaK no cnoco6y 11X
113fOTOBJieHl1H MOlKHO npe.unonaraTb, 'lTO 11X Harr11caHO 60JlblllOe KOJll1'leCTBO. Bcero 3a 2 1 -e
.ueKa6pH o6HapylKeHo 11 113"bHTO 12 Jll1CTOBOK, rrp113b!Ba!OIU11X HacerreH11e K coxpaHeH11!0 ilOJlb
CKOfO 30JIOToro, KaK He noTepHsrnero L1eHHOCT11, Ha3bIBaH pacnopHlKeH11e Opas11TeJi bCTBa .u11seprnei1 KOM M YHbI 11 OKKyrraHTOB.
HapH.UY c :n11M, spalK.lle6HbIH JJieMeHT nposo.u11T aHTl1COBeTCKYIO ar11TaL11110, rrp113b1Ba10my10
K BOCCTaHosrreHHIO rrOJibCKOro rocy.uapCTsa. Bna.ueneu peCTopaHa B r. CoKOJIKl1 - KYJlhKHHA
3aHBl1Jia: - "KaK11e-6br Meporrp11HTl1H COBeTCKaH BJiaCTb He nposo.umra BHe, OHl1 HarrpasrreHbl
npoT11B Hac. Bee pasHo CoseTcKaH BJiaCTb y Hac rrpo.ueplK11TbCH TOJibKO .uo secHbI, a noTOM
CHOBa ITOJibCKOe rocy.uapCTBO 6y.ueT BOCCTaHOBJieHo".
BbIITOJIHHH rrpas11TeJihCTBeHHOe perneH11e o rrepexo.ue Ha coseTcKy10 BaJIIOTy, B pH.ue MeCT
11Mell11Cb He.uocTaTK11 11. 113BpameHl1H B pa6oTe, TaK, BOrrpeKl1 rrpas11TeJibCTBeHHblM pacrropH
lKeH11HM o BblITJiaTe 3aprrJiaTbl COBeTCK11Ml1 .ueHhraM11, - rrocJie,UHHH pa6oq11M 11 cJiylKalllHM

Bhmrraq11sanach rrorrbcK11M11 3JIOTbIMH. B Mono.ue'lHO c 1 7 no 1 9-e .ueKa6pH, pa6oq11M 11 cny
lKaIUH.M lKeJI . .uop. y3na Bbmrra'leHo ITOJibCKl1MH 3JIOTbIMH OKOJIO 200
- 20
600 3JIOTbIX, pa60TH11KaM BpeMeHHoro yrrpasneHHH
3apnrraT1'.l, pa6oq11M Bhl,UaHO 3 ooo 3JIOTbIX.
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OOO 3JI.

OOO,

crrylKallll1M Pai13o 7

Ha CT. CoKOJIKl1 rrp11 BbIITITaTe

Ynpaanem1e EerrocTOKcKofi )f(eJie3HOfi ;roporn 1 4- 1 5 ;reKa6pll nony'l11no 1 50 OOO py6. co
BeTCKl1.Ml1 3HaKaMl1, a pa604l1M M cny)f(aWMM 3apa60THall !1JiaTa 6hIJia BbI.llaHa [10JlbCKl1Ml1
3JIOTblMM B CBll3M c 'IeM, Pllll pa6o'JMX 11 cJiy)f(allIMX COBefi 3apa60THOH nnaTofi He MOfJHI
BOC!10Jlb30BaTbC5! 11 !1p0l!BJIJl!OT HellOBOJ!bCTBO .
HeKOTopbie pyKoao1111Tem1 ToproBhIX opramnau11fi np11H11MarrM OT Toproauea norrbcK11e
3IIOThl. llIIll 3aMeHbI MX Ha coaeTCKMe neHhr11. TaK, npencenaTeJlh CoKOJibCKoro fopn o 5łPOWEB ('lJieH Kn!6)E)bl, 20/XII - npl1HHJI J.vrn o6MeHa OT )f(eHbl rnproaua ITPY)KA H 
CKOfO
noJihCKMe 3JIOThl B cyMMe 1 6 8 9 11 !1h!TaJICll o6MeHllTh MX B 6attKe, KaK np11Ha,'.l
ne)f(am11e fopno, K TOMy-)f(e Toproaeu ITPY)KAHCKHH rna6JKeHHhIH noKyMeHTaMi-1 OT 'fop�
roaoro oT.uerra fopno, 6brn KOMaH.u11poBaH s r. EenocTOK n: 1 H TOH)f(e uerr11.
d,
Onv1e4eHHb1e He.uocTaTKl1 B pa6oTe np11aerr11 K TOMY, 'lTO ao MHornx npe.unpHllTttlix 11 yq
pe)f(.ueHl1llX OCTaJIOCb 60IIblUOe KOJll1'leCTBO !10Jl b l ;; i1x 3JIOTb!X CBOeBpeMeHHO <• He ĆnaHhix
B 6aHK. B r. EerrocroKe B fopnMweropre ocrarrocb 21 OOO 3JI., B rB03;IHJibHOM 3a.s o.u.e I O 8 00
3JI. , Opr6IOpo Opocj:Jcoro3os - 1 8 OOO 3JI. 11 T.JI.
HecMOTpll Ha yKa3aHHbie CHK CCCP o 3aMeHe norrbcKHX .uette)f(HhIX 3HaKoB Ha coaercK11e,
Jll1UaM !10JIY'lHBlUMM 3apnnaTy C 1 1 -ro lleKa6pll, ynpaBJIHIQWMMl1 06JiaCTl!Ml1 KOHTOp roc6aH
KOB 3TO pacnopl!)f(ett11e He BblTIOJ!Hl!eTCll, a HeKOTOpble .ua)!(e He 3Ha!OT CKOJ!bKO cjJaKTl14eCKl1
l1Ml1 BblllaHO !10JlbCKMX_ .UeHer npe.unpMl!TMl!M M CKOJibKO !10Tpe6yeTCll COBeTCKMX ;reHer, 4T06hI
06ecne'l11Tb o6MeH.
-

HAPOLl,HblH KOMl1CCAP B HYTPEHHblX .IJ:EJI ECCP
(Jl. UAHABA) (podpis)

"28°l neKa6pll,

N 548 8/9°)

1 939

r.

rop. M111-1cK

Na górze ukosem odręczna dekretacja: „Rozpatrzyć sprawę Jaroszewa'', nie czytelny pod
pis Ponomarenki oraz „KC KP/b/B , wpł. nr 3 065, 30 gr ud z 1939".
.

Oryginał, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 2 1 , t. 16 82, k. 265-267.

a) Duże litery i podkreślenia o ryginał u .
b) Podkreślenie w tekście dokonano odręcznie. Również na obu marginesach akapit ten
zaznaczono linią pionową.

23 1

Dokument 25
1 939 (brak daty), Białystok - Wykaz wydziałów i osób urzędujących w 'Zarządzie Tymczaso

wym województwa białostockiego.

C il .H C O K
TEJIE<l>OHOB OT)lEJIOB BPEMEHHOro YilPABJIEH.H.H liEJIOCTOKCKOH
OliJIACTl1'1
NO

<l>aMHflH.H Ha'-lanbHHKa

Ha11Mettoaamie oT,uena

N° Tenecjlotta N° KOMHaTbI

n/n

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
13.
14.
1 5.
1 6.
17.
18.
1 9.

3aM. flpe.uce.uaTen.11 Ynpaa.

KaMeHcKHHfi

A,uM. Xo3. OT.uena

AcTaHoBeUKHfi

flpoMbmmeHHbltt OT,uen

}J.aHHflOB

Toproab1fi OT.uen

fyTMaH

<l>HHaHCOBblH OT,!len

flpoKOceHKO

TonnHBHbltt oT.uen

CMOfl.HK

3eMenbHbltt oT.uen

Mm1<aHCK11fi

KoMyHaJibHbltt oT,uen

Kapaea

01-,uen Hapo.uHoro o6pa3.

..słKOBneB

OT,uen 3.UpaBooxpatteHH.H

Jl:paKHH

43
30
2
9
36
49

73
89
7
101
82
62

rop. 1 -40 CettKeB11'-!a 67
BapwaBcKa.H 57

flon11TnpocBeTOT.Uen

flonrraBCKHH

40
42
21

OT.uen Tpy.ua

J!:o6pHHCKHH

rop. 3-87

OT,uen Cou. 06ecne'!ett11.11

MHKYflbCKHH

CTaTHCTH'I. oT.uen

Eropo a

OT,uen 11ttcjlopMau1111

P11tt6ypr

CB.H3b

Eop11cKHH

12
31
41
13

93
52
1 00
Q)!(elilKOBa.H 5

1 07
33
78

Ynontt. no CB.H3H

BepynHH

A.uMHHHCTpaTHBH. oT.uen

fepMaH

KoMHTeT no ycTpoficTBy

fenrrep

20

90
63

3enbMaHOB

47

116

6e)!(eHueB

20.

Pe,uaKuHa ra3eTbl

"Ocao6o)!(,ueHHbltt EenoCToK"

21.
22.
23.
24.

EpwoB

3KcneJlł!UH.H
floHOMapeHKO
flpHeMttaii
fpeKOBa

34
34
IO
33

28
KOMH. 1 (I 3Ta)!()
KOMH. 2 ( I 3Ta)!()
KOMH. 2 (2 3Ta)!()
- npHeMHa.H

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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-

I 8bJ

KOMYT. "J.136a CKop6oao"
ll!Ta6 apMHH
.HttaeB
fafiCHH
flp11eMttaii
rnacoB
JH,UHHOB
HaTaneBH'-1

*

ropo,u

99 rop. 8-30 25 (2 3Ta)!()
39 rop. 8-30 25 (2 3Ta)!()
48
J 3-28 1 5(2 3Ta)!()
23c)
1 3-28 1 4(2 3Ta)!()
7
8-0 I 3 ( I 3Ta)!()
46
6 (I 3Ta)!()
4
7 (I 3Ta)!()

33.
34.
35.
36.
37.

Battees
8epyx1rn
rapaJK
06llleJKHTHe
Po!lhKOB (KoMcopr.
U:K KTI(6) rro 6enocTOKCKOH o6nacrn)

6
13
5
25
22

1 -9 1 8 ( I :naJK)

Kopia, maszynopis.
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 5,

t.

2 1 1 3 , k. 52-53 .

a) Wielkie litery oryginału.
b) Słowa: „prijemnaja- 1 8 " wpisane odręcznie.
c) Liczba 23 wpisana odręcznie w miejsce 28.

Dokument 26
1 93 9 (brak daty i mieisca) - Wykaz towarów wywiezionych przez władze radzieckie
z Wilna w 1 939 r.
TOBAPbl OTTIPABJIEHHblE 113 Bl1JlbH0•1

1 . Ta6aąHbie H3,Uenmi: 1 1 saroHoB, rrpHHa!lJleJKaBrrrne 6hIB. TionhcKoMy rocy.uapcTBY, - OTrrpasneHHbie B anpec:
- BpeMeHH. YrrpasneHHe
- 2 Barotta
EenocToK
- 3 BaroHa
fny6oKOe
- 1 saroH
BHneiłKa
- I BaroH
TiocraBbI
- 2 BarOHbl
Mono.ueąHo
- 2 saroHbI
EpacnaBJih
2. EyMarn (rreąaTHOH H o6eprnqHoił) 1 5 BaroHOB ( 1 1 BaroHOB KyrrJieHO, a 4 BaroHa B3S!Tbl
H3 THrrorpacjmił, 6eJKaB!lIHX sna.neJihUeB).
EyMara oTnpasneHa B a.npec:
I . M HHCK Cm036yMc6bn
- 9 saroHOB
2. rny6oKoe BpeMeHHOMY YrrpaBJieHHJO - 4 BaroHa
3. TiocTaBbI BpeMeHHOMY YrrpaBJieHHJO - 1 saroH
4. EenocrnK BpeMeHHOMY YrrpaBJieHHJO - 1 saroH
3. 06opy.nosaHHe CBSl3H 1 2 sarottoB (3arracb1 H pe3epBhI c rroąTbI H Tenerpacjia) - HarrpasneHo
Ha a.npec fiapaHoB11q11 - BpeMeH. YrrpasneH.4. THrrorpacjJcKoe o6opy.nosaHHe (rreąaTHbie Ma!lIHHhI, poTaUHH, lllpHcjJT). T11rrorpacjJcKoe
o6opy.nosaHHe rrptttta.nneJKano: 1 . T11rrorpacjJ1111 pe.naKUHH " PyccKoe cnoeo" (xo3SIHH
THrrorpacjJHH c6eJKan). 2 . TttrrorpacjJHH pe.naKUHH BHJieHCKOH cjJallIHCTCKOH ra3eTbI (xo3SIHH
T H rr o r p a cjJ 11 11 c 6 e JK an ) . 3 . T Hrr o rp a cjJ c K aSI M ar11 cT p a T a . 4. 4acTHaS1 T H rr o rp a cjJ H l!
3aeacTOBCKOro (3aeaCTOBCKHH 36eJKaJI).5. Tm1orpacjJ1111 'TpacjJ11K" (xo3l!eea c6eJKaJI11).-
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T11norpa<fJCKOC o6opy.UOBaHl1C OTnpaBJICHO B fny60KOC ( 11MCJ10Cb BB11.Uy, 'ITO fny 60KOC 6y.UCT
o6JiaCTHblM UCHTpOM HOBOH o6JiaCT11). 2 1 OKTSI6pl! Tl1norpa<ficKoe 06opy.UoBaH11e nepea.u
pecosaHO Ha B11nei1K11.-

6. XnonoK - 9 aaroHoB. B3l1Th Ha cram�1111 Il opaHhI, KaK 6e3xo3al1craeHHh1i1 He BhIKym1e
HHhIH X03l!CBaMl1.XJIOTIOK oTnpaaneH B EenocroK - BpeMCHHOMY YnpaBJieH1110 ropo.aa;

7. <DaHepa - 17 BaroHOB. Ilp11Ha.nJIClKaJia <fia6p11KaHTY .lJ:11KTy, KOTOpb!H c6elKaJI BMCCTe
c IToJibCKOH apM11el1.<Dattepa HanpasneHa B M11HcK - Eennec6h1ry.-

8. JleH 11 O'leci,1 JibHa - 26 aaroHOB (I 5 BaroHoB co CTaHI.�1111 B11neJ:iKa, np11Ha.unelKaBurne 6 .
IloJibCKoMy cenhX03ÓaHKY 1 1 1 1 aarOHOB c 3aao.ua "3neKTp11T".
HanopaaneHo B M11HcK CoaHapKoMy.-

9. UeMeHT - 1 5 BaroHoB. B3l1Th Ha cTaHu1111 lKCJI . .uopor11, KaK 6e3X03l!M-CTBCHHhI J:i. Han
paaJieH B M11HcK Eenroccrpo10.

1 0. <DaHy<fiaKTypa - 3 aaroHa. Ilp11Ha,UJielKaswall ToprosoMy .uoMy. HanpaBneHo B M11HcK
HapKOMTopry.-

1 1 . <DaHy<fiaKTypa - 1 7 BafOHOB, B3l!Thl c 1 3 OTITOBb!X 6a3, np1rna.n.nelKaBWl1X c6elKaBWl1M
KynuaM: :>Kepap.uH o, .HHKOBCKoMy, Iln11KaJi h , Panon opT, Kpywe 11 EH.UJO, fpo w a H ,
Il03HaHcKoMy, AJ:i3ett6epr. KpoMe 3TOro 3aKynneHo MaHy<fiaKrypbI 3 a 1 69.600 py6n. B Mara311Hax KpynHhlX KYTIUOB (Ill,yn11K Ha 1 2 TblC. py6n., Enox - Ha 60 Tb!C. py6JI ., .HHKCJ1CBl1'1a - Ha

34.920 py6n., 3aJ:iHre3yp - Ha

1 2 ThIC. py6n., fypeBwia Ha 1 6 .761 py6n., 3narnHa - Ha 8 . 1 67

py6n. 11 .up.). OpraH113aui1eJ:i BhIB03a, ynaKOBKM 11 norpy3Kl1 Ha craHu1111 lKCJI. .uoporn pyKOBO.U11JI
Ha'I. cHa6. ApM1111 TOB. Ky3HeuoB no nopy'leH1110 KoMaH)l1110wero <DpOHTOM TOB. KaaaneBa.
BaroHbl 22 OKTSI6pl! 6h1Jll1 Ha CTaHU1111 no.u oxpaHOM KpaCHoapMCHUCB. c KOMaH.uapMOM apM1111
TOB. Ky3HCUOBhIM CCTb )lO-roBopeHHOCTh o TOM, 'ITO 3Tl1 17 BarOHOB 6yJlyT OTnpaBJICHhl B
MMHCK B a)lpec foc6aHKa.-

l O.bl <DynrnphI .UJIH pa.u110-np11eMHl1KOB I O BaroHoB. B3llThI c 3aBo)la " 3neKTp11T".

HanpaBJICHhI B M11HcK HapKOMMecrnpoMy.-

1 1 . JlhHO - Maw11HbI I 4 WTYKl1.
5 aaroHoB B3l!ThI c 3aBOJla "3neKTp11T". HanpaBJICHhI B M11 HCK, HapKOM-MecrnpoMy.12. M oJioT11JIK11 - 6 WTYK. B3HThI co cKJia)lOB cTaHu1111 lKeJI. JlOporn, KaK 6e3X03HMCTBCHHhie

TOBapbL HanpaBJICHhI B M11HcK HapKOMTopry.-

1 4. Ac6ecT - 1 BaroH. B3llT Ha cTaHu1111 lKeJI . .uopor11, KaK 6e3X03llMCTBCHHhIM ToBap.

HanpaBJieH B M11HcK HapKOMTOpry. -

1 5. Kay'lyK

-

2 BaroHa. B3llT Ha CTaHU11tt: lKeJI . .uoporn, K a K 6e3X03llMCTBeH-HhIM TOBap.

Hanpasnett B M11HcK HapKOMTopry. -

1 6 . M11ttepanhHOe Macno - 4 Barotta. B3llTO Ha crattu1111 lKCJIC3H . .uopor11, KaK 6e3X03l!MCT
BCHHhIM TOBap. HanpaBJietto B M11HcK HapKOMTopry.-

1 7 . .ll: ocK11 .uepeaa llCCHh - 1 aaroH. B3llThI Ha cTaHu1111 lKeJie3H. JlOpor11, KaK 6e3X03ll
J:icTBCHHhIJ:i TOBap. - HanpaaneHhI B M11HcK HapKOMTOpry .-

1 8 . KolKCbipbe

-

2 BaroHa. B3llThI Ha cTaHu1111 lKCJI . .uoporn, KaK 6e3X03llMCTBCHHhIJ:i TOBap.

HanpaBJieHhI B M11HcK, KolKc6hITy. -

1 9. KolKa - 3 aaroHa. KynneHa H a 'laCTHhIX 3aBo.uax. HanpaBJieHa B M11HcK, KolKc6b1Ty.
20. M opcKall TpaBa - 1 aarott. B3l1Ta Ha cTaHu1111 lKCJIC3H. JlOpor11. KaK 6e3X03llMCTBCHHhIJ:i
TOBap. HanpaBJieHo B M11HcK HapKoMrnpry.-

2 1 . CTaJi hHbie JICHThI - 2 aaroHa. B3llThI Ha cKJia)le CeJihX036aHKa. Hanpaa-JieHbI B M11HcK,
HapKOMTopry . -

22. M acno60J:ittb1e Maw11HhI - 1 aarott. B3HThI Ha CKJia.ue CeJibX036aHKa. HanpaBJICHhI
B M11HcK, HapKOMTopry.-

2 3 . Il11att11Ho - 7 wTyK. B3llThI Ha CKJia.ue lKen . .uopolKHOJ:i craHu1111, KaK 6e3-X03llMCTBCHHhie
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Tosapbr. HanpasneHbI B M11ttcK, HapKOMTopry.24. MoTOUl1KJihI 1 1 WTYK - I saroH. B3llTbI Ha cKna.ue CeJibX036attKa. Ha-n pasneHhl
B M11HcK. HapKOMTopry.25. Ka pTOH - 3 sarotta. B3llT Ha cTattu1111 JKeJie3tto1i .uopor11, KaK 6e3X03l!HCTBeHHhIH To
sap. HanpasnettbI B M11HCK HapKOMTopry.26. illepCTb - I saroH. B3l1Ta Ha cKna.ue CeJibX036aHKa. HanpasneHa B M11ttcK HapKOM
rnpry.- I O saroHoB
27. rpy3hl pa6o'IOH rnap.urm
- 16
AsT0Maw11HhI
14
MOTOUl1KJIOB
- 28
Benornne.uos
- 16
Pa.u11onp11eMHHKOB
3 HLU11Ka
<t>oTo-06opy.uosaH11e
Me6enh pa3ttal!
- I saroH.
Bee IOTl1 IJpe.uMeTbI 6b1JI11 H3'l!ThI y 6eJKasw11x c IlonbcKolł ApM11e1i KpyIJHbIX KaIJ11Tan11CTOB 11 oqmuepos.28. Haripasnetto B B11nelłK11 (HoBhIH o6nacrnolł uettTp).
Apxmi EenopyccKo-JI11ToBcKoro KHllll<eCTBa 11 HeKoTopbie ::iKcnoHaTbI IlyWKHHcKoro .!IOMHKa
(.u11satt, Kpecno, 3Tall<epKa IlywK11Ha, HeCKOJibKo ero <fioTorpaqm1i) - 19 sarottos. Hanpasnetto
B MHHCK, AKa.ueM1111 HayK.29. Apx11s CTon11ue1icK11x 11 pa3se.Ub1BaTeJibHbIX opraHOB - 3 sarotta ttaIJpasneHb! B Bene1iKy
YrIOJIHOMO'leHHhIM HKB.ll: rIO Bmre1icKolł 06nacT11 TOB. IleTpOBbIM.
30. Apx11s Boeso.ucrna, ripoKypaTypbI 11 cy.aa - 3 sarotta HaIJpasnettbI oco6hIM oT.uenoM
ApM1111 B r. Ilono uK.3 l . Apx11s CTpocsewett11H - l saroH. HaripasneH B B1111e1iK11.
32. łb B11JibHo-TpoKCKOfO ye3.ua 113 11MeHHll 6ell<aBwero IJOMeLU11Ka - OTnpaBJieHO 1 44 6ypb!X
1111c11u B 3Beposo.uqecKoe X03l!HCTBO B1111elłK11.Ha Bee OTIJpaBJieHHbie rpy3b! 11Me!OTCH HaKJia,!lHbie JKCJie3HOH .uoporn, KOTOpb!e HaXO.!lllTCll
y npe.uce.uaTeJill BpeMeHHoro Yripas11eH11ll ropo.aa B1111bHO TOB. KpacKona.
fpy3bl OTIJpaBJil!Jll1Cb Ha CTaHU11IO 11 rpy311Jll1Cb 3aBC.!IYIOLU11Ml1 OT,!leJIOB BpeMeHHOro
YripasneHHll rop. B1111hHO T.T. 33pHHbIM, T11MOWKHHhIM, EaMHl1, KpacKOBCKl1M (nmorpacpcKoe
06opy.uosaH11e rpy31111ocb pc.uaKTopoM 0611aCTHOH ra3CTbI AcpeHrc1iHOM).-

-

Kopia, maszynopis.
Źródło: PAOSOG w Grodnie, zesp. 6 1 95, spr. 1, t. 230, k. 205-209.
a) Wielkie litery oryginału.
b) Tak w oryginale. Liczby porządkowe

1 O i 1 1 po wtar zaj ą się.
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Wiktoryn Kuczyński, Pamiętnik 1 668-1 73 7, opracowanie zbiorowe pod
kierunkiem Józefa Maroszka, Białystok 1 999.

O istnieniu pamiętnika Wiktoryna Kuczyńskiego (1668- 1 73 8), kasztelana podlaskięgo wie
dziano od dość dawna. Już w roku 1 8 93 Zygmunt Gloger na łamach czasopisma „ Kronika
Rodzinna" zamieścił jego streszczenie. Tam też podał informację, Że oryginał pamiętnika znaj
dował się w bibliotece pałacu w Korczynie nad Bugiem niedaleko Drohiczyna. Nie on był jed
nak właściwym odkrywcą p amiętnika. Oryginał udostępnił mu Adam, hr. Starzeński, potomek
pamiętnikarza. On też na szczęście skopiował rękopis pamiętnika Wiktoryna Kuczyńskiego,
bowiem bibliotekę kor czewską Niemcy zniszczyli w czasie drugiej wojny światowej. Wówczas
też przepadł oryginał korczewski. Ta też kopia stała się p odstawą omawianej edycji. Przecho
wywana jest obecnie w Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Grodnie,
w Oddziale Rękopisów i Starodruków, nr 07696.

Wiktoryn Kuczyński nie był pierwszym w rodzie pomysłodawcą spisywania pamiętnika.
Wiadomo, że pamiętnik pisał już jego ojciec Walenty Kuczyński. Byłaby to zatem kontynuacja
tradycji rodzinnej, ale chyba też dobrego zwyczaju istniejącego praktycznie w każdym domu
ziemiańskim. W czasach, kiedy nie było hipotek, o archiwa domowe dbano szczególnie staran
nie. Spisywano corocznie bądź codziennie w silva

rerum

szczegóły dotyczące gospodarstwa,

interesów, umów, etc. Te zapiski nieki edy dla nas jednostajne i monotonne spełniały kapitalną
rolę w każdym gospodarstwie domowym. Były pomocne przy różnego rodzaju rozrachunkach
czy wyjaśnieniach dotyczących ważniejszych czynności, przede wszystkim prawnych. Pozwa
lały także, niekiedy po wielu latach, wrócić z dokładnością do dnia do szczegółów zawartej
transakcji handlowej, cen produktów rolnych, narodzin, zgonów i małżeństw członków bliż
szej i dalszej rodziny oraz krewnych, znajomych i znaczących postaci w kraju bądź okolicy. Tarn
też wynajdywano dowody do pieniactwa, znajdowano przyczyny sporów o charta, o zgubioną
rękawiczkę, etc. Informacje, suche i lakoniczne, poprzez swoją ciągłość pozwalają na odtwo
rzenie przez p otomnych obrazu stosunków społ ecznych, kultury, handlu i rolnictwa szlachty
polskiej. Na kartach tychże pamiętników znajdujemy odbicie wydarzeń politycznych kraj o
wych i powiatowych, wojen, i klęsk żywiołowych.
Pamiętnik Kuczyński zaczął spisywać w roku 1 690, a skończył w roku swojej śmierci czyli
w 1 73 7. Pisał systematycznie rok po roku, najprawdopodobniej korzystając z notatek sporzą
dzanych przy okazji ważniejszych wydarzeń czy czynności prawnych. Informacje są suche, la
koniczne, pozbawione jakichkolwiek emocji czy komentarza do zapisywanych wydarzeń. Nie
pisał wszak Kuczyński po to aby ułatwić życie historykom, a po to aby dopomóc własnej pa
mięci wtedy, gdy ona zawieJzie i wówczas sięgnąć do słowa pisanego precyzyjnie informujące239

go o zaszłych czynnościach. Dlatego też pamiętnik Kuczyńskiego to przede wszystkim świa
dectwo obrotu ziemią, sukcesywnego skupowania wiosek i folwarków, zastawów, dzierżaw,
pożyczania pieniędzy i skrupulatnego rozliczania wierzycieli. Przy tym też informacje o miej
scu przechowywania odnośnych dokumentów. Pisał też Kuczyński o transakcjach handlowych,
przede wszystkim zbożem. Zboża sprzedawał dużo i dlatego też skrupulatnie zapisywał ceny
obowiązujące wówczas w Gdańsku i cenę jaką jemu udało się uzyskać. Z racji na uprawę zbo
ża niekiedy notował też warunki pogodowe, zwłaszcza wiosenne powodzie, wielkości opadów
czy letnie susze, choć informacje pogodowe nie występ ują u niego takiej skali jak u bez
pośredniego poprzednika po piórze Jana Antoniego Chrapowickickiego. Występują też infor
macje o pomorach dziesiątkujących ludność Podlasia. Często pojawiały się one przy okazji
innych klęsk nawiedzających okolicę. Przyszło bowiem Kuczyńskiemu żyć w czasach niespo
kojnych, a odbicie tych wydarzeń znalazło miejsce na kartach pamiętnika. Odnajdujemy tam
opisy burzliwej elekcji po śmierci Jana III, kiedy to o tron Rzeczypospolitej rywalizowali: ksią
żę saski August Wenyn i francuski książę de Conti (s. 22-23 ), czy równie burzliwej elekcji po
śmierci Augusta II i o działaniach. zbrojnych na przedpolach Warszawy (s. 6 1 ), a także echa
wojny domowej na Litwie zakończonej bitwą olkiennicką (s. 28). Przede wszystkim jednak
opisywał Kuczyński uciążliwości wojny północnej na Podlasiu : bitwy, potyczki, permanentne
przemarsze wojsk, kontrybucje i rekwizycje. Pamiętnikarz, jak się wydaje, był zwolennikiem
Stanisława Leszczyńskiego i nawet gościł go w październiku 1708 roku w rodzinnym Klukowie
(s. 3 9). Z racji na własną działalność publiczną połączoną z rozlicznymi wyjazdami opisywał też
Kuczyński swoją działalność na sejmiku drohickim, sprawowane funkcje poselskie na sejmie
w Warszawie czy Grodnie, czy też działalność deputacką na Trybunale w Piotrkowie czy Lubli
nie. Zadziwiające, ale nie zawarł Kuczyński w pamiętniku żadnego własnego komentarza do opi
sywanych wydarzeń. Brak najmniejszej próby oceny. Ze spraw osobistych przede wszystkim
skrupulatnie notuje własne kolejne awanse w karierze urzędniczej. Niewiele pisze na temat wy
darzeń rodzinnych. Pilnie zapisuje tylko niemalże coroczne narodziny dzieci, czasami ich zgony
(dojrzały wiek osiągnęły dwie córki i pięciu synów), potem wydawanie córek za mąż i narodziny
wnuków, etc. Notuje też zgony znaczniejszych osób z sąsiedztwa i z kraju. Są to również infor
macje jednozdaniowe, nieopatrzone jakimkolwiek komentarzem. Bardzo precyzyjne zapisywał
działy majątkowe między swych synów. Brak natomiast jakichkolwiek informacji na temat życia
codziennego czy obyczajów. Rzadko też pisał o swoim zdrowiu, najprawdopodobniej niezłym,
skoro dożył 71 lat. Nie ma też wiadomości na temat działalności fundacyjnej Kuczyńskiego, choć
działalność ta pochłaniać przecież musiała ogromne sumy. Szczegółowo piszą o tym wydawcy
we wstępie do niniejszego tomu.
Autor pamiętnika, Wiktoryn Kuczyński, h. Ślepowron, był synem Walentego Kuczyńskiego,
łowczego drohickiego ( 1 661-80) a późniejszego podsędka drohickiego ( 1 682-90) i jego drugiej
żony Joanny Niemierzanki, stolnikówny podlaskiej. Już Walenty Kuczyński dzięki zdolnościom
i niezwykłej gospodarności doszedł do znacznej fortuny, co pozwoliło mu na skupienie Kuczyna
i wielu okolicznych majątków. Zaś jego syn, a autor naszego pamiętnika dzięki stanowisku, ma
jątkowi i dużym dochodom wybił się na pierwszą po Branickich i Ossolińskich pozycję na Podla
siu i zapewnił znaczne stanowisko swej linii mało dotychczas znanego rodu. Był też Wiktoryn
Kuczyński człowiekiem wykształconym jak na owe czasy. Wacław Szczygielski, autor biogramu
Kuczyńskiego w PSB (t. XVI, z. 1, s. 96) twierdzi, że przyszły pamiętnikarz kształcił się za grani

cą. Z samego zaś pamiętnika wynika, że kształcił się przede wszystkim w krajowych kolegiach
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jezuickich. Początkowo w pobliskim Drohiczynie, później zaś w istniejącym od 1 6 1 6 roku Ko
legium Łomżyńskim. W latach 1 682-1683 naukę kontynuował najprawdopodobniej w Reszlu

i Braniewie na Warmii. Miasta te od 1466 roku pozostawały w składzie Rzeczypospolitej i tym
samym o żadnym zagranicznym kształceniu Kuczyńskiego mówić chyba nie można. Nazwy
miejscowości w pamiętniku co prawda są zniekształcone, bądź przez niego samego bądź też
przez kopistę i brzmią: Resel i Brqcberk (odpowiednio w języku niemieckim: Rossel i Brauns

berg) . Wyjaśnienie podane przez wydawców, że Brqcberk to Braniewo wydaje się zasadne, gdyż
zarówno w Reszlu jak i w Braniewie istniały kolegia jezuickie. Zwłaszcza to ostatnie kolegium
szczyciło się wysokim poziomem nauczania i kształciło wiele późniejszych wybitnych osobisto
ści Rzeczypospolitej. W 1 684 roku wyjechał do Lublina aby zgłębiać filozofię, następnie zaś
w Krakowie kształcił się w różnych naukach. Zdobyte wykształcenie, zwłaszcza znajomość ła
ciny, znacznie ułatwiły mu późniejszą błyskotliwą karierę urzędniczą. Prawa polskiego uczył
się jednak dopiero w kancelarii drohickiej. Miał też Kuczyński protektora i to nie byle jakiego,
bo Karola Stanisława Radziwiłła, późniejszego kanclerza litewskiego, właściciela Białej Radzi
willowskiej (ob. Podlaskiej) . Dzięki jego protekcji został w 1 68 7 roku susceptantem grodzkim
i tegoż samego roku instygatorem Trybunału Piotrkowskiego, a w 169 1 roku sędzią deputatem
skarbowym drohickim a w następnym roku łowczym mielnickim. Z tą też ziemią podpisał elek
cję Augusta II, ale w czasie wojny północnej opowiedział się po stronie Stanisława Leszczyńskie
go, którego w 1 708 roku przyjmował w Klukowie. W 1 7 1 0 roku na mocy konfederacji sando
mierskiej uznał jednak Augusta IL W 1 7 1 7 roku z ramienia sejmu niemego wszedł w skład sądu

przeciwko adherentom szwedzkim. Kilkakrotnie był deputatem podlaskim na Trybunał Koronny,
a w 1 7 3 0 roku posłował z Podlasia na sejm grodzieński. Ukoronowaniem jego kariery urzędni
czej było otrzymanie w tym samym roku kasztelani podlaskiej. Jednakże trzy lata później znowu
poparł, wraz z synami, Leszczyńskiego, czym naraził swoje dobra na dewastację a syna Mikołaja
na areszt rosyjski.
Opublikowany tekst pamiętnika Kuczyńskigo zawiera nie tylko jego pełny tekst ale rów
nież cztery aneksy dodane przez kopistę Adama Starzeńskiego i dwa aneksy dodane przez wy
dawców. Przedstawiają się one następująco : Aneks pierwszy to dwa Memoryały półroczne

gospodarstwa ordynaryjnego gdzie znajdowały się zalecenia dotyczące kolejnych prac w go
spodarstwie w ciągu całego roku (ss. 66-70). Co prawda aneks pochodzi od kopisty, ale wydaje
się, że Wiktoryn Kuczyński również był dobrym gospodarzem, o czym świadczy choćby awans
społeczny jego rodziny nie tylko w hierarchii urzędniczej ale też majątkowej. W jego bibliotece
znajdowało się bowiem dzieło podstawowe wówczas przy właściwym prowadzeniu gospodar
stwa czyli Jakuba Kazimierza Haura Ekonomika ziemiańska generalna ( 1 67 5) bądź Ziemiańska

generalna ekonomika ( 1 679), (w tekście aneksu: Generalna ekonomia, nie wiadomo zatem
o które z tych dzieł chodzi) oraz tegoż autora Skład albo skarbiec znakomitych sekretów eko
nomiej ziemiańskiej ( 1 69 3 ) . Dzieła te w drugiej połowie XVII wieku cieszyły się w Koronie
ogromną popularnością. Zawierały bowiem wykład gospodarstwa wiejskiego ukazanego
głównie od strony techniczno-gospodarczej oraz organizacji i administracji dóbr. Aneks dru
gi ma charakter epizodyczny i dotyczy dziejów Ossolińskich w XVII wieku (s. 7 1 ) . Następ
ny, n i e zwykle interesuj ący aneks to Kilka danych o gospodarstwie pańszczyźnianem
(ss. 72-75), sporządzony chyba przez Adama Starzeńskiego a dotyczący sposobów uzyskiwa
nia jak największych dochodów z gospodarstwa, m.in. dbałości o największy kapitał każdego
szlachcica czyli o chłopa. Z aneksu czwartego poświęconego rezydencji pamiętnika (s. 7677)
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wynika, że ten mieszkał w Klukowie do 1 723 roku, potem w Stredyni do 1 728 roku, poczym
przeniósł się do Korczewa gdzie zmarł w 173 7 roku. Aneks piąty pochodzący od wydawców za
wiera relację z pogrzebu pamiętnikarza w kościele drohickim (s. 78-87). Bardzo ciekawa jest też
zamieszczona przez wydawców korespondencja z łat 1 93 8-1939 między Michałem Starzeń
skim (synem Adama Starzeńskiego), Janiną Studnicką, dyrektorką Archiwum Państwowego
w Grodnie w 1939 roku a Janem Glinką (s. 88 -96). Z korespondencji tej wynika, że w poło
wie XIX wieku archiwum Kuczyńskich weszło w skład archiwum Starzeńskich a to poprzez
Barbarę z Kuczyńskich, żonę Michała Starzeńskiego starosty brańskiego. To też archiwum hr.
Michał Starzeński p ostanowił przekazać w formie depozytu do Archiwum Miejskiego w Bia
łymstoku. Materiały zostały przewiezione z Pietkowa do Białegostoku 28 grudnia 1938 roku.
Wraz z archiwaliami trafiły tam równie obrazy Starzeńskich i dwa pamiętniki: Michała Starzeń
skiego, starosty brańskiego i Wiktoryna Kuczyńskiego, kasztelana podlaskiego. W związku
z trudnościami jakie wystąpiły przy powoływaniu Archiwum Miejskiego w Białymstoku, ar
chiwalia w końcu sierpnia 1 9 3 9 roku przewiezione zostały do Archiwum Państwowego
w Grodnie.
Publikacja opatrzona została fotografiami barwnymi i czarno-białymi przedstawiającymi
zarówno rodzinę Kuczyńskich jak i Starzeńskich oraz fotografie budowli będących fundacjami
pamiętnikarza bądź w jakiś sposób związanymi z jego działalnością. Całość wydana została nie
zwykle starannie, opatrzona indeksami: geograficznym i osobowym oraz całą serią szczegóło
wych przypisów. Dodając jednakże łyżkę dziegciu do tych pochwał, wydaje się, iż zasadne
byłoby umieszczenie, wzorem innych wydawców, we wstępie do zasadniczego tekstu pamięt
nika przede wszystkim poszerzonej biografii pamiętnikarza, zwłaszcza, że jego biogram w PSB
jest niezwykle lakoniczny.
Niemniej niniejsza publikacja stanowi bardzo ważą pozycję na rynku edytorskim, zwłasz
cza, że dotychczas pozostawała praktycznie nieznana i tym samym nie była wykorzystywana
przez polskich historyków.
Elżbieta Bagiliska
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Włodzimierz Suleja, Tymczasowa Rada Stanu,
Warszawa 1998, s. 240.

Autor pracy - Włodzimierz Suleja - jest jednym z najwybitniejszych specjalistów okresu
I wojny światowej. Także recenzowana praca dotyczy tych burzliwych i brzemiennych w na
stępstwa lat naszych dziej ów. Badacz powraca w niej do problematyki podejmowanej wcześniej
na łamach ro zprawy doktorskiej (Próba budowy zrębów państwowości polskiej w okresie ist

nienia Tymczasowej Rady Stanu, Wrocław 1 9 8 1). Książka jest więc zwięzłą monografią Tym
czasowej Rady Stanu, instytucji pracującej nad stworzeniem w czasie wielkiej wojny polskiego
aparatu państwowego. Autor bardzo mocno podkreśla, że niepodległa Polska w roku 1 9 1 8 nie
„wybuchła", lecz została poprzedzona między innymi ogromnym wysiłkiem organizacyjnym.
Monografia oparta została na obszernej bazie źródłowej, reprezentowanej przez zespoły waż
niejszych archiwów polskich i zagranicznych. Wykorzystano też prasę z lat 1 9 1 6- 1 9 1 8 oraz naj
nowszą literaturę przedmiotu. Praca charakteryzuje się klarowny m układem konstrukcyjnym, na
który składają się cztery wyodrębnione problemowo rozdziały oraz aneksy, w których pomiesz
czono dokumenty związane z powstaniem i niektórymi enuncjacjami Rady. Plan dopełnia oczy
wiście jeszcze wstęp , wykaz skrótów, zakończenie, wykaz źródeł oraz indeks nazwisk.
W rozdziale pierwszym autor przedstawia genezę Tymczasowej Rady Stanu, a więc uwa
runkowania polityczno-militarne drugiej połowy roku 1 9 1 6 oraz stanowisko głównych ugru
powań politycznych polskich, działających zwłaszcza na terenie Królestwa Polskiego. Ukazany
został też stosunek stronnictw do aktu 5 listopada 1 9 1 6 r. Interesująco nakreślona została ry
walizacja między Władysławem Sikorskim a Józefem Piłsudskim o kierownictwo spraw woj
skowych i stosunek do werbunku. Ostra walka toczyła się też o skład personalny Rady.
Organizacja prac Tymczasowej Rady Stanu przedstawiona została w rozdziale drugim. Po

przedziły ją długie debaty nad regulaminem i strukturą organizacyjną Rady. Ważna była też
kwestia podziału na departamenty i komisje. Przewodniczącym Rady i jej przedstawicielem na
zewnątrz był marszałek koronny, który to urząd objął od 15 stycznia 1 9 1 7 r. Wacław Niemo
j owski. Autor prze dstawia też budżet Rady (pien iądze pochodziły z Zarządu Cywilnego Gene
rałgube rnatorstwa Warszawskiego) i analizuje strukturę wydatków. Niezwykle ważnym
problemem była kwestia kadr dla polskiego aparatu państwowego. Wokół Rady skupiło się
grono kilkuset wybitnych fachowców i urzędników, którzy w zamyśle radców mieli stanowić
jądro władz centralnych nie podległej Polski, szkielet jej aparatu państwowego.
W kolejnej części pracy Autor analizuje stosunki Rady ze stronnictwami politycznymi, po
stawę wobec niej społeczeństwa Królestwa oraz innych dzielnic. Jedną z najważniejszych kwe
stii określających działania Rady i stosunek do niej społeczeństwa była sprawa tworzenia
polskiego wojska i wpływ na nie samych Polaków. Postawa Piłsudskiego doprowadziła, jak wia243

domo, do tak zwanego kryzysu przysięgowego i przekreśliła plany utworzenia dużej polskiej
armii u boku państw centralnych. W konsekwencji i Tymczasowa Rada Stanu zmuszona zosta
ła do dymisji, a jej obowiązki przejęła Komisja Przejściowa wyłoniona z jej grona.
Najobszerniejsza część książki poświęcona jest państwowotwórczym pracom Tymczasowej
Rady Stanu. Na tym polu, mimo kłopotów, odniesiono sporo sukcesów. Przygotowano szereg
ustaw i rozporządzeń, podjęto szeroko zakrojone prace organizacyjne, wreszcie przejęto we
własne ręce sądownictwo i szkolnictwo. Komisja wojskowa opracowywała projekty organiza
cji przyszłej armii, statuty i regulaminy wojskowe. Dużą wagę przywiązywano też do spraw
wojskowego wychowania młodzieży i możliwości wykorzystania do tego istniejących organi
zacji młodzieżm:vych i sportowych. Opracowywano plany przysposobienia wojskowego mło
dzieży w Polsce niep o dległej. Prowadzono prace ewidencyjn e i analizę możliwości
mobilizacyjnych Kongresówki; ustalono, że 1 008 OOO osób jest zdolnych do noszenia broni
(s. 130). Podjęto też studia nad wojskowością polską (Wacław Tokarz).
Zawiązkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych miał być Departament Spraw Politycz
nych. Zajmował się on monitorowaniem i analizą bieżących zagadnień politycznych, analizą
prasy polskiej i zagranicznej oraz przygotowaniem kadr dyplomatyczno-konsularnych. Depar
tament ten dążył też - co bardzo istotne - do objęcia opieką konsularną Polaków jeńców, woj
skowych i cywilnych, przebywających na terenie państw centralnych.
Departament Skarbu zawiadywał budżetem Tymczasowej Rady Stanu, próbował też bronić
gospodarki Królestwa przed wyniszczającą i drenującą ekonomicznie polityką władz okupacyj
nych. Interwencje w sprawach gospodarczych (najczęściej nieudane) podejmował też Departa
ment Gospodarstwa Społecznego. Z kolei Departament Pracy zajmował się problematyką
ochrony pracy (w tym polskich robotników w Niemczech), kwestią ubezpieczeń, pośrednictwa
pracy itp. Dorobek tego wydziału Autor określa jednak jako „wyjątkowo skromny" (s. 152).
Stosunkowo najwięcej osiągnięć miały natomiast departamenty: Spraw Wewnętrznych,
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Sprawiedliwości. Pierwsza z wymienionych
komórek zajmowała się m.in. samorządami i służbą zdrowia, zabiegała o język polski w samo
rządach oraz poprawę stanu sanitarnego kraju. Stosunkowo najszybciej w ręce polskie (od lip
ca 1 9 1 7 r. ) , pod zarząd Departamentu Sprawiedliwości, władze okup acyj ne zaczęły
przekazywać sądownictwo. Także szkolnictwo (od 1 października w okupacji niemieckiej, 1 li
stopada w austriackiej) znalazło się pod zarządem Rady i jej odp?wiedniego departamentu.
Tymczasowej Radzie Stanu nie udało się osiągnąć dwóch najważniejszych celów. Nie stała się
ona „rządem narodowym", niepowodzeniem zakończyła się też próba budowy armii. Mimo to
Rada zapoczątkowała bardzo ważną, pozytywną pracę państwowotwórczą. Dzięki tej pracy - co
mocno podkreśla Autor - powstawały zręby organizacji centralnego, a po części i lokalnego, apa
ratu państwowego. Wydaje się, że ten wkład Rady, mozolna praca fachowych zespołów ludzkich
skupionych wokół niej, nie był dotychczas wystarczająco zbadany i eksponowany w literaturze
historycznej. Instytucja ta, uznawana w powszechnej opinii za organ państw zaborczych, miała
raczej negatywne konotacje. Książka Włodzimierza Sulei przyczyni się więc z pewnością do spo
pularyzowania rzetelnej wiedzy o Tymczasowej Radzie Stanu, jej roli i dokonaniach.
Publikacja ukazała się w dość skromnej szacie graficznej, jak na aktualne możliwości edy
torskie. Większą atrakcyjność i zainteresowanie ze strony czytelników zapewniłoby pewnie
wzbogacenie jej o ilustracje, fotografie działaczy, diagramy struktury organizacyjnej, jak też
szerszą literaturę przedmiotu.

Jan Snopka
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Biełoruskije os tarbajtery. Ugon nasielenij a Biełarussi na prinuditielnyje
rabaty w Giermaniju. Dokumienty i materiały.
Kniga pierwaja 1941- 1 9 42, Minsk 1 996, s.302;
Kniga wtoraja 1 94 3 - 1 944, Minsk 1 9 9 7, s . 4 72 .

W latach 1 996-1 997 w Mińsku staraniem instytucji archiwalnych ukazał się w dwóch czę
ściach obszerny zbiór dokumentów, przedstawiający losy ludności skierowanej z Białorusi na
roboty do III Rzeszy.
Wydawcą jest Narodowe Archiwum Republiki Białoruskiej przy wsparciu finansowym Re
publikańskiej Fundacji Białoruskiej ,,Wzaimopomimanije i prymirenije".
W zbiorze opublikowano na 774 stronach 454 dokumenty. Są to w większości dokumenty
archiwalne dotąd niepublikowane. 1 84 dokumenty pochodzą z archiwów białoruskich, tj. ze
zbiorów Narodowego Archiwum Republiki Białoruskiej (NARB), Państwowego Archiwum
obwodu Mińskiego (PAOM), Białoruskiego Archiwum Dokumentacji Filmowej (BADF) i Bia
łoruskiego Państwowego Muzeum Wielkiej Wojny Narodowej (BPMWWN). 37 dokumentów
niemieckich publikowanych w zbiorze pochodzi ze zbiorów Archiwum Federalnego Niemiec
(AFN) . Dokumenty niemieckie publikowane są w tłumaczeniu na język rosyjski, pozostałe zaś
w językach oryginału, tj. w języku rosyjskim i białoruskim. W zbiorze zamieszczono też 27 fo
tokopii dokumentów, w tym 2 zestawy listów osób wywiezionych na roboty oraz ulotek. Do
kumentację zbioru wzbogacają też archiwalne zdjęcia.
Zbiór został starannie opracowany, zgodnie z wymogami obowiązującymi przy publikacji
dokumentów z historii najnowszej. Poszczególne części poprzedzone zostały merytorycznymi
wstępami (cz. I, s. 5-30 i cz. II. s. 5 - 1 0), rozbudowanymi przypisami i komentarzami oraz, co
bardzo ważne, opatrzone zostały w skorowidze: imienny i nazw geograficznych. Należą się więc
słowa uznania autorowi zbioru i wydawcy. Zbiór przygotował zespół: G.D.Knaćko - prze
wodnicząca zespołu, W I. Adamuszko, N. A. Bondarenko, W I. Kiryczenko, M. G. Nikitin
i R. A. Czernogłazowa.
Do zbioru włączono też 1 66 dokumentów publikowanych już w różnych zbiorach oraz
w prasie. Nie kwestionuję zasadności włączenia ich do zbioru tematycznego, chciałbym tylko
zwrócić uwagę na fakt, że dokumenty zostały przedrukowywane na podstawie wcześniejszych
wydań, jeszcze z okresu ZSRR. Autorzy zbioru nie uwzględnili faktu, że w ZSRR dokumenty
publ ikowano ze znacznymi skrótami, nie zawsze zaznaczanymi w tekście i bez informacji co
zawierał tekst opuszczony. Do uwagi tej skłania mnie również własne doświadczenie. Przygo
towując monografię o B iałostockim Zgrupowaniu Partyzanckim korzystałem m.in. ze sprawoz
dania dowództwa tego zgrupowania opublikowanego w zbiorze ,,Wsienerodnaja borba
w Biełorussii protiw niemiecko-faszystskich zachwatczykow w gody Wielikoj Otieczestwien
noj Wojny" (t. II cz. 2, Minsk 1 9 84 s. 623 -630).
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Po skonfrontowaniu drukowanego tekstu z oryginałem (NARB w Minsku, zesp. 3500, r. 4.
t. 289, k. 8 - 1 8 ) okazało się, że w drukowanym tekście ze sprawozdania usunięto informacje
o trudnościach i niedostatkach w działalności zgrupowania. Czytelnik otrzymał jednostronny,
zafałszowany tekst. Nie twierdzę, że jest tak również w tym przypadku. Chcę tylko zwrócić
uwagę, że przedruk dokumentów z wcześniejszych wydawnictw bez informacji, że zostały one
sprawdzone z oryginałem, mo:ie budzić wątpliwości czytelników i badaczy. Lepiej jest więc
dokumenty publikować na podstawie oryginału, dodając informacje gdzie wcześniej były one
już publikowane.
Z opublikowanych w zbiorze dokumentów na szczególną uwagę zasługują dyrektywy nie
mieckich władz w sprawie wykorzystania siły roboczej ze Wschodu oraz sprawozdania z ich
wykonania, składane przez terenowe władze okupacyjne. Wynika z nich, że metody werbunku
siły roboczej na Białorusi ewaluowały od krótkotrwałych prób jej pozyskania na zasadach do
browolności do szeroko stosowanych drakońskich form policyjnego przymusu i terroru. Waż
ne miejsce w publikowanych dokumentach zajmuje opis ciężkiej sytuacji ludności kierowanej
na roboty do Rzeszy i jej niewolniczego statusu w Niemczech. Część dokumentów przedsta
wia też udział białoruskich organizacji narodowych, działających na Białorusi za zgodą władz
okupacyjnych, w werbunku ludności do pracy w Rzeszy. Szerzej prezentowane jest też w do
kumentach przeciwdziałanie werbunkowi ze strony radzieckiego ruchu podziemnego i party
zanckiego. Te ostatnie kwestie prezentowane są głównie w przedrukowanych w zbiorze
artykułach prasowych, odezwach i ulotkach.

W końcowej części żbioru znajdują się też dokumenty przedstawiające problemy związane
z powrotem ludności w-yWiezionej na roboty do Rzeszy oraz działalność władz BSRR, zmie
rzającą do ustalenia stanu liczbowego rozmiarów wywózki na roboty Rzeszy. Zbiór zamyka fir
mowana przez Radę Komisarzy Ludowych BS RR tabela, prze dstawiająca l iczby osób
wysłanych na roboty do Rzeszy z poszczególnych obwodów z Białorusi. Wynika z niej, według
danych z I. XII. l945r., że pracowało w Niemczech 399 3 74 mieszkańców republiki. Nie są to
dane pełne, na co zwracają uwagę we wstępie autorzy zbioru.
W zbiorze ·jest też wzmianka o regionie białostockim. Ważnym etapem w transporcie lud
ności z Białorusi do Rzeszy były stacje kolejowe w Grajewie i Wołkowysku. Z Białorusi do
Rzeszy na roboty trafiała również zamieszkująca tam ludność polska, tym również z regionu
białostockiego.
Reasumując, należy stwierdzić, że recenzowany zbiór dokumentów w pełni zasługuje na
uwagę czytełńików i badaczy dziejów najnowszych, zarówno ze względu na jego duże walory
poznawcze jak i naukowe. Problem wykorzystania w Rzeszy siły roboczej z obszarów okupo
wanych wymaga dalszych źródłowych badań i studiów.
Recenzowany zbiór dokumentów stanowi kolejny istotny krok na tej drodze.
Michał Gnatowski
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„Wiesnik Grodzienskaga dzierżaunaga uniwiersiteta
imja Janki Kupały". Seria 1, sakawik 1999, nr 1, s. 96.

Uniwersytet w Grodnie rozpoczął wydawanie uczelnianego czasopisma naukowego. W sło
wie wstępnym „Do czytelników" w pierwszym numerze ,Wiesnika" rektor rej uczelni, a jed
nocześnie redaktor naczelny, prof. S. A. Maskiewicz zwraca uwagę na fakt, że nowe czasopismo
poprzedza 60-lecie uczelni i jest niejako dedykowane rej rocznicy. Faktycznie tamtejszy uniwer
sytet powstał 1 V 1978 r. jednak władze wywodzą jego genezę od Instytutu Nauczycielskiego,
który rozpoczął działalność w mieście 7 III 1940 r., czyli w kilka miesięcy po zajęciu Grodna
przez Armię Czerwoną i włączeniu w skład ZSRR.
Kwartalnik ma ukazywać się na przemian w dwóch seriach : humanistycznej i nauk ścisłych.
Numer marcowy inauguruje serię humanistyczną obejmującą następujące dyscypliny: historię,
filozofię, pedagogikę, psychologię, prawo, filologię oraz kulturoznawstwo, wiedzę o sztuce,
politologię i socjologię. Redaktorem odpowiedzialnym tej serii (a także członkiem 5-osobo
wej Rady Redakcyjnej) jest znany historyk - prof. Aleksander Nieczuchryn. .
Recenzowany numer zawiera 13 artykułów z sześciu pierwszych z wymienionych dziedzin,
przy czym dominują: historia 4 artykuły oraz prawo i filologia - po 3. Większość tekstów
jest w języku rosyjskim (8), pozostałe (5) - w białoruskim. Każdy artykuł poprzedzony jest bar
dzo krótkim streszczeniem w jęz. angielskim, natomiast tuż przed spisem treści znajduje się
omówienie wszystkich artykułów w jęz. rosyjskim, łącznie z podaniem ilości pozycji bibliogra
ficznych, na które powołują się autorzy.
Kwartalnik otwiera interesujący artykuł Iwana Kowkiela na temat przygotowań do posta
wienia kwestii białoruskiej podczas konferencji genueńskiej w 1 922 r. , choć już w pierwszym
zdaniu zdarzył się przykry błąd korektorski, gdyż podaje się, że konferencja ta odbyła się
w dniach 10 IV - 19 V 1992 roku (!). Autor relacjonuje dalej wysiłki polityków białoruskich
przebywających w Polsce i na Litwie, którzy starali się, niestety bezskutecznie, wykorzystać
konferencję w Genui dla podjęcia sprawy narodowej .
W przypadku drugiego artykułu - „Dynamika i specyfika ruchu robotniczego w Zachodniej
Białorusi ( 19 2 1 - 1 93 9)" - także pierwsze zdanie budzi zdziwienie, choć nie ze względu na usterki
korektorskie. „Ruch robotniczy w Zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym - pisze
M. B. Siamionczyk - był nieodłączną częścią ruchu rewolucyjnego i narodowo-wyzwoleńczego
w całej Polsce". Zdanie to brzmi jak z poprzedniej epoki. Wynika z niego, że autor utożsamia
ruch robotniczy z ruchem komunistycznym, który w dodatku w całej Polsce walczył o wyzwo
lenie narodowe! M. B. Siamionczyk ma także problemy z określeniem obszaru „Zacho dniej
Białorusi'', jako że wspomina nie tylko o Białymstoku i Sokółce, ale także o Augustowie i na-
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wet Łomży (s. 15) 1 • Nie mógł też wykorzystać zespołu Urząd Wojewódzki Białostocki" w Cen
„

tralnym Archiwum MSW, ponieważ już kilkanaście lat temu został on przekazany najpierw do
AAN, a następnie do Archiwum Państwowego w Białymstoku. Mało prawdopodobne jest też,
aby w demonstracjach w Wilnie z okazji XI rocznicy rewolucji październikowej uczestniczyło
około 1 tysiąca osób - być może była wówczas demonstracja, ale zapewne z innego powodu.
Jak z bajki brzmi też informacja, że w dniach 2 1-30 I 1 929 r. w Białymstoku strajkowali tkacze
przeciwko wprowadzeniu 12-godzinnego dnia pracy (s. 14) .
Kolejny artykuł, W. A. Sabalewskiej, dotyczy tradycyjnej rodziny żydowskiej na ziemiach

białoruskich na przełomie XVIII i XIX wieku, natomiaśt W. A. Biełozorowicz pisze o prze
kształceniach w rolnictwie w zachodnich obwodach Białorusi w latach 1 949-1 952. Okazuje
się, że jeszcze na początku 1949 r. na tym obszarze skolektywizowanych było zaledwie 6,8%
gospodarstw indywidualnych. Początek lat pięćdziesiątych był okresem przyspieszonej kolek
tywizacji połączonej z ostrymi represjami wobec opornych. Tylko w 1 95 2 r. poza granice re
publiki wysiedlono 443 1 rodzin „kułackich". Autor nie jest jednak jeszcze w stanie dokonać
pełnej syntezy i podać np. ogólną liczbę osób represjonowanych z tego powodu. Pewne zdzi
wienie budzi streszczenie artykułu, w którym stwierdza się, że to potrzeba uprzemysłowienia
kraju, połączona z koniecznością odbudowy zniszczonej wojną gospodarki, postawiła problem
masowej kolektywizacji.
W ,,Wiesniku" brak jest innych działów, zazwyczaj znajdujących się w czasopismach nauko
wych, jak np. źródła i materiały, recenzje, informacje itp. Brakuje też krótkich notek o auto
rach - będzie to istotne zwłaszcza wtedy, jeśli zaczną publikować swoje artykuły w tym
kwartalniku osoby spoza Uniwersytetu Grodzieńskiego. Na końcu redakcja zamieszcza zasady
przygotowania artykułów do druku - dosyć szczegółowe (łącznie z podaniem wielkości czcion
ki) - i uwagę, że nie wolno wnosić poprawek w stosunku do złożonego już oryginału. Cały
numer ma około 1 0 arkuszy drukarskich, przy czym 1/3 miejsca zajmują teksty poświęcone
historii.

Jan Jerzy Milewski

1 Większość historyków białoruskich ma problemy z określeniem obszaru tzw. „Zachodniej Bialoru
si". Zwracam na to uwagę w artykule: Zachadniaja Bielaruś: da pytanija terytoryi i nasielnictwa, „Bieła
ruski Gistaryczny Czasopis'', 1998, nr 3 .
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Historyk Andrzej Wyczański kolej nym doktorem honoris causa
białostockiego uniwersytetu

Dnia 1 czerwca 1 9 99 r. w odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris
causa Uniwersytetu w Białymstoku jednemu z najwybitniejszych uczonych polskich, profeso
rowi Andrzejowi Wyczańskiemu, członkowi rzeczywistemu PAN i zarazem pracownikowi bia
łostockiego Instytutu Historii. W tym uro czystym dniu w Auli Wydziału Human istycznego
obok dostojnego Jubilata, senatu uczelni zasiedli także licznie przybyli z kraju i zagranicy Jego

przyjaciele, koledzy, uczniowie, delegacje reprezentujące PAN i inne ośrodki badawcze (w tym
przedstawiciel Rektora Universite de Paris-Sorbonne - Paris IV), władze administracyjne
i samorządowe województwa po dlaskiego i miasta B iałegostoku, rektorzy białostockich uczel
ni oraz studenci.
Uroczystość otworzył JM Rektor prof. Adam Jamróz, który przywitał przybyłych gości
i poinformował, iż Senat Uniwersytetu w B iałymstoku na wniosek Rady Wydziału Prawa,
do której z taką inicjatywą wystąpiła Rada Naukowa Instytutu Historii w uznaniu wybitnych
osiągnięć naukowych, roli w środowisku, zasług na polu kierowania nauką i wysiłków
współtworzenia samodzielnej uczelni w Białymstoku postanowił nadać prof. Andrzejowi
Wyczańskiemu tytuł doktora honoris causa najmłodszego w kraju - Uniwersytetu w Bia
łymsto ku. Życiorys doktora honorowego przedstawił Dziekan Wydziału Prawa prof. Sta
n i sław Prutis. Przyp o mniał on studia h i storyczne Jub ilata na tajny m Un iwersytecie
Warszawskim, a następnie Jagiellońskim i początki pracy zawodowej - asystenta u prof. Jó
zefa Feldmana w Krakowie i od 1 946 r. u prof. Tadeusza Manteuffla w Instytucie Histo
rycznym UW, a także wieloletnią bo trwającą od 1 953 r. pracę w Instytucie Hisrorii PAN.
Przedstawił osiąganie przez doktora kolejnych awansów naukowych (prof. nadzwyczajny
w 1 9 6 3 r., prof. zwyczajny w 1 9 7 1 r. ) , Jego związki z nauką zachodnią, pracę organizacyjną
w IH PAN (kierownik Zakładu Dziejów Polski Przedrozbiorowej i jej Kultury, w jego ra
mach także kierownik Pracowni Dziejów Rzeczypospolitej Szlacheckiej, od 1 9 77 r. kierow
nik Pracowni Historii Polski Nowożytnej) i Bibliotece Narodowej w Warszawie (kierownik
Stacji Mikrofilmowej 1 949- 1 95 9 ) , kierowanie Wydziałem I PAN ( 1 9 90-1 992) i pełnienie

funkcji wiceprezesa i sekretarza naukowego PAN ( 1 9 9 3 - 1 995). W bogatym i jakże praco

witym życiorysie Profesora nie zabrakło pracy społecznej na rzecz środowiska. Przez 17 lat

( 1 9 7 1 - 1 987) był prezesem Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie. Kierował rów
nież przez wiele lat Ogólnopolskim Komitetem Olimpiady H istorycznej. Ostatnio współ
działał owocnie na rzecz powołania Katedry Kultury Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim
w Jerozolimie.
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W swoim wystąpieniu prof. S. Prutis zwrócił również uwagę na bogaty wątek białostocki
w życiorysie Jubilata. Od 1 974 r. współorganizował białostockie środowisko naukowe histo
ryków kształcąc studentów i kadrę naukową. Pod kierunkiem Profesora powstało p onad
100 prac magisterskich i cztery doktorskie w Białymstoku (ogółemlO), a kolejne są na ukoń
czeniu. W latach 1 9 8 5 - 1 9 9 1 kierował Instytutem Historii, zaś od 1 9 9 1 r. jest przewodniczą
cym jego Rady Naukowej.
Z uroczystą laudacją jako promotor doktoratu honorowego wystąpił Dziekan Wydziału
Humanistycznego prof. Adam Dobroński. W serdecznych i pełnych ciepła słowach ukazał
sylwetkę dostojnego Jubilata nie tylko jako lidera nauki polskiej, autorytetu naukowego RP,
reformatora PAN, ale przede wszystkim jako człowieka ogromnie życzliwego i przyjaznego
dla innych ludzi, prawdziwego humanisty kończącego się XX stulecia.
Następnie głos zabrali opiniodowacy w przewodzie doktoratu honorowego: profesoro
wie Janusz Tazbir z PAN, Henryk Samsonowicz z UW i Stefan Meller z Uniwersytetu w Bia
łymstoku. Wszyscy recenzenci zgodnie podkreślali ogromny i różnorodny tematycznie
dorobek naukowy, przełamywanie stereotypów, oryginalność ustaleń, nowatorstwo meto
dyczne wielu prac, uznanie i wysoką pozycję w nauce światowej prof. A. Wyczańskiego. Po za
kończeniu wystąpień opiniodawców w podniosłej i uroczystej atmosferze promotor wręczył
Profesorowi dyplom doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku.
W dalszej części uroczystości o pracy i zasługach doktora hof!orowego na rzecz mieszkań
ców ziem północno-wschodniej Polski mówili: wicewojewoda podlaski mgr Józef Klim, wice
prezydent miasta B iałegostoku mgr Krzysztof Teodoruk i marszałek województwa podlaskiego
Sławomir Zgrzywa. Słowa uznania i życzenia pod adresem dostojnego Jubilata skierowali obec
ni na sali: prezes PAN prof. Stanisław Mossakowski, sekretarz Wydziału I prof. Jerzy Z. Hol
zer, dyrektor Instytutu Historii PAN prof. Stanisław Bylina oraz prof. Jean Berenger z paryskiej
Sorbony (Paris IV).
Doktor honorowy Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał także dziesiątki telegramów
z serdecznymi słowami pełnymi gratulacji, pozdrowień i życzeń w tym: od najwyższych władz
państwowych Prezydenta i Premiera RP; Ministrów - Spraw Zagranicznych, Edukacji Naro
dowej, Komitetu Badań Naukowych; od społeczności uniwersytetów i szkół wyższych, Pol
skiego Towarzystwa Historycznego, innych towarzystw naukowych oraz od bardzo wielu
przyjaciół i kolegów z kraju i zagranicy.
Bardzo ciepło zabrzmiał głos najmłodszych uczniów, jeszcze studentów Profesora, w imie
niu których przemawiał Piotr Guzowski. Swoje spotkanie z Profesorem i Mistrzem na pierw
szym seminarium magisterskim w Białymstoku przed dwudziestu laty wspominał inny uczeń
prof. Cezary Kuklo. On także wspólnie z dr Anną Kamler wręczyli okolicznościową księgę pt.
Między polityką a kulturą wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN, dedykowaną Andrze
jowi Wyczańskiemu w 75-lecie urodzin i 5 0-lecie pracy naukowej.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał Jubilat i doktor honorowy Uniwersytetu w Bia
łymstoku. W bardzo osobistym, przepełnionym wzruszeniem wystąpieniu prof. A. Wyczań
ski, chyba przez pewną przekorę do wcześniejszych wystąpień, mówił o tym czego nie udało
mu się osiągnąć w pracy naukowej i jakich tematów nie zrealizował do tej pory. Uważni słu
chacze, w tym najmłodsi - studenci mogli się przekonać jak szerokie perspektywy mogą mieć
badania nad dziejami społeczeństwa, w tym wypadku społeczeństwa staropolskiego propo
nowane i postulowane przez uczonego tej miary co Profesor Andrzej Wyczański.
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Tą część uroczystości zakończył Gaudeamus igitur w wykonaniu chóru uniwersyteckiego.
Po nim ustawiła się długa kolejka osób z życzeniami i gratulacjami, składanych Jubilatowi przy
lampce wina. Nie obyło się bez nich także w trakcie oficjalnego obiadu wydanego na cześć
doktora honoris causa i Jubilata przez władze Uniwersytetu w Białymstoku.
Na księgę Między polityką a kulturą składają się następujące prace naukowe: Henryk Sam
sonowicz, Polska widziana przez Hanzę w I połowie XVI wieku ; Maciej Serwański, Usytuowanie

Rzeczypospolitej szlacheckiej w Europie z perspektywy Paryża. Uwarunkowania geopolityczne i sto
sunki międzynarodowe; Stanisław Grzybowski, Irlandia u progu dziejów nowożytnych: między
anarchią a niewolą; Janusz Małłek, Jan Dantyszek a Prusy Książęce w latach 1 525- 1 548; Igor
Kąkolewski, Dwór czy dług monarszy nerwem państwa ?, czyli o dochodach i wydatkach państwo
wych Prus Książęcych (1550- 1 643); Jean Berenger, La Prusse ducale au debut du XVIIe siecle;
Walter Leitsch, Pldne der Jahre 1 609- 1 632, den Prinzen Władysław zu verheiraten; Daniel Tol
let, La reconque catholique en Europe centrale (La Pologne d'Andrussowo a Carlowitz) ; Anna Su
cheni-Grabowska, Rola mandatu poselskiego w dawnej Polsce na tle porównawczym; Jacek
Staszewski, Zmiana zakresu oceny unii polsko-saskiej; Jerzy Michalski, Czy „ius retractus" znie
sione zostało w 1 768 roku ?; Hanna Zaremska, Jan Długosz o tumulcie krakowskim w 1407 ro
ku; Jakub Goldberg, Polacy - Żydzi - Niemcy w Polsce w XVII-XVIII wieku; Anna Laszuk,
Taryfy podatkowe zwierciadłem struktur społecznych ; Cezary Kuklo, Ze studiów nad służbą do
mową w miastach Polski przedrozbiorowej; Antoinette Fauve-Chamoux, La cohabitation des
freres et soeurs en France preindustrielle; Joseph Goy, Societe marginale, colonisation et reproduc
tion familiale au Quebec et en Amerique. Le modele Saguenay ; Alina Czapiuk, O plonach zbóż
w Polsce i w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVI! wieku; Barbara Stępniewska-Holzer,
Ostatnie dekady folwarku pańszczyźnianego na Witebszczyźnie; Juliusz Łukasiewicz, Rolnictwo
na ziemiach polskich przed stu laty (niektóre problemy) ; Andrzej Jezierski, Cecylia Leszczyńska,
Bezrobocie utajone w rolnictwie polskim ; Jan Kofman, Wielki kapitał wobec interwencji państwa
w gospodarkę (Polska 1 9 1 9- 1 93 9) ; Jerzy Topolski, Posty w Polsce w końcu średniowiecza i w cza
sach nowożytnych i ich rola kulturowa; Jean-Louis i Maria Flandrin, Regards occidentaux sur les
banquets de Pologne aux XVIe, XVI!e et XVIIIe siecles; Janusz Tazbir, Szlachic w lesie i o lesie;
Małgorzata Wilska, Błazen dworski w świetle rachunków królewskich - „curiositas" polskie czy
europejskie ?; Halina Manikowska, Noc listopadowa 1 52 6 roku we Wrocławiu. (Czyli o pożyt
kach płynących z reformacyjnego obrazoburstwa dla badań mediewistycznych) ; Anna Kamler, Na
marginesie listów dedykacyjnych ; Adam Manikowski, Budżet jednego życia, czyli o mecenacie ar
tystycznym senatora florenckiego w XVII wieku; Dariusz Główka, Między teologią a historią i pra
wem. Księgozbiór Macieja Gamysza podkanclerzego i biskupa chełmskiego (1 790 rok); Stefan
Meller, Polski Uniwersytet Ludowy w Paryżu. Rok 1 9 1 7; Janusz Ż arnowski, Kryzys i perspekty
wy historii społecznej; Monika Senkowska-Gluck, Rewolucja francuska 1 789 roku przed sądem
historii; Antoni Mączak, Dylematy historycznych badań porównawczych; Halina Parafianowicz,
Legenda Woodrow Wilsona w międzywojennej Czechosłowacji.
Cezary

Kuklo
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Sesja naukowa
„Bia łystok w 80-leciu. W rocznicę odzyskania niepodległości
19 II 1919 - 19 II 1999"
Bia łystok, 1 9 lutego 1 999 r.

W osiemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok Instytut Historii UwB
zorganizował sesję naukową poświęconą tym wydarzeniom oraz dziejom miasta i regionu
z perspektywy ostatniego osiemdziesięciolecia. W konferencji wzięli udział obok historyków
także socjolodzy i językoznawcy. Uroczystość zaszczyciły władze miasta z prezydentem Ryszar
dem Turem na czele oraz wyjątkowo licznie zebrana publiczność, w tym dużo młodzieży szkół
średnich. Otwarcia sesji dokonał wicedyrektor Instytutu Historii dr hab. C. Kuklo. Dziekan
Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. A. Dobroński także serdecznie powitał przedstawi
cieli władz i zebraną publiczność.
Pierwszy referat, zatytułowany „Białystok - odzyskiwanie niepodległości (listopad 1 9 1 8
luty 1 9 1 9)", wygłosił mgr Adam Miodowski. Podkreślił on, ż e także w Białymstoku podję

-

to próbę odzyskania niepodległości już w listopadzie 1 9 1 8 roku, jednak akcja ta została po
kilku dniach stłumiona przez siły niemieckie. Na Wschodzie Niemcy ciągle pozostawali bar
dzo silni i chcieli zachować kontrolę nad szlakiem kolejowym wiodącym z Ukrainy do Prus
Wschodnich. Tak więc na pełną niepodległość trzeba było poczekać do lutego roku następne
go.
Następnie swoje uwagi i przemyślenia zaprezentował dr Jan Jerzy Milewski w wystąpieniu
pt. „Między Warszawą a Wilnem". Podkreślił on szczególne położenie Białegostoku i woje
wództwa, oraz jego „ciążenie" z jednej strony ku Wilnu, ale także ku Warszawie. Do tego do
chodziła jeszcze bardzo skomplikowana struktura narodowościowa i Wilno było ważnym
ośrodkiem kulturalnym i religijnym dla wielu narodów zamieszkujących kresy północno
wschodnie II Rzeczypospolitej.
Kolejne wystąpienie dr Józef Maroszek poświęcił Kościołowi św. Rocha j ako pomnikowi
Niepodległości. Zostało ono oparte na kwerendzie w archiwach petersburskich. Budowa no
wych kościołów w Białymstoku była w okresie zaborów hamowana przez władze carskie. Nie
które projekty mogły więc doczekać się realizacji dopiero w okresie II Rzeczypospolitej. Projekt
kościoła na wzgórzu św. Rocha powstał w pracowni Piusa Dziekońskiego. Jego autorem był
architekt Oskar Sosnowski. Świątynia zastąpiła rozebraną kaplicę św. Rocha. Imponujący
obiekt dobrze wpasował się w historyczny układ urbanistyczny miasta. Inkastellowana archi
tektura kościoła św. Rocha nawiązuje do architektury sakralnej Wielkiego Księstwa Litewskie
go, a także Jasnej Góry.
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz mówił z kolei o świątyniach prawosławnych na Białostoc
czyźnie po roku 1 9 1 8 . Podkreślił on, że kościół obrządku wschodniego był od zawsze yv Bia254

łymstoku, a w 1 9 1 8 r. było w tym mieście osiem świątyń prawosławnych (w tym cztery garni
zonowe cerkwie pułkowe). Najważniejszą była oczywiście cerkiew św. Mikołaja. W okresie
międzywojennym niektóre cerkwie (zwłaszcza garnizonowe) przekształcono w kościoły kato
lickie. Zasadnicze zmiany dały się zauważyć dopiero po roku 1 9 8 1 , kiedy to zaczęły powsta
wać nowe parafie prawosławne i cerkwie. Obecnie funkcjonuje 10 parafii prawosławnych
i dynamicznie rozwija się budownictwo świątyń prawosławnych.
Po przerwie efekty swoich badań mogli zaprezentować nie tylko historycy, ale też przed
stawiciele innych dyscyplin naukowych. Prof. dr hab. Jan Nosowicz omówił nazewnictwo ulic
w Białymstoku i zmiany z tym związane. Masowe przemiany spowodowane były głównie zmia
nami politycznymi. Po roku 1 9 8 9 zauważalna jest między innymi tendencja do przywracania
starych przedwojennych nazw ulic oraz nadawania nazw związanych z regionem.
Następnie socjolog prof. dr hab. Andrzej Sadowski przedstawił referat pt. „Białystok jako
miasto zróżnicowane etnicznie". Demokratyzacja życia społeczno-politycznego nie eliminuje
procesów etnicznych, a czasem je nawet aktywizuje. Białystok był w XIX w. miastem żydow
sko-polskim, następnie w latach 1 9 19-1939 miastem polsko-żydowskim, w którym Żydzi za
chowywali silną odrębność i segregację terytorialną. W okresie 1 94 5 - 1 9 8 0 było to zdaniem
referenta miasto polskie, a po roku 1 9 8 0 miasto polsko-białoruskie. W Białymstoku nie ma
gett etnicznych, ale obie główne grupy narodowościowe zachowują silną więź społeczno-et
niczną (rodzinną, towarzyską). Potencjalnie niebezpieczne jest nakładanie się podziałów etnicz
nych na polityczne i światopoglądowe. Referent podkreślił, że w mieście zachodzi proces
instytucjonalizacji grup etnicznych i ich uobywatelnienia.
Prof. dr hab. Witold Marciszewski przypomniał światowej sławy matematyków związanych
z Białostocczyzną. Podkreślił on, że polska logika matematyczna w okresie II Rzeczypospolitej
była na bardzo wysokim, światowym poziomie. Z regionem białostockim związani byli wybit
ni naukowcy (pochodzenia żydowskiego): Emil Post ( 1 8 97-1 954) i Alfred Lindenbaum ( 1 904- 1 94 1 ) . Urodzony w Augustowie E. Post wyemigrował do USA, ale często przypominał polskie
korzenie. Z kolei A. Lindenbaum przebywał w Białymstoku w latach 1 93 9 - 1 94 1 .
Ostatnie wystąpienie prof. dr hab. Adam Dobroński poświęcił na refleksje nad obrazem
Białegostoku widzianego oczyma przyjaciół i obcych. Nie zawsze były to oceny dla miasta przy
chylne i pozytywne. W początkach II Rzeczypospolitej obraz miasta rysował się raczej w ciem
nych barwach (miasto brudne, bez perspektyw rozwoju gospodarczego). Po doświadczeniach
wojny 1920 r. miało ono opinię także miasta „komunistycznego" i „ruskiego" . Ale z czasem
Białystok doczekał się też bardziej przychylnych ocen; zwracano uwagę na życzliwość miesz
kańców, zaradność i energię przemysłowców oraz przebudowę centrum miasta.
Po wystąpieniach referentów rozwinęła się dość ożywiona dyskusja. Następnie Dziekan
prof. dr hab. Adam Dobroński dokonał krótkiego podsumowania sesji i zapowiedział publika
cję materiałów pokonferencyjnych. Warto podkreślić, iż obrady przebiegały w serdecznej
i przyjaznej atmosferze, o co postarali się organizatorzy. Przebieg spotkania oraz zainteresowa
nie ze strony publiczności wykazały potrzebę organizowania tego typu sesji w przyszłości.
Jan Snopka
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Jerzy Topolski
(1928 - 1998)

N a kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia 1 9 9 8 r. zmarł w Poznaniu wybitny polski
historyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Jerzy Topolski. Uczony o niezwykłe
rozległych zainteresowaniach badawczych, utalentowany popularyzator nauki, pełen pasji
działacz i organizator, wychowawca wielu pokoleń młodych adeptów nauki h istorycznej.
Profesor Topolski urodził się 20 września 1 928 r. w Poznaniu w rodzinie nauczycielskiej.
Od 1935 r. mieszkał w Gnieźnie, a po wybuchu II wojny światowej w Piotrkowie Trybunal
skim, dokąd rodzinę Topolskich wywieźli Niemcy. Maturę zdał w styczniu 1 946 r. w liceum
w Gnieźnie i jesienią rozpoczął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Po
znańskiego, dając się rychło poznać jako niezwykłe zdolny student. Obok pracy na seminarium
po dstawowym profesora Jana Rutkowskiego, uczęszczał na drugie - prof. Pawła Sulmickiego,
u którego formalnie po nagłej śmierci swojego opiekuna prof. Rutkowskiego zrobił magiste
rium w 1950 r. Pracę doktorską poświęconą gospodarce wiejskiej w dobrach arcyb iskupstwa
gnieźnieńskiego, do której materiały gromadził jeszcze pod kierunkiem Rutkowskiego, napisał
ostatecznie na seminarium profesora Stanisława Hoszowskiego i obronił w 1 9 5 1 r. na Uni
wersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studiował następnie w Instytucie Kształcenia
Kadr Naukowych w Warszawie. Zawodowo związał się pracą na Uniwersytecie w Poznaniu
(od 1 9 5 1 r.), choć współpracował także z Instytutem Historii PAN. W 1 9 6 1 r. uzyskał profe
surę nadzwyczajną, a w 1 9 68 r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Trzy lata później
wybrano go na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, a jej członkiem rzeczywistym
został w 1 9 77 r. W macierzystym Instytucie Historii UAM kierował Zakładem Historii Nowo
żytnej; w latach 1 9 6 8 - 1 9 8 1 sprawował funkcję wicedyrektora, a następnie do 1 9 8 7 r. dyrek
tora Instytutu. Był również stypendystą w VI Sekcji Ecołe Pratique des Hautes Etudes w Paryżu,
a także wykładowcą tejże uczelni oraz innych placówek naukowych w USA, Kanadzie, NRF
i Włoszech. Przez dwadzieścia łat ( 1 970-1 990) reprezentował nasz kraj w zarządzie prestiżo
wego Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Gospodarczej . W swojej po nad 40-letniej
pracy zawodowej wykształcił blisko 50 doktorów, z których znaczna już część została profeso
rami.
Skała zainteresowań naukowo-badawczych Jerzego Topolskiego była szeroka i ulegała na
przestrzeni lat stałemu poszerzaniu. Pierwszym kręgiem tematycznym w zainteresowaniach
i badaniach Profesora była problematyka gospodarki fołwarczno-pańszczyźnianej, w po czątko
wym okresie ściślej rzecz biorąc funkcjonowanie różnych typów wielkiej własności feudalnej.
Na podstawie rozległej kwerendy przede wszystkim w bogatym w zasoby Archiwum Archidie259

cezjalnym Topolski zbadał nie tylko formy organizacyjne własności kościelnej, jakim były do
bra arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, ale przedmiotem opracowania stało się również gospo
darstwo chłopskie i folwarczne (ich areał, cha.rakter siły rob oczej , struktura i rozmiary
produkcji), a także położenie ludności wiejskiej i jej walka z uciskiem feudalnym. Szczególną
uwagę poświęcił J. To polski rozpatrzeniu przyczyn i rozmiarów regresu gospodarczego
w XVII-XVIII w. , który uwydatnił się spadkiem produkcji rolnej i wydajności plonów. Rezul
taty badań, które niejednokrotnie wyprzedzały badania innych autorów, zawarł w kolejnych
książkach publikowanych systematycznie od połowy lat pięćdziesiątych: Rozwój latyfundium

arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XV do XVIII w. ( 1 95 5), Położenie i walka klasowa chłopów
w XVIII w. w dobrach arcybiskupstwa gnieźnieńskiego ( 1 9 5 6), Gospodarstwo wiejskie w dobrach
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII w. ( 1 95 8 ) .
Uzyskana w toku badania folwarku i gospodarstwa chłopskiego wiedza o ich fuńkcjono
waniu p ozwoliła Topolskiemu na ważne spostrzeżenia dotyczące wspomnianego kryzysu go
spodarczego w Polsce XVII w. (La regression economique en Pologne du XVIe au XVIIIe siecle,
„Acta Poloniae Historica'', 1 9 62; O tak zwanym kryzysie gospodarczym XVII wieku w Euro

pie, „ Kwartalnik Historyczny", 19 62;), a także na syntetyczne opracowanie dziejów gospodar
stwa wiejskiego (Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce, t. I I , red. B . Baranowski
i J. Topolski, 1 9 64 ) . W połowie łat sześćdziesiątych na rynku wydawniczym pojawiła się nowa
książka Topolskiego, która stała się wkrótce klasyczną pozycją polskiej historii gospo darczej
i jednym z ważniejszych dzieł historiografii europejskiej na temat p oczątków kapitalizmu w Eu
ropie późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej (Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVII

wieku, 1 9 65, wyd. 2, 1 9 8 7 ; wydana we Włoszech w 1 9 79). W modelu próbującym wyjaśnić
jeden z ważniejszych problemów genezy dualizmu w rozwoju gospo darczym Starego Konty
nentu Topolski (odmiennie niż np. Marian Małowist) akcentował równoczesny związek po
wstania kapitalizmu w Europie Zachodniej w czasach nowożytnych, j ak i gosp odarki
folwarczno-pańszczyźnianej w Europie Środkowo-Wschodniej ze wzrostem aktywności gospo
darczej całej szl achty europejskiej dążącej do przezwyciężenia kryzysu swoich dochodów. Z ko
l e i koncepcji ogólnoeuropej skiego kryzysu gospodarczego XVII w. p rzeciwstawił tezę
o wzroście dysproporcji w rozwoju gosp odarczym różnych terytoriów Europy.
Drugi krąg problemowy w dorobku naukowym J. Topolskiego stanowią prace z zakresu
problematyki metodologicznej i teoretycznej historii. U ich podstaw zdaje się legły związki To
polskiego z marksistowską formacją intelektualną i z kulturą metodologiczną i filozoficzną
po znańskiego środowiska naukowego. Współp raca z swoim mistrzem J. Rutkowskim (które

mu poświęcił jedną z późniejszych książek O nowy model historii. Jan Rutkowski ( 1 8 8 6- 1 949,
1 9 8 6) , kontakty i lektura dzieł innych wybitnych postaci życia naukowego np. Henryka Łow
miańskiego, dość ·szybko zaowocowały przekonaniem, że postępowanie badawcze historyka
może przynosić tym większe efekty, im bardziej jest u niego rozwinięta świadomość metodolo
giczna, która jest funkcją wiedzy teoretycznej. Już w 1960 r. wspólnie z Andrzejem Malewskim
opublikował Studia z metodologii historii, zaś w 1 9 6 8 r. ukazało się dzieło podstawowe Meto

dologia historii (2 wyd. w 1 9 7 3 , w 1 976 polskie wydanie w jęz. angielskim), które przyniosło
autorowi szerokie zainteresowanie i uznanie na całym świecie, o czym najlepiej świadczą licz
ne tłumaczenia i wydania pracy we Włoszech, w Hiszpanii, w Rumunii, w Anglii, a nawet
w Chinach, ale co ciekawe nie w ZSRR. Problematyce myśli teoretycznej i metodologicznej
w up rawianiu historii p ozostał wierny także w latach następnych publikując m.in. Świat bez
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historii ( 1 9 7 3 ) , książkę mającą uprzystępnić wspomnianą problematykę szerszym rzeszom nie
profesjonalistów; Prawda i model w historiografii ( 1 9 82); czy Teoria wiedzy historycznej ( 1 9 8 3 ) .
Te i szereg jeszcze innych prac przybliżały nam kierunki współczesnych światowych badań hi
storycznych, akcentowały wagę świadomości metodologicznej badacza, zwracały uwagę na
rolę w poznaniu naukowym nie zawsze uświadamianej wiedzy pozaźródłowej i pokazywały
naukę historyczną w ujęciu dynamicznym, w której kryteria naukowości badania zmieniają się
wraz z rozwojem samej historiografii.
Zmarły należał również do nielicznego grona uczonych o rzadkim zmyśle syntezy i posia
dał, jak mało kto, umiejętność syntetycznego spojrzenia na badane przez siebie problemy i zja
wiska. Ten kierunek działań badawczych, a później także i organizatorskich zapoczątkowała
synteza dziejów pierwszej polskiej stolicy - Gniezna ( 1 965 r.), która otworzyła nowo jakościo
wy etap w syntetycznych ujęciach przeszłości miast polskich. Interesującą też próbą, zarówno
pod względem metodologicznym (zastosowanie wskaźników syntetycznych), jak i czasową
(9 stuleci) było badanie efektów gospodarczych feudalnego modelu gospodarki polskiej

(Wskaźnik wzrostu gospodarczego Polski od X do XX w„ „Kwartalnik Historyczny", T. 74, 1 967,
nr 4). Jeszcze większym echem w środowisku odbiła się kolejna synteza powstała z inicjatywy
i pod redakcją Topolskiego, a mianowicie Dzieje Wielkopolski do 1 793

r.

( 1 969). W ciągu paru

łat kierował nie tylko licznym zespołem autorskim, ale i sam prowadził rozległe kwerendy

ar

chiwalne, które zaowocowały licznymi studiami ukazującymi nowoczesne przeobrażenia w go
spodarce i społeczeństwie kolebki kraju. U schyłku XX w. można bez przesady stwierdzić, że
koncepcja syntezy ukazującej w integralnym związku dzieje gospodarcze, społeczne, politycz
ne, kulturalne, a nawet ideologiczne obroniła się. Należy także żałować, Że tak nowatorskiej
pod względem metodologicznym syntezy nie doczekały się inne dzielnice kraju.
W dwadzieścia lat później jeszcze pełniej rozwinął wypracowany przez siebie metodologicz
ny i konstrukcyjny wzór syntezy ośrodka miejskiego publikując w 1 9 8 8 r. pierwszy (do roku
1 7 9 3 ) z czterech tomów Dziejów Poznania. Nawiązał w nim do wzorów innej, a bez wątpienia
najważniejszej w tym obszarze swojego dorobku syntezy całości dziejów ojczystych

Dziejów
Polski ( 1 97 5). Jak rzadko które dzieło Dzieje Polski doczekały niespotykanej liczby recenzji i wy
-

powiedzi i przez parę lat pozostawały w centrum zainteresowania środowiska. We wstępie do
nich wyraźnie stwierdził, że przygotowana synteza obok integralnego ujmowania przeszłości
zrywa z widzeniem dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej poprzez tzw. „kompleks rozbiorów'',
czy wyolbrzymianiem roli państw obcych w okresie rozbiorowym, a bardziej zwraca uwagę na
społeczeństwo i naród polski jako ważnej płaszczyzny integracji. Sam będąc autorem części
nowożytnej ( 1 5 0 1 - 1 795) zaproponował m.in. nową periodyzację wydobywając cenzurę roku
1 6 1 8 jako początku epoki Baroku i roku 1733 jako narodzin epoki Oświecenia, dokonał też
gruntownej rewizji czasów saskich ukazując, że podstawy późniejszych przeobrażeń społecz
nych i gospodarczych doby stanisławowskiej miały swoje korzenie w okresie rządów Augusta

III, ostrożniej oceniał także postępowanie szlachty i magnaterii jako winnych upadku państwa.
Prawie dwadzieścia l at później 150 stronicowa część Dziejów Polski przybrała postać nowego
obszernego dzieła (blisko 1000 stron) Polski w czasach nowożytnych (1501-1 795). Ukazało się
-

ono nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM w 1 994 r. jako tom drugi innego wielkiego
przedsięwzięcia redagowanego przez J. Topolskiego

-

Polska. Dzieje narodu, państwa i kultury.

Przypominając sylwetkę profesora Topolskiego należy także pamiętać o j ego zasługach
w rozwoju czasopiśmiennictwa naukowego. Redagował lub współredagował m.in. „Studia Hi-
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storiae Oeconomicae'', „Studia Metodologiczne'', „Roczniki Dziejów Spo łecznych i Gospo
darczych '', „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza'', „Gniezno. Studia i Ma
teriały Historyczne"; był członkiem wielu redakcji w tym „ Kwartalnika Historycznego'',
„Kwartalnika Historii Kultury Material nej ".
Z persp ektywy białostockiego środowiska naukowego chcemy przypomnieć związki J To
polskiego z Podlasiem. W 1 958 r. w tomie dedykowanym prof. H. Łowmiańskiemu opubliko

wał obszerną rozprawę poświęconą zniszczeniom wojennym połowy XVI! w. na Podlasiu i ich
wpływie na dalszy rozwój gospodarczy terenu. Rok później wydał wspólnie z Jerzym Wiśniew
skim Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1 5 76 ( 1 959), która - co warto podkreślić - za

początkowała monumentalną edycję wszystkich lustracji dóbr królewskich, niezastąpionego
źródła do badań dziejów społeczno-gospodarczych wsi i miast Polski przedrozbiorowej. Konsul
tował także prace dotyczące edycji kolejnych lustracji podlaskich tym razem z XVII w. W czerw
cu 1 9 61 r. wziął czynny udział w doniosłej dla ziem północno-wschodniej Polski „I Konferencji
Nauk Historycznych w Białymstoku'', w ramach której współorganizował Sekcję Historii nowo
żytnej i nowszej.
Wśród przyjaciół, kolegów i współpracowników z różnych ośrodków naukowych, nawet
tak odległych jak Białystok, pozostawił pamięć nie tylko o wybitnym Uczonym, ale przede
wszystkim o człowieku ogromnie i bez reszty życzliwym dla innych, także dla młodszych od
siebie.
Cezary
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