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STUDL<\ PODLASKIE tom XIV 

ARTUR KONOPACKI (Białystok)

HERALDYK A TATARÓW 
W WIELKIM KSIĘSTWIE LITEWSKIM 

NA PRZESTRZENI XVI-XIX WIEKU 
-WYBRANE ASPEKTY 

BIAŁYSTOK 2004 

Tatarom, jako mieszkańcom ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego, poświę
cono dotychczas sporo uwagi w badaniach historycznych. Tatarzy zamieszkując 
Wilno, Nowogródek, Slonim i inne pomniejsze miasteczka Wileńszczyzny m.in. 
(Orda, Osmołów) , stanowili i po dziś dzień stanowią swoistą grupę egzotyczną, 
wciąż mało znaną. Do chwili obecnej Tatarami zajmowano się głównie pod kątem 
osadnictwa, udziału w wojsku, czy też poświęcano czas nad badaniem ich religii 
oraz obrzędów1 • Natomiast zagadnienie ich heraldyki pozostawało do tej pory nie
malże w cieniu. 

W niniejszym artykule staraliśmy się przedstawić heraldykę tatarską nie 
na przykładzie jednego rodu czy herbu, co zapewne również było by ciekawe, lecz 
chcieliśmy pokazać ogólny proces jakiemu na przestrzeni wieków podlegała ta
tarska tamga. 

Od samego początku ludność tatarska przybyła na Litwę była dość znacz
nie zróżnicowana pod względem społecznym, ekonomicznym i stanowym. Do poło
wy wieku XVI ludność tatarska dzieliła się na trzy kategorie, "stany." Uprzywile
jowaną grupę stanowili potomkowie ordyńskich soltanów i murzów. Rody 
wywodzące się od murzów miały prawo używać tytułu kniazia2 • Tatarzy - potom-

1 Zob., m.in., S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografii histO?!JCZno-etnograficznej, 
Warszaw 1938; B. Baranowski, Polska a tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź 1948; J. Sobczak, 
Folażenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań 1984; J. 
Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 1989; A. Miś
kiewicz, Tatarzy polscy w latach 1918-1939, Warszawa 1990; H. Jankowski, Cz. Łapicz, Klucz do 
raju. Księga Tatarów litewsko- polskich z XVIII wieku, Warszawa 2000; J. Tyszkiewicz, Z historii 

Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 2002.

2 Kniaź jest słowem pochodzenia normańskiego "konung". Było ono w słowiańszczyźnie synoni
mem władzy i wodza naczelnego i odpowiadało łacińskiemu "princeps", "dux", po polsku książę. Por. , J. 
Wolff, Kniaziowie litewsko- ruscy od końca XIV wieku, Warszawa 1895, s. 19; Kniaź ruski odpowied
nik tureckiego bej, zob., Słowni/c polszczyzny XVI wieku, pod red., M. R. Mayenowa, t. X, Wrocław 

1976, s. 430. 
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kowie elit stepowych soltanów i murzów - posiadali liczne włości pochodzące 
z nadań wielkoksiążęcych, za co byli jednak zobowiązani m.in. do konnej służby 
wojskowej , jak zresztą ogół szlachty w tamtym czasie. Posiadali również przywilej 
do zwierzchnictwa nad chorąstwami wojsk tatarskich. Urząd ten był dziedziczny, 
jednak za każdym razem należało uzyskać zgodę hospodara3. Nie byli włączani do 
chorągwi powiatowych ani też nie służyli z ogółem bajarstwa, posiadali Tatarzy 
oddzielne chorągwie powiązane z osobą księcia. 

"Obowiązkiem tego ludu [Tatarów-przyp. AK.] było służyć wojskowo, co oni z wier
nością przykładną wypełniali ( . . .  ) " 4 •

W pomniku prawodawstwa litewskiego "Statucie Wielkiego Księstwa Li
tewskiego" wszystkich trzech redakcji (1529,1566,1588) , pojawia się słowo "bo
jar" 5. W źródłach XV i początkach XVl wieku bojarami określano osoby pełniące
pewien rodzaj służby. Osoby te zwolnione były od ponoszenia innych ciężarów". 
Wraz z rozwojem prawodawstwa litewskiego bojarzy, pojawiający się na kartach 
kolejnych redakcji statutów, w wyraźny sposób ewoluują w kierunku praw szlach
ty polskiej (koronnej ) .  Powolny ten proces, zapoczątkowany w II poł. XV wieku,
przekształcił biernego bojara w aktywnego politycznie szlachcica w XVl w7 •

Odprawiali Tatarzy służbę z konia sami, bądź poprzez wystawionych ludzi 
wspólnie z bojarami8 • Stanowili oddzielną specyficzną grupę społeczności Wiel
kiego Księstwa Litewskiego. Zamieszkując daną ziemię, służąc konno hospodaro
wi, nie występowali jednak pod chorągwiami powiatowymi. Zawsze stanowili od
rębne oddziały. 

W dokumentach szesnastowiecznych potomków murzów, soltan ów, nazywa
no szlachtą hospodarską, która miała pełnić posługę z konia na rzecz hospodara 
w dobrach, którego byli osadzani9• Tatarzy, potomkowie elit przybyłych ze stepu, 
traktowani byli jako szlachta. Często zabiegali u hospodara aby potwierdził on 
swoim urzędem prawo do używania tytułu kniaziowskiego. Zabiegi takie miały 
miejsce w szczególności w wypadku kwestionowania urodzenia danej osoby bądź 
rodu. W zachowanych źródłach możemy odnaleźć następujący wpis w "Metryce

3 P. Borawski, Zwierzchnicy wojskowi Tatarów w WielkimKsięstwie Litewskim, ,,Acta Balti
co- Slavica" 1994, t. 22, s. 59-83. · 

'T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, Wilno 1840, t. VIII, s. 246. 
• Zob. Statut litewski, w: ,,Archiwum Komisji Prawniczej Akademii Umiejętności", t. VII, Kraków 

1900, Statut Vielikogo Knjatestva Litovskogo 1588, Minsk 1989. 
"W. Sienkiewicz, Bojarzy-szlachta i ziemianie w dobrach prywatnych w WielkimKsięstwie 

Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku, "Zapiski Historyczne", t. XLVIII, 1983, z. 4, s. 36. 
7 G. Błaszczyk, Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492-1569, Poznań 2002,

s. 5-86. Tamże szerzej na temat emancypacji bojarów litewskich. Zob. również: T. Wasilewski, Walka 
o zrównanie praw szlachty litewskiej z koronną od Unii lubelskiej do początku XVIII wieku. "Za
piski Historyczne", t. LI, 1986, z. 1, s. 45-62; zob. P. Dąbkowski, Dobra rodowe i nabyte w prawie 
litewskim od XIV do XVI w., "Studia nad Historią Prawa Polskiego", t. VI, Lwów 1916, z. 3, s. 2 1. 

8 O służbie Tatarów w wojskach litewskich zob. m.in., Jodok Ludwik Decjusz, Księga o czasach 
króla Zygmunta, opr. I wyd. T. Bieńkowski, Warszawa 1960, s. 19, 35. 

"Archeografiifeskij s bornik dakumentov otnosjaścichsja k istorii svernozapadnoj Rusi, Wilno 
1867, t. 1, s. 37-40.
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Litewskiej": "Wilno 30 października 1517 r. , kop. ,  s.430. Z. [Zygmunt] nadaje
marszałkowi i pisarzowi tatarskiemu Abrahimowi Tymirczycowi oraz jego krew
nym rangę kniaziowską, zgodnie z przedłożonymi dokumentami chanów, Mendli
Gireja i Szejh - Achmata, stwierdzającymi pokrewieństwo Tymirczyca z arysto
kracją tatarską, co kwestionowali inni kniaziowie zamieszkujący w W. Księstwie 
Litewskim"10• O przynależności do stanu szlacheckiego świadczą zapisy o cha
rakterze płaconego podatku czy też uchwały sejmowe mówiące o zachowaniu wszel
kich przywilejów i praw na równi ze szlachtą 1 1• Na równi z całą szlachtą odbywała 
się również rejestracja ludności tatarskiej w ich dobrach12• "Chorążych, Murzów 
i wszystkich innych Tatarów, za oświadczone Nam i Rzeczypospolitej usługi, i wier
ne poddaństwa,( . . .  ) przy prawach, wolnościach, ( . . .  ) według statutu W. Lit . aequ
aliter ze stanem szlacheckim in perpetuum zachowujemy" 13. 

Przykładem przynależności stanowej w wieku XVII jest niewątpliwie fakt 
ustalenia takiej samej nawiązki i główszczyzny "każdy z Tatarów mirzów, knia
ziów mający osiadłości i bywający na wyprawach wojennych, główszczyzny i na
wiązki takie mieć będą płacone jak szlacheckie" 14 • Przyznanie prawa do nawiązki
miało w owym czasie niebagatelne znaczenie -wyznaczało bowiem miejsce w feu
dalnej strukturze społecznej państwa litewskiego. Konstytucja sejmu warszaw
skiego z 1662 roku wyraźnie stwierdza w zapisie o pogłównym tatarskim do jakie
go stanu należą: 

"Tatarowie wszyscy W. [Wielkiego] X. [Księstwa] Lit [Litewskiego] , którzy 
kolwiek osiadłości swe wW. [Wielkim] X.[Księstwie] Lit. [Litewskim] mają od osób 
swoich jako szlachta, po złotych trzech, oddać do Poborców Powiatowych na ter
minie powinni będą" 15 •

Prawo litewskie uznawało Tatarów służących wojskowo za szlachtę, przy
znając im przywileje tak sądowe, majątkowe, jak również prawo posiadania pod
danych chrześcijan. Prawo posiadania ziemi i służba ziemska nie była tylko po
winnością Tatarów, należy zauważyć, iż III Statut (1588) w rozdziale II art. 1 zalicza 
wszelkich ludzi posiadających ziemię (ogół szlachty) do pełnienia posługi z ziemi 
na rzecz hospodara16• 

10 K. Pietkiewicz, Metryka Litewska- Księga wpisów za lata 1516-1518, "Lithuano- Slavica 
Posnaniensia. Studia Historica", t. IV Poznań 1994, s. 159-199; Pozycja w księdze wpisów nr 72.

11 Należy jednak pamiętać, iż ludność tatarska pod względem prawa była zróżnicowana, w hierar
chii tej najwyższa pozycję zajmowali tzw. Tatarzy hospodarscy. 

'2 H. Łowm.iański, Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI, Poznań 1998, przypis 23, 
s. 71; szerzej na temat położenia prawnego Tatarów w okresie XN-XVIII, zob., J. Sobczak, Folażenie 

prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa-Poznań 1984. 
'" Volumina Legum (dalej: VL), t. V, s. 313-314, 259: zob. również: VL, t. IV, s. 319, 465; t. VII, s. 350.
14 T. Czacki, Oprawach litewskich i polskich, t. 2, Kraków 1861, s. 239., por. ,  ArchiwumKomi

sji Prawniczej Akademii Umiejętrwści, t. VII, Kraków 1900, s. 221. 
"VL., t. IV, s. 426. 
w Statut Vielikogo Knjazestva Litovskogo, s. 51. 
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Współczesna heraldyka wywodzi herby ze znaków bojowo - rozpoznawczych 
nie wykluczając jednocześnie ich jako znaków własnościowych17 • Początki heral
dyki zachodniej sięgają wieku XI. Heraldyka na przestrzeni wieków wytworzyła 
swój własny język, którym się posługuje. Bez choćby częściowego j ego poznania 
nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego kodu znaków, barw. Język heraldyki nazy
wany jest fachowo sztuką blazonowania, czyli umiejętnością opisania herbu we
dług ściśle ustalonych norm i reguP8 . Reguły te dotyczą między innymi określania 
kolorów nakładania ich na siebie stron heraldycznych, ustawienia figur etc. 

Najistotniejszym elementem herbu był oczywiście znak godła. Wywodzi się 
on, zdaniem znakomitej większości badaczy, z dawnych znaków pieczętnych, wła
snościowych. Umieszczanie na tarczy zwierząt drapieżnych symbolizować miało 
odwagę, waleczność rycerza, który się znakiem posługiwał. Zdarzało się również 
umieszczać symbole religijne, świadczące o pobożności właściciela znaku. Nie obce 
było również umieszczanie znaków astrologicznych. 

Powstawanie herbów tatarskich ma nieco odmienną historię niż kształto
wanie się herbów szlachty polskiej . Początek znaków - wyobrażeń herbowych 
u ludów stepowych sięga jeszcze czasów przed zjednoczeniem wszystkich plemion 
mongolskich przez Czyngis - chana. W związku z brakiem jednolitego źródła, 
stwierdzającego skąd pochodziły znaki przysposobione w późniejszym okresie jako 
herby, istnieje wiele hipotez. Równie trudno mówić o pierwowzorze herbu polskie
go. Jak wiemy, uczeni do dziś spierają się czy były to runa skandynawskie, czy 
może znaki z Europy Zachodniej 19• 

W sporach nad pochodzeniem tamg - znaków plemion koczowniczych wy
stępują różne teorie. 

Pojawienie się pierwszej wzmianki o tamgach, jako znaku używanym do 
znakowania, pojawia się według Aristowa już w V wieku n.e.20• Jest prawdopodob
ne, że tamgi mógł nadać swoim wojskom Czyngis - chan. Znaki takie mogły być 
przydzielone w czasie podziału wojska i przyporządkowaniu dowódców, około 1206 
roku21• Stąd też w późniejszym okresie tamgi poszczególnych rodów związane były 
bezpośrednio z częścią danego wojska. 

Czym zatem była tamga, którą przywiedli ze sobą z dalekiego stepu Tatarzy? 
Trudności w zweryfikowaniu pochodzenia tamgi nie są odosobnione, rów

nie trudno odpowiedzieć skąd pochodzą pierwotne znaki herbów polskich22• 

17 A. Kulikowski, Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990, s. 16. 
18 Zob. J. Szymański, Nauki p011Wcnicze historii, Warszawa 2001; A. Kulikowski, Heraldyka 

szlachecka, Warszawa 1990; P. Dudziński,Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997, S. Dziadulewicz, Her
barz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929; S. Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, Gdańsk 1999. 

19 F. Piekosiński, O źródłach heraldyki ruskiej, Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Hi
storyczno-Filozoficzny, seria II, t. XII, Kraków 1899, s. 185. 

20 B. Namysłowski, O znakach rodowo - gospodarskich ludów dalekiego wschodu i zachodu, 
Odb. z ,;wiadomości Archeologicznych", t. XII, 1928-1929, s. 4. 

21 Zob. S. Kałużyński, Tajna historia Mongołów, Warszawa 1970, s. 129. 
22 S. Ku trzeba, Przyczynki do teorii runicznej, "Miesięcznik Heraldyczny" R. II, 1909, nr 1, s. 1-3.
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Tamgą nazywano pierwotnie prosty znak składający się z kresek i kropek. 
Pełnił on funkcję znaku własnościowego do oznaczania wielbłądów, koni. Pierwot
ne życie w dużej grupie w obrębie wielkich rodów nie wymagało oznaczania wła
sności indywidualnej . Istniały zatem proste znaki określające przynależność ro
dową , a nie indywidualną. 

Wraz z rozwojem i rozrastaniem się plemienia tamga przeżywała ewolucję.
W okresie późniejszym zaczęto również posługiwać się tamgą w dokumentach 
państwowych przykładając ją w formie pieczęci na różnego rodzaj u dokumen tach2�. 
Tamga zatem zaczęła przechodzić ewolucję od znaku wyłącznie własnościowo -
rozpoznawczego do funkcj i herbu rodowego 24• Pierwotnie znak ten umieszczany 
był bezpośrednio na materiale, którym miał być znakowany, bez ozdobnej tarczy 
czy też innych elementów dekoracyjnych25 • 

W celu odróżnienia plemion zaczęto dodawać do prostego znaku kreski, 
kropki, jednakże w taki sposób, aby bez trudu można było zidentyfikować proto
typ tamgi; a zatem pierwotne pochodzenie rodu20• Rozwiązanie takie miało nieba
gatelne znaczenie wobec rozrastających się rodów oraz dużych przestrzeni. Po
zwalało ono na s zybką identyfikacj ę ewentualnych krewnych .  Pamiętać 
jednocześnie należy, że pokrewieństwo jest sprawą najwyższej wagi wśród ludno
ści koczowniczej . Więzy krwi odgrywały tu zawsze olbrzymią rolę, której nie mo
żemy pomijać w naszych badaniach nad tą społecznością. Świadomość przynale
żenia do jednej grupy wyrażała się często w gotowości pomocy sobie nawzajem 
w różnego typu sytuacjach życiowych, często przyjmując bliższą lub dalszą rodzi
nę pod bezpośrednią opiekę. "Tatar hospodarski Murat Manitikowicz adoptował 
swego bratanka, bądź siostrzeńca Huseina Ajdarowicza w roku 1525." 27• 

Początkowo w Europie herb był używany wyłącznie jako znak rozpoznaw
czy oddziałów wojskowych, a że dowódcami takich oddziałów byli przeważnie ksią
żęta świeccy bądź duchowni na proporcach umieszczali swoje znakF8. W wyniku 
przekształcania się stanów prawo do szlachectwa i posiadania herbu uzyskali "ci 
którzy siedzą na ziemi"29. Na samym początku znak rozpoznawczy, a później herb
zawsze był wyróżnieniem z pośród wspólnoty warstwy wyższej - rządzącej . W po
dobny sposób swą wyższość przedstawiała elita społeczności na stepie. Widać tu 
wyraźną analogię rozwoju znaków w różnych regionach świata, odmiennych kul
turach, w zbliżonych okresach chronologicznych. 

Tamgi początkowo określające całe rody, wraz z rozwojem ewoluowały 
w stronę pojedynczych znaków przysposabianych przez rodziny mające wpływy 
w państwie, bądź zasłużone w szczególny sposób dla rządzących elit. 

"" B. Namysłowski, O znakach rodowo- gospodarskich, op. cit. , s. 4. 
24 Ibidem, s. 4. 
"" P. Dudziński, Alfabet, op. cit., s. 230. 
2" B. Namysłowski, O znakach rodowo- gospodarskich op. cit., s. 9. 
27 J. Bardach, Adopcja w prawie litewskimXViXVI wieku, Wilno 1938, s. 70. 
28J. Szymański, Nauki pomocnicze, op. cit., s. 640-641. 
"' Ibidem, s. 642. 
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Zakorzeniona w świadomości przynależność posiadania odrębnych znaków 
i ich wartość widoczna jest między innymi w prawie zwyczajowym ludów stepo
wych. Kobieta wychodząca za mąż zobowiązana była przyjąć tamgę męża, jest to 
niemal analogiczne z prawem zachodnim. Wśród Tatarów w początkach kształto
wania się herbownictwa większość rodów używających znaków- herbów należała 
do tzw., rodów genealogicznych, a nie heraldycznych. Ród genealogiczny składał 
się z kilkudziesięciu spokrewnionych rodzin pieczętujących się tym samym zna
kiem30. Tamga zatem spełniała rolę herbu, herbu nie do końca w pojęciu i znacze
niu dzisiejszym. 

Proces kształtowania się heraldyki w Wielkim Księstwie Litewskim jest o tyle 
skomplikowany, co ciekawy. Na Litwie jak i na Rusi herb nie był wcześniej w po
wszechnym użyciu. Do zwiększenia się zainteresowania herbem przyczyniło się 
kilka powodów. Po pierwsze chęć zrównania się ze szlachtą koronną w ich pra
wach i przywilejach31 , po wtóre odróżnienia się od pozostałych kategorii, np. boja
rów nie znajdujących się w klasie uprzywilejowanej . Heraldyka polska zakładała 
bowiem równość stanową wśród osób posiadających prawo do herbu32. Sfragisty
ka litewska dopiero pod wpływem Polski po Unii Horodelskiej (1413) zaczęła się 
stosować do zachodnich zasad heraldyki33 .  Oczywistym wydaje się fakt, iż dzięki 
unii, litewska heraldyka wchodzi w orbitę wpływów heraldycznych polskich przy
stosowując się z czasem do reguł europejskich. Teoretycznie do roku 1413, a prak
tycznie do końca XV wieku, pomimo przeniesienia wzorów heraldycznych z Pol
ski, miejscowa heraldyka występuje jako heraldyka pieczęci prywatnych. Z czasem 
znaki pieczętne wchodzą jako wyobrażenie herbowe określane mianem "herbu 
własnego." Umieszczanie starych znakówrodowych (pieczętnych) świadczyło o sta
rożytnej tradycji i pochodzeniu rodu34• 

Przyjęcie w poczet zachodniej heraldyki (koronnej) pierwszych rodów li
tewskich miało miejsce po Unii Horodelskiej35. Niezaprzeczalnym wydaje się, że 
Tatarzy nie zostali ze względu na wyznawaną religię przyjęci w poczet polskich 
rodów heraldycznych. Część "odrzuconych" poczęła, nie chcąc odstawać i odróż
niać się, formować swe własne wizerunki herbów i tylko w niektórych wypadkach 
zapożyczała je od szlachty polskiej , bądź korzystać z wzorców wschodnich36 . 
W podobny też sposób powstawał i kształtował się herb tatarski37• 

ao Zob. A. Kulikowski, Heraldyka, op. cit., s. 22. 
31 Zob. T. Wasilewski, Walka o zrównanie praw szlachty litewskiej, op. cit., s. 45-62. 
32 J. Szymański,Naukiporrwcnicze, op. cit., s. 642. 
33 J. J odkowski, Pieczętne znaki ruskie z XI-XII w., znalezione w Grodnie i Drohiczynie, "Pne

gląd Historyczny"1948, t. 37, s. 158; szerzej na temat wchodzenia Litwy w orbitę wpływów heraldyki 
koronnej i o znaczeniu rodów, zob. H. Łowmiański, Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litew
skiego, Poznań 1983, s. 185-258, 351-389. 

34 S. Dumin,Herbarz szlachty, op. cit., s. 10. 
85 Zob. O. Halecki, O początkach szlachty i heraldyki na Litwie, Lwów 1916. 
36 A. Werycha Darowski, Znaki pieczętne ruskie. Noty heraldyczne, Paryż 1862, s. 25. 
37 W Wittyg, S. Dziadulewicz, Nieznana szlachta polska i jej herby. Kraków 1994, s. 14. 
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Przybywający osadnicy; jak już wspomnieliśmy; przywiedli ze sobą znaki 
rodowo -rozpoznawcze zwane tamgamP8• U ludów Dalekiego Wschodu tamgi peł
niły rolę herbu rodowego39• Tamgami znakowano domostwa, jak i nagrobki. Każdy 
członek rodziny; która posiadała tamgę mógł jej używać we wszelkich sprawach 
związanych z potrzebą uwierzytelnienia listu, oznakowania swego mienia (stada) 
etc. Znaki - symbole używane przez przybyłych Tatarów, podobnie jak znaki ry
cerstwa, były dziedziczne. Tamgi Tatarów osiadłych w Wielkim Księstwie Litew
skim niemalże od początku zaczęły pełnić funkcję znaku herbowego przykładane
go do dokumentów. Wzorem do naśladowania mogła być "kancelaria" chańska,
która sygnowała listy wysyłane przez chana pieczęcią z centralnie na niej umiesz
czanym znakiem tamgi. Pierwsze tatarskie znaki pieczętne pojawiają się już w wie
ku XVI40• Przykładem takim mogą być dokumenty zachowane w zbiorach Wileń
skiej Akademii Nauk dotyczące spraw ziemskich z odciskami pieczęci z wyobra
żeniami herbowymi41 • 

Interesującym problemem heraldyki tatarskiej jest umieszczenie tamgi na 
monetach ruskich. Monety takie bite był w momencie zależności Księstwa Mo
skiewskiego od Tatarów. Pieniędzmi ze znakiem tamgi płacony był haracz cha
nom tatarskim42• Sprawa zależności Księstwa Moskiewskiego od Tatarów miała 
zapewne niebagatelnywpływ na kształtowanie się ruskich znaków heraldycznych, 
opartych w dużej mierze na tamgach. Związane było to z faktem długoletniego 
zwierzchnictwa Tatarów nad ludnością Księstwa Moskiewskiego. Przenoszący się 
Tatarzy przeszczepiali swe znaki również na grunt litewski. Stwierdzić więc moż
na że w pewnym stopniu na kształt heraldyki wschodniej (litewskiej i ruskiej) wpływ 
mieli Tatarzy: , ,Osobliwie herby u naszych heraldyków uważane za ruskie, a które 
na Rusi od Tatarów powstały i tych jest wiele" 43•

O proweniencji wschodniej znaków herbowych używanych na Rusi jak i na 
Litwie świadczy umieszczanie w herbach charakterystycznych znaków - symboli. 

O ile w heraldyce zachodniej elementem często umieszczanym w herbach 
są zwierzęta - lwy, orły; symbole religijne - krzyże, wyobrażenia murowanych zam
ków, ludzi czy złożone formy abstrakcyjne4\ o tyle znaki tatarskie są formą prostą. 
Tatarzy umieszczali jako swoje znaki- wizerunki te symbole, z którymi się utożsa
miali. A zatem były to w różnych kombinacjach pojedyncze strzały; strzały lama-

38 Powodowane było to spuścizna jaką posiadali i z jaką utożsamiali się Tatarzy - potomkowie 
wojowników Czyngis- Chana, zob., A. Drozd, Spadkobiercy Czyngis Chana, Życie Tatarskie, R I (VII), 
1998, nr 1 (70), s. 4. 

39 B. Namysłowski, O znakach rodowo- gospodarskich, op. cit., s. 95-103, s. 4.
40 S. Kryczyński, Tatarzy litewscy, op. cit., s. 70. 
41 Biblioteka Akademii Nauk Litwy w Wilnie (Lietuvos Moksiu Akademij os Biblioteka) (dalej : BAN 

Wilno), sygn. f. 264-28, f. 264-27. 
42 M. Gumowski, Monety polskie, Warszawa 1924, s. 79. 
�' A. Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich przez jednego z tych Tatarów złożone 

sułtanowi Sulejmanowi r. 1588, "Teka Wileńska" 1858, nr 5. 
44 Zob. J. Łajko, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985; J. Szymmiski, Nauki pomocnicze, 

op. cit., s. 660-661. 
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n e, z rozdwojeniem lotki, półksiężyce, strzemiona, mogły być podkowy; jako że koń 
stanowił ich nieodłączny atrybut. Przykładem mogą być znaki: 

c) 

Rysunek 1. Źródło: P. Borawski, Uwagi o heraldyce Tatarów, "Novum" 1978, nr 8-9, s .  157.

a) Znak Chazbiejewiczów z 1 591  r.; b) Znak Najmanów z XVI w; c) Znak Juszeń
skich 1536 r. 

Przybywający na Litwę Tatarzy byli w znacznej części mieszkańcami upa
dającej Złotej Ordy45 z tego też powodu tamgi, którymi się posługiwali, w dużej 
mierze były pochodzenia złotoordyńskiego. Na podstawie zachowanych odcisków 
możemy porównać tamgi Złotej Ordy z herbami rodzin tatarskich osiadłych na 
Litwie. Znakomita większość herbów znana jest nam dzięki zachowanym odci
skom pieczęci. Niekiedy po odrzuceniu "dodanych" znaków możemy rozpoznać
pierwowzór, a zatem również gałąź rodziny bądź ród. Każdy ród posiadał swój 
odmienny znak pierwotnie prosty (jak widać powyżej) ,  jednak wraz z rozwojem 
gałęzi rodowych w celu odróżnienia się, dodawano do znaku dodatkową kreskę 
bądź kółka46. Należy przy tej okazji podkreślić że procesowi przeobrażeń podlegał 
również herb szlachty polskiej , która niejednokrotnie w celu odróżnienia rodzin 
używających tego samego zawołania "uszczerbiała" swoje rodowe znaki dodając
do pierwotnych nowe elementy. Pod koniec XVI w. i początkach kolejnego stulecia
szlachta porzucała swe "uszczerbione" herby i powracała do pierwotnych kształ
tów i zawołań47• 

Rozrost rodów jak wcześniej wspomnieliśmy powodował ewolucję prostego 
znaku w formy coraz to bardziej złożone, i tu za przykład może posłużyć nam 
jedno z pierwszych wyobrażeń herbowych rodziny Muchlów. Pierwotnie znak 
w kształcie litery T w odmianach48 : 

' 

s. 163. 
45 Upadek Złotej Ordy nastąpił w 1502 roku, zob. J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie, op. cit., 

'" Porównaj tamgę rodu Szyryńskich; P. Borawski, Uwagi o heraldyce, s. 152, rys. 7. 
47 W Wittyg, S. Dziadulewicz, Nieznana szlachta, o p. cit., s. 9.
48 Rysunek odręczny na podstawie ryciny P. Borawskiego. Autor miał wgląd w dokumenty znajdujące 

się w Narodowym Archiwum Historycznym w Mińsku (dalej NAHBM), sygn. f. 319, op.5, nr 138, L 20.
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Rysunek 2. Żródło: Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku (dalej: NAHBM), sygn. F. 
319, op. 5 nr 138, 1. 20, etapy przekształcania się tamgi rodu Muchlów. 

Zachowała się pieczęć kniazia Alikiewicza w postaci prostego, nie skompli
kowanego wzoru, umieszczonego na wyobrażeniu tarczy tak jak na poniższej re
produkcji: 

a) 

Rysunek 3. Źródło: BAN Wilno, sygn. F. 264-27., rys. b) odręczny rysunek autora zamieszczony obok 
ze wzg1ędu na bardzo małej wielkości oryginalną pieczęć. Pieczęć kniazia Alikiecza Begimowicza. 

Jest to pieczęć kniazia Alikiecza Begimowicza herbu Ułan. Najstarszy od
nalezionywizerunek pochodzi z pieczęci przystawionej do dokumentu w roku 1572. 
U góry widać litery A L l, co było zapewne znakiem - inicjałami kniazia Alikie
cza49. W swej pracy ,,Biełaruskije Tatary" Durnin i Kanapacki twierdzą że naj
starszy odcisk pieczęci z wizerunkiem h. Ułan jest znany z roku 15265(). 

Interesującym przykładem użycia skóry jako tła - "tarczy" do umieszcze
nia znaku tatarskiego (tamgi) jest pieczęć przyłożona przez carewicza Dżanaja 
Sołtanowicza Azibekowicza Ostryńskiego na dokumencie sprzedaży z dnia 27.07. 
roku 2 5 1• 

4" W kartotece E. Rymszy szkic tego herbu zapisano pod sygnaturą Centralne Państwowe 
HistoryczneArchiwum Litwy ZSRR (dalej: CGHA LIT.CCCP) , sygn. f 1276op. 1 dz. 606 1.3.(dalej: kartoteka 
Rymszy) . Wszelkie wizerunki herbów pochodzących z kartoteki prof. E. Rymszy udostępnił mi prof. 
Stanisław Durnin za co w tym miejscu pragnę mu gorąco podziękować. Widoczna reprodukcja pieczęci 
pochodzi z listu zastawnego z roku 1572, który znajduje się w Bibliotece Akademii Nauk Litwy w Wilnie 
pod sygn. f. 264-27. 

""S. Dumin, !.B. Kanapacki, Biełm·uskije Tatary. Minulaje i suczastwo. Minsk 1993, s. 151 .  
5 1  Wizerunek z kartoteki prof. E. Rymszy, pod sygn. CGHA LIT.CCCP, f .  1275, op. 1,  d. 606, l .  13. 
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Rysunek 4. Źrqdło: Kartoteka prof. E. Rymszy; szkic tego herbu zapisano pod sygnaturą Centralne
Państwowe Historyczne Archiwum Litwy ZSRR, ( dalej: CGHA LlT.CCCP) F 1276 op. 1 dz. 606 1.3, 

(dalej: kartoteka Rymszy). Szkic tamgi carewicza Dżanaj a Sołtanowicza Azibekowicza Ostryńskiego. 

Przekształcanie prostych znaków pieczętnych (prototypów heraldycznych) 
w złożone formy heraldyczne powodowane były chęcią zbliżenia się i upodobnie
nia do ogółu społeczności herbowej , która pod koniec XVI wieku w wyniku zbliże
nia się do Korony wchodzi w orbitę wpływu heraldyki zachodniej . 

Posiadali jednak Tatarzy odrębność religijną, której uważnie strzegli i tylko 
dzięki niej nie rozpłynęli się w masie mieszkańców państwa litewskiego. Nie obca 
ówczesnym Tatarom była zapewne praca Piotra Czyżewskiego, zaciekłego prze
ciwnika Tatarów, który tak oto określał znaki rodzin tatarskich zarzucając brak 
prawa do herbu: "żaden Tatarzyn herbem szlacheckim nie pieczętuje się, tylko 
piętna swoje wymyślne, przyrodzone mają, jako kobyle ogony, kozie, rogi, szkapie 
kopyta, wielbłądzie garby, iż to herby tatarskie wyśmienite i przynależyte"520• 

Nacisk otoczenia nie w formie bezpośredniej lecz poprzez publikowane pasz
kwili, wykazywanie odrębności religijnej czy permanentne zarzucanie braku praw 
szlacheckich, powodował, że część Tatarów dążyła do zmiany swego położenia. 
Wyrażało się to często poprzez zmianę religii na prawosławie bądź rzymski- kato
licyzm, zamianę wizerunku herbu z "kozich rogów, końskich ogonów" na formy
będące w użyciu szlachty polskiej - jako wzorca stylu heraldycznego. Będące pod 
ciągłym wpływem polskich sąsiadów rodziny tatarskie ulegały procesowi spolsz
czenia, proces ten nie ominął również systemu nazewniczego53• 

W sposób analogiczny jak nazwy własne, które z patronimików przechodzi
ły do form rozwiniętych, podobnie herb podlegał procesowi ewolucji. Pierwotnie 
tatarskie znaki herbowe kładzione były w postaci pieczęci i w większości nie były 
umieszczane na kartuszu 54 czy też z elementami artystycznymi, jak labry czy pióra. 

'" P.  Czyżewski,Alfurkan tatarski na czterdzieści części podzielony, Wilno 1616, s.10, cyt. za P. 
Borawski, Uwagi o heraldyce, op. cit., s. 151-152. 

"' L. Dacewicz, Nazwiska Tatarów w dawnym woj. podlaskim (XVI -XVIII w.) - maszynopis 
w posiadaniu autora; zob. L. Dacewicz, Wieloetniczny charakter antroponimii dawnego Podlasia, 
"Białostocczyzna" 1997, nr 1, s. 28-31. 

"Wyjątek taki (odnaleziony) stanowić może umieszczenie herbu Korsak na kartuszu, pod listem 
zastawnym na ziemię, zob.: BAN Wilno, sygn. f. 264-27. 
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Na początku XVIII wieku nastąpiło powolne, acz systematyczne wypieranie 
znaków pieczętnych na rzecz stosowania rokokowych tarcz heraldycznych, koron 
szlacheckich, labróW'5• Do naszych czasów niestety nie zachowało się wiele mate
riału źródłowego na podstawie którego można by porównać większą część herbów 
tatarskich i prześledzić jaką drogę ewolucyjną przebyły i z jakiej gałęzi rodów 
Złotej Ordy wyszły. Próbę taką podjął A. Ali Bek Topczybas�y w swoim artykule / 
poświęconym heraldyce tatarskiej , jednakże ze względu na szczupłość materiału 
źródłowego skupił się on tylko na znakach z początku XVI wieku. 

Władze państw zaborczych wobec rozrostu "szlachty" wprowadzały nakaz
wywiedzenia się ze szlachectwa i ujednolicenia herbóWXS. Ukazem carycy Kata
rzyny II z 1785 roku utworzono na terenie cesarstwa deputacje szlacheckie. Były 
to urzędy przed którymi osoby posiadające szlachectwo powinny były się wylegi
tymować. Należało po prostu przedstawić dokumenty stwierdzające prawo posia
dania herbu. Częstymi wypadkami był brak dokumentów potwierdzających w ja
kikolwiek sposób przynależność stanową. W takich przypadkach wystarczało 
poświadczenie właścicieli majątków o nadania przez ich przodka ziemi i poświad
czeniu przynależności stanowej57• Wywodzący się ówcześnie szlachcic deklaro
wał jakiego jest herbu, co nie zawsze weryfikowano. Była to więc doskonała oka
zja aby zmienić swój prosty herb - znak nie zawsze odpowiadający ambicjom 
posiadacza. Tak więc nie pamiętając często swego pierwotnego "zawołania", bądź
też chcąc zmienić swój prosty wizerunek tamgi na herb używany przez szlachtę 
polską podawał, że takim rzekomo się pieczętowali jego przodkowie. 

Na przełomie XVIII i XIX wieku, zgodnie z nakazami rejestracyjnymi, bujnie 
rozwinęła się heraldyka tatarska. W stylizacji XIX wiecznych herbów tatarskich 
wykorzystywano wszelkie możliwe detale typu armaty, szable, etc. Elementem 
wprowadzonym przez Tatarów do swoich herbów celem odróżnienia się od innych 
jest niewątpliwie umieszczanie symbolu religijnego powyżej korony jakim był 
półksiężyc. 

Rysunek 5. Źródło: S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin, s. 8. Herb Achmat, z charakterystyczne zakoń
czoną koroną zwieńczoną półksiężycem. 

55 S. Durnin Herbarz rodzin, op. cit., s. 16. 
ro Szerzej na temat statusu szlachty tatarskiej w XIX wieku zob.; I. Rychlik owa, Tatarzy litewscy 

1764-1831. Częścią szlacheckiego stanu? "Kwartalnik Historyczny'' R. 97, 1990, z. 3-4, s. 77-112. 
57 Prośba o takie zaświadczenie celem przedłożenia w deputacji wydane Tatarowi przez Józefa 

Radziwiłła, NAHBM, sygn. f. 319. op.1, dz. 91list 224. 
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Natomiast przykładem pełnego niemal zastosowania wszystkich elementów ozda
biających herb jest wizerunek naszkicowany w wypisie z ksiąg szlacheckich gu
berni wileńskiej familii Tatarów Abramowiczów z roku 1819. 

Rysunek 6. Źródło: Wypis z ksiąg szlacheckich guberni wileńskiej , reprodukcja w posiadaniu autora 
ze zbiorów prywatnych bez sygnatury Wizerunek herbu rodziny Abramowiczów. 

Widzimy powyżej polski herb Dołęga z odmianą, przyjęty przez rodzinę Ta
tarów z dodanym na koronie skrzydłem ze strzałą- niezgodnie zresztą ze sztuką 
heraldyczną. 

Często również przywizerunku herbu pojawiają się inicjały właściciela. Jest 
to niewątpliwie pozostałość po używaniu pieczęci tylko i wyłącznie z imieniem 
i nazwiskiem swojej rodziny. Pieczęć taka widnieje na dokumencie do deputacji 
szlacheckiej z 31 marca 1824 roku. Przyłożona pieczęć w swoim wizerunku przed
stawia półksiężyc rogami do góry przebity przez środek mieczem, po dwóch stro
nach klingi znaj dują się inicjał J. Z. Całość nie jest umieszczona na tarczy, wień
czy j ą  jednak korona szlachecka. Pieczęć ma kształt owalny i na obrzeżach 
wypisane jest "PIECZEĆ MACHOMETANSKIEGO ZAKONU MIN. MUŁŁY".58 Wła
ścicielem znaku był mołna59 Jakub Zdanowicz stąd inicjały J.Z .  Innym przykła
dem obrazującym pozostałość po umieszczaniu inicjałów na pieczęciach jest wi
zerunek herbu Rudnica z odmianą rodziny Muchlów z wyraźnie zaznaczonym 
półksiężycem na zwieńczeniu korony, oraz wpisanymi inicjałami po bokach M. M. 
jest to również przykład herbu własnego. 

5S NAHBM, sygn. f. 319, op.1, dz. 91, list 89. 
59 Mołna- określenie imama, duchownego muzułmańskiego używane dawniej. 
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Rysunek 7. Źródło: S. Dumin, Muchla herbuRudnica w: "Letopis istoriko-rodosłownego obszczestva
v Moskwie" 1997, nr 4-5, s. 37. Herb rodziny Muchlów. 

Wiek XIX przyniósł nowe trendy w umieszczaniu herbów. Zaczęły się poja
wiać na tarczy herbowej znaki bogato ilustrowane elementami uzbrojenia: szabla
mi, armatami, z rozpostartym na pikach z płaszczem tle. Dodatkowe elementy 
wprowadzone do herbu pogarszały jego czytelność. Pamiętać należy, iż prostota 
i czytelność znaku była głównym założeniem XIII wiecznych herbów. Herb przez 
wieki zmienił nie tylko swój wygląd zewnętrzny, ale też niejako zmienił swego du
cha, poprzez zamianę swego przeznaczenia. 

Heraldyka kształtowała się przez wiele wieków poddawana różnym zabie
gom i modom. Znaki, poprzez koligacje rodzinne ulegały modyfikacjom, i jak traf
nie zauważa Darowski ". . .  kilka wieków ciągu których rodzime znaki zmąciły się
zupełnie a ich pierwotnych kształtów nie tylko rozeznać nie podobna, ale i zgady
wać trudno"60.

Obecnie heraldyka zaczyna coraz częściej intrygować i interesować różne 
grupy społeczne. Wzmożone zainteresowanie naukowców być może spowoduje że 
więcej ludzi spoza kręgu nauki będzie miało okazję poznać tą piękną sztukę. 

00 A. Werycha Darowski, Pieczętne znaki, op. cit., s. 24. 
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WYELIMINOWANIE WPŁYWÓW 
N ACZELNEGO KOMITETU DEMOKR ATYCZNEGO 

Z RUCHU WOJSKOWYCH POLAKÓW W ROSJI 

BL<\ŁYSTOK 2004 

"Przewrót bolszewicki wpłynął na zmianę stanowiska dotychczasowych po
litycznych przeciwników tworzenia polskiego wojska w Rosji. Doszło do tego, że 
wychodźcze ugrupowania demokratyczne, działające pod szyldem Naczelnego Ko
mitetu Demokratycznego [NKD]"l, oraz część ich sojuszników2, zaczęły wykazy
wać wręcz skłonność do porozumienia w tej kwestii z politycznymi i wojskowymi 
rzecznikami organizacji polskich formacji na wschodzie3 • Tendencja ta zarysowa
ła się już przed ?listopada 1917 r. , a pierwszym jej przejawem były uchwały podjęte 
w październiku tego roku na II Zjeździe Demokracji Polskiej w Piotrogradzie. Do
szło nawet do tego, że dotychczasowi nieprzejednani wrogowie idei polskiego woj
ska w Rosji zaczęli dowodzić, że wydzielenie Polaków z armii rosyjskiej w odrębne 
jednostki bojowe w obliczu przewrotu bolszewickiego jest pierwszorzędnym obo
wiązkiem społeczności polskiej na wychodźstwie. W tych nowych jakościowo oko
licznościach, najprawdopodobniej 15 listopada 1917 r., Rada Polityczna NKD wyło
niona na II Zjeździe Demokracji Polskiej zwróciła się oficjalnie do Naczelnego Pol
skiego Komitetu Wojskowego [NPKW] z deklaracją, w której uznawała "( . . .  ) za
konieczne niezwłoczne odwołanie wojskowych Polaków z szeregów rosyjskich 
i utworzenie z nich korpusów polskich". Najistotniejszym motywem, który skłonił 
Radę Polityczną NKD do wyartykułowania tego rodzaju postulatów było dążenie do 
odizolowania wojskowych Polaków od zrewolucjonizowanej armii rosyjskiej, co ja
sno stwierdzono w przywoływanej deklaracji4• Początkowo wydawało się nawet, że 

1 Od czasu II Zjazdu Demokracji Polskiej w Rosji [rozpoczął się on 19.10.1917 r.] terenowe Komi
tety Demokratyczne i Kluby Demokratyczne funkcjonowały pod kierownictwem NKD, jako organu koor
dynującego działalność całego środowiska. 

2 Chodziło głównie o PPS FR. 
3 Skupionymi odpowiednio w Radzie Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego [RPZM] i Naczel

nym Polskim Komitecie Wojskowym [NPKW]. 
4 Centralne Archiwum Wojskowe [CAW] 122.100.13: ZWP w Rosji. Ugrupowaniom demokratycz

nym i części ich sojuszników, zaczęło zależeć może nie tyle na utworzeniu samodzielnych formacji, ale 
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ujawnienie się powyżej nakreślonej tendencji doprowadzi także do przełamania, 
wywołanych przez demokratów wiosną 1917 r. , podziałów na gruncie działających 
w Rosji Związków Wojskowych Polaków [ZWP] . 

Działalność, powoływanych od marca 1917 r. struktur ruchu wojskowych 
Polaków, weszła w nową ostatnią już fazę zaraz po przewrocie bolszewickim. W ob
liczu ujawnienia się nowych tendencji w kręgach politycznych, gremia kierownicze 
obu central związkowych, choć z różnych pobudek, zaczęły rozważać koncepcję 
zorganizowania II Ogólnego Zjazdu Wojskowych Polaków. W jego trakcie zamie
rzano podjąć ponownie próbę przełamania rozbicia organizacyjnego. Sygnały świad
czące, iż istnieje ogólna wola doprowadzenia do wspólnych obrad pojawiły się je
sienią 1917 r.5• Działania te podjęto pomimo, że fiaskiem zakończyła się, zainicjo
wana tuż przed 7. 1 1 . 1917 r. , kolejna próba unifikacji struktur NPKW i Komitetu 
Głównego Związków Wojskowych Polaków Lewicy [KG ZWPL] . Na zorganizowaniu 
Ogólnego Zjazdu szczególnie zależało NPKW Jego liderzy tą drogą chcieli uzyskać 
poparcie całego środowiska wojskowych dla koncepcji odseparowania żołnierza 
polskiego od wpływów rozwijającego się ruchu rewolucyjnego. Ponadto zakładano, 
iż jednomyślny głos zjazdu zdoła wymusić na rosyjskich czynnikach rządzących 
sankcję na poczynania związane z organizowaniem polskiego wojska. Powyższe 
względy skłoniły ostatecznie NPKW do podjęcia starań mających doprowadzić do 
zwołania takiego zjazdu. Wstępnie zaplanowano go na 5 marca 1918 r. Poprzedzić 
miały go, podobnie zresztą jak pierwszy; zjazdy na szczeblu frontów i armii. Więk
szość spośród nich odbyła się już po przewrocie bolszewickim6• Z wartych odnoto
wania zgromadzeń wymienić należy Zjazdy Wojskowych Polaków Frontu Zachod
niego i Frontu Północnego oraz IV; VIII, IX, i X Armii. Zgodnie z "Ordynacją wy
borczą" zarządy wszystkich ZWP zobowiązane zostały do rozpowszechniania ma
teriałów propagandowych NPKW i KG ZWPL, jak również materiałów stronnictw 
politycznych. Mało tego, dopuszczalna miała być podczas zjazdów wyborczych, nie 
wyłączając I Korpusu Polskiego, agitacja polityczna. Prócz delegatów wyłonionych 

na zorganizowaniu oddziałów polskich, które przeciwstawiłyby się władzy radzieckiej i propagowanej 
przez nią rewolucji agrarnej. 

5 M. Wrzosek, Przekazy źródłowe do dziejów polskiego ruchu wojskowego w rosyjskiej II 
Armii (1917/1918), cz.1, ,.Studia. Podlaskie", t. VIII, 1998, s. 197. 

6 Z większych zjazdów, które zorganizowano jeszcze przed 7 listopada 1917 r. na uwagę zasługuje 
m.in. II Zjazd Wojskowych Polaków Frontu Południowo-Zachodniego, który odbył się w dniach 1-7 listo
pada 1917 r. Z przyjętych na nim uchwał wynika jednoznacznie, iż wojskowi Polacy nie posiadali orien
tacji w ogólnej sytuacji politycznej . Z jednej strony zjazd skladał wiernopoddańcze hołdy Radzie Regen
cyjnej, deklaruj ąc pełne podporządkowanie się tej instytucji jako naczelnej władzy polskiej , a równocze
śnie zwracał się do Rządu Tymczasowego w sprawie uznania NPKW za jedyny organ mający wyłączne 
prawo reprezentowania wojskowych Polaków w armii rosyjskiej. Mało tego zjazd przyjął uchwałę 
o przenoszeniu się Polaków do Polskiej Siły Zbrojnej. Ta niekonsekwencja w treści podejmowanych 
uchwał, nie stanowiła bynajmniej próby budowy przysłowiowych mostów ponad podziałami w ruchu 
wojskowych Polaków. Raczej był to wynik działalności agitacyjnej prowadzonej przez obie centrale związ
kowe, w rezultacie której doprowadzano żołnierzy Polaków do takiego stopnia zbałamucenia, że w kon
sekwencji popierali oni jednocześnie i przeciwników i zwolenników polskiego wojska w Rosji. 
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na zjazdach wyborczych7, prawo uczestnictwa w II Ogólnym Zjeździe posiadały 
NPKW i KG Z\VPL w pełnych składach oraz dziewięcioosobowa Komisja Inicjująca 
II Zjazdu. Takie prawo "Ordynacja wyborcza" przyznawała też przedstawicielom
zarządów poszczególnych ZWP, po j ednym z każdego z nich. Pomimo poczynionych 
przygotowań nie udało się jednakże ani przeprowadzić zjazdów wyborczych, ani 
tym bardziej zorganizować II Ogólnego Zjazdu Wojskowych Polaków8. 

Nowa linia programowa demokratów, wbrew ich intencjom, nie doprowadzi
ła do przełomu w stosunkach z NPKW i jego politycznym zapleczem. Zaogniła za 
to, i to w sposób zdecydowany, wzajemne odniesienia ze środowiskiem radykalnej 
lewicy. Rodzący się konflikt z największą siłą wybuchł na gruncie struktur Z\VP 
podległych KG Z\VPL. Po 7.1 1 . 1 917  r. w wyniku podjętych przez polskich bolszewi
ków działań dokonywać się zaczęła tu niekorzystna dla demokratów zmiana we
wnętrznego układu sił. KG Z\VPL począł oscylować w stronę ścisłej współpracy 
z Radą Komisarzy Ludowych [RKL] . Dostrzegłszy tę tendencję towarzysze radzieccy 
wystąpili z propozycją współdziałania. Pierwszą próbę nawiązania oficjalnego kon
taktu z KG Z\VPL przedstawiciele piotragrodzkiego Komitetu Rewolucyjnego Mie
czysław Kozłowski i Julian Leszczyński podjęli już 9 listopada 1917 r. Tym samym 
dali wyraz stanowisku, iż widzą w KG Z\VPL organizację mogącą potencjalnie re
prezentować na gruncie wojskowym kręgi polskiej lewicy rewolucyjnej . Obaj dzia
łacze nie ograniczyli się wyłącznie do próby wysondowania stanowiska centrali 
lewicy wojskowej wobec nowych władz, lecz wprost wysunęli konkretne propozycje 
w sprawie dalszej roli KG Z\VPL. Swego rodzaju zachętą dla lewicy wojskowej, by 
stanęła po stronie bolszewików miała być propozycja rozwiązania NPKW M. Ko
złowski i J. Leszczyński tym samym formułowali program zerwania z nową quasi 
pojednawczą linią, jaką realizował po 7. 1 1 . 1 91 7  r. KG Z\VPL w odniesieniu do kon
kurencyjnej centrali związkowej . Wydaje się, iż zapowiedź likwidacji NPKW 
miała w odczuciu polskich bolszewików położyć też kres wahaniom lewicy wojsko
wej w kwestii tzw. demokratyzacji oddziałów polskich. Chcąc uwiarygodnić w oczach 
liderów KG Z\VPL powyższe zapowiedzi bolszewicy przeszli od słów do czynów. 
Nieprzychylne stanowisko nowych władz wobec NPKW znalazło m.in. wyraz w roz
kazie Mikołaja Krylenki nr 1 1  z 10 grudnia 1 917  r., w którym nakazał on niezwłocz
ne przeprowadzenie wyborów do komitetów żołnierskich w oddziałach I Korpusu 
Polskiego, gdzie były one dotąd zakazane9• Ogłoszono także rozkaz nr 1 9  podpisa
ny przez tegoż głównodowodzącego, głoszący, że instrukcje i rozporządzenia NPKW 

7 Zjazdy wyborcze powinny były odbywać się w myśl zasady wedle której za jednostkę wyborczą 
uznawało się armię, okręg, front lub korpus. Proporcje ilościowe przy wyborze delegatów na II Ogólny 
Zjazd ustalono w ten sposób, że na 1000 wojskowych Polaków w danej formacji mógł przypaść 1 delegat. 
Przy czym każdy niepełny tysiąc wojskowych Polaków w danej formacji jeśli nie schodził poniżej liczby 
500 żołnierzy miał być traktowany jako pełen i przypadał nań też jeden delegat. Jeśli chodzi o wyłania
nie delegatów na zjazdy wyborcze na szczeblu armii, okręgów, frontów i korpusów to proporcje ilościo
we ustalono w ten sposób, że 100 wojskowych Polaków w danej formacji mog1o wybrać 1 delegata. Przy 
czym każda niepełna setka wojskowych Polakóww danej formacji, jeśli nie schodziła poniżej liczby 50 
żołnierzy miała być traktowana jako pełna i mogła wybrać jednego delegata. 

8 AAN.CAP, pudło 9: "Echo Polskie" z 12 stycznia 1918 r. 
""Dokumenty i materiały do histani stosunków polsko- mdzieckich", t. I, Warszawa 1962,  s. 187. 
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nie podlegają wykonaniu przez sowieckie organa wojskowe10• Zarządzenia te były 
zgodne z dekretem ogłoszonym w grudniu 1917 r. , w myśl którego

"
( . . .  ) cała pełnia 

władzy w każdej jednostce i związkach wojskowych należy do komitetów żołnier
skich i Rad"11 •  Inicjatorami tych wszystkich zarządzeń dotyczących wojskowych 
Polaków byli działacze SDKPiL z Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego. 

Początkowo jednak wbrew oczekiwaniom bolszewików na propozycje M. Ko
złowskiego i J. Leszczyńskiego przedstawiciele KG ZWPL udzielili odpowiedzi od
mownej , oświadczając: 

"
Nie chcemy korzystać z siły zewnętrznej dla celów polityki 

wewnętrznej, tak jak nie życzyliśmy sobie stosowania siły wobec nas. W obecnej 
chwili stosunki żadne [z NPKW] nie mają miejsca, natomiast toczą się pertraktacje 
o porozumieniu z przedstawicielami związków zależnych od Naczelnego Komitetu
w celu likwidacji rozłamu chociażby poza Naczelnym Komitetem. Rozwiązanie 
Naczelnego Komitetu jest niepożądane i nawet spełnione niezależnie od nas i na
szej woli utrudni sytuacj ę Komitetu Głównego (lewicy) , zaostrzając stosunki ze 
związkami nawiązane". Zapowiadając zwołanie II Zjazdu Lewicy Wojskowej , in
formowano zarazem, iż przystąpi on do 

"
( . . .  ) wydzielania Polaków w oddzielne 

jednostki wojskowe, w których zastosowane będą porządki demokratyczne". Sy
gnalizowano również przekazanie władzom projektu w tej sprawie. W przywoły
wanej odpowiedzi podkreślano, że KG ZWPL nie jest jakąś organizacją polityczną, 
lecz związkiem wojskowych

"
( . . .  ) kierującym się w pracach politycznych ogólną 

linią stronnictw socjalistycznych i demokratycznych, których przedstawiciele 
wchodzą w skład Komitetu Głównego"12• 

Wydawało się, zatem że jakkolwiek późno to w końcu demokraci i ich sojusz
nicy skupieni w KG ZWPL zrobili zwrot we właściwym kierunku, decydując się 
ostatecznie włączyć w akcję tworzenia polskiego wojska. Jakież, zatem było zdzi
wienie, zwłaszcza samych demokratów, gdy okazało się, że opanowana przez nich 
organizacja zaczyna wymykać się spod kontroli, ewoluując w stronę bolszewizmu. 
Co zatem takiego wydarzyło się, że nagle utracono ugruntowane jak się wydawało 
wpływy w KG ZWPL? Odpowiedź nie jest niespodzianką, otóż rzesze wojskowych 
Polaków, zwłaszcza w stolicy Rosji radykalizowały się w tempie zastraszającym. 
Przejawem tego były m.in. zwołane w listopadzie, w wyniku inicjatywy zarządu 
piotrogrodzkiego ZWP i Polskiego Rewolucyjnego Klubu Żołnierskiego [PRKŻ] ,  
wiece wojskowych Polaków, w trakcie których zachęcano do walki z wpływami 
NPKW13 • W trakcie wiecu zwołanego 19 listopada 1917 r. obok podjęcia zagadnie
nia demobilizacji przystąpiono też do agitacji na rzecz

"
( . . .  )walki z prądarni kontr

rewolucyjnymi wśród żołnierzy polskich"14• 
Tego typu zjawiska zaniepokoiły działaczy KG ZWPL związanych z ugrupo

waniami demokratycznymi i ich sojusznikami politycznymi. Na walnym zebraniu 
ZWP w Piotrogrodzie 18 listopada 1917 r. działacze Komitetu Demokratycznego 

10 A. Zatorski, ,,Polska lewica wojskowa w Rosj-i", Warszawa 1971, s. 144. 
11 Chodzi o dekret nr 9 ogioszony 29 grudnia 1917 r. 
12 "Kwestia wojska polskiego w Rosji w 1917 r. ", oprac. W Szczęsny, Warszawa 1936, s. 201. 
'" "Sprawa Żołnierska", nr 1 z H listopada 1917 r. 
14 "Dziennik Narodowy", nr 56 z 2 1 listopada 1917 r. 
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i piłsudczycy skupieni w PPS-FR oraz Polskiej Organizacji Wojskowej [POW] wy
stąpili za zachowaniem neutralności wobec przeobrażeń w Rosji i wydzieleniem 
żołnierzy Polaków w odrębne formaci e, w ramach armii rosyjski ej . Był to z u pełnie 
nowy trend w postawie tej części lewicy wojskowej , która czuła się ideowo związa
na z pryncypiami polityki proaktywistycznej . Zasadniczą zmianę w tym względzie 
zapowiadał już, choć w nieco węższym zakresie, II Zjazd Demokracji Polskiej . Prze
wrót bolszewicki ten nowy trend tylko dodatkowo wzmocnił. Podjęte przez sympa
tyzujących z demokratami działaczy KG ZWPL kroki mające na celu zahamowanie 
radykalizacji wojskowych Polaków w tych odłamach ruchu, które uznawały tę cen
tralę związkową mogły rokować potencjalnie pewne nadzieje na powodzenie. Na 
przywołanym walnym zebraniu piotrogradzkiego ZWP doszło jednak do starcia 
z frakcją bolszewicką mającą zgoła odmienne plany. Wobec powyższego stało się 
jasnym, że o kształcie nowej linii politycznej KG ZWPL przesądzi ostatecznie wy
nik podjętej przez obie frakcje akcj i agitacyjnej .  Osiągniecie wyłączności na wpły
wy w KG ZWPL zależało, zatem od tego, która z grup zyska dla swego programu 
większy poklask delegatów walnego zebrania. Za czynnym udziałem wojskowych 
Polaków w rewolucji opowiedzieli się w swoich referatach J. Leszczyński i Bernard 
Mandelbaum. Wokół referatu J. Leszczyńskiego wywiązała się nader ożywiona 
dyskusja. Zarysowały się wyraźnie dwa stanowiska. Pierwsze zakładało zachowa
nie neutralności wobec wydarzeń w Rosj i. Drugie natomiast postulowało czynny 
udział w tych wydarzeniach. Za neutralnością przemawiali Wacław Szczęsny, Bro
nisław Siwik, Stefan Kramsztyk i kilku innych reprezentantów frakcji prodemo
kratycznej . Za udziałem w rewolucji obok dwóch już wymienionych opowiedzieli 
się również wszyscy żołnierze zapisani do głosu. Zgłoszona przez J. Leszczyńskie
go w trakcie jego własnego wystąpienia rezolucja została przyjęta olbrzymią więk
szością głosów, przy sprzeciwie zaledwie pięciu. Brzmiała ona: "Zebranie Polaków 
Wojskowych wita dekret Rządu Komisarzy Ludowych stawiający szczerze i otwar
cie sprawę pokoju demokratycznego. Biorąc następnie pod uwagę, iż taki pokój , 
gwarantującywśród innych ludów, ludowi polskiemu rzeczywiste wyzwolenie, może 
być zdobyty tylko przez same ludy drogą międzynarodowej rewolucji ( . . .  ) Polacy 
w imię międzynarodowej solidarności rewolucyjnej , w imię polskich interesów lu
dowych, postanawiają zająć miejsce w szeregach walczącego proletariatu i rewo
lucyjnego żołnierza rosyjskiego, zgodnie z uchwałą II Zjazdu Rad Delegatów Ro
botniczych i Żołnierskich" 15•

Przebieg opisywanego walnego zgromadzenia piotragrodzkiego ZWP, które
mu przewodniczył Roman Łągwa, ujawnił mimo wszystko, że obecni na nim woj
skowi Polacy nie do końca poddali się wpływom agitacji lewicy rewolucyjnej i w tym 
właśnie tkwiły ostatnie nadzieje demokratów na zachowanie wpływów w KG ZWPL. 
Nadzieje te podtrzymała m.in. podjęta razem z poprzednią wylansowaną przez 
J. Leszczyńskiego, rezolucja w sprawie oddziałów Polskiej Straży Bezpieczeństwa. 
Głosiła ona, że "( . . .  ) w pierwszym rzędzie muszą być użyte wszystkie rozporządzal
ne siływojskowe i cywilne do obrony polskich instytucji społecznych i wygnańczych, 

15 AAN. CAP, pudło 24: "Trybuna" z 7 grudnia 1917 r. 
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nie zaś do celów politycznych, co do których ani społeczeństwo nasze jako całość, 
ani ZWP, jako cząstka nie mająca dotychczas jednolitej zgodnej opinii. Przeto zwią
zek wzywa wszystkich kolegów w całym garnizonie piotrogrodzkim ( . . .  ) do stawie
nia się chętnych na usługi Polskiej Straży Bezpieczeństwa w kompletnym rynsz
tunku bojowym"16• Stanowiska wypracowanego na II Zjeździe Demokracji Polskiej 
w odniesieniu do polskiego wojska w Rosji bronili podczas walnego zgromadzenia 
W Szczęsny, Stefan Miłoszeński, Stefan Mickiewicz i Bolesław Sarankiewicz. Ten
ostatni zgłosił właśnie wspomniany wyżej wniosek w sprawie zwolnienia wojsko
wych Polaków z armii rosyjskiej , wychodząc tym samym poza ustalenia II Zjazdu 
Demokracji Polskiej , który stanął na stanowisku wydzielenia wojskowych Polaków 
w odrębne jednostki, ale funkcjonujące w ramach armii rosyjskiej. Ku zdziwieniu 
lewicy rewolucyjnej i tę rezolucję poparła większość zebrania17• 

Funkcjonująca w KG ZWPL frakcja lewicy rewolucyjnej widząc, iż przy po
mocy samej agitacji nie usunie z tej centrali związkowej wpływów demokratów i ich 
sojuszników uznała za konieczne odwołać się do pomocy czynników administra
cyjnych. Ten aspekt oddziaływania lewicy rewolucyjnej na KG ZWPL wiąże się ści
śle z utworzeniem w Piotrogrodzie 7 grudnia 1917 r. Komisariatu do Spraw Pol
skich [KdSP] działającego jako jedna z sekcji Komisariatu Ludowego do Spraw 
Narodowościowych oraz z powołaniem do życia Rady Organizacji Rewolucyjno
Demokratycznych [RORD] przy tym komisariacie18• Do decydującego starcia po
między obiema frakcjami KG ZWPL miało dojść już niebawem podczas II Zjazdu 
Lewicy Wojskowej . 

Zanim to nastąpiło odbył się jeszcze w dniach 8-14 grudnia 1917 r. III Zjazd 
Wojskowych Polaków V Armii, w której ZWP uznawał KG ZWPL. Miała to być swe
go rodzaju próba generalna przed zasadniczym starciem. Przy udziale 193 delega
tów i 13 przedstawicieli organizacji i stronnictw polskich zjazd rozpoczął swe obra
dy zaledwie na kilka dni przed otwarciem II Zjazdu Lewicy Wojskowej . Obradujący 
w Dźwińsku delegaci podjęli ostatecznie kompromisowe rezolucje, które dowodzi
ły, iż nadal utrzymuje się równowaga wpływów obu frakcji w środowisku lewicy 
wojskowej . Podjęte przez zjazd uchwały z jednej strony świadczyły o nieprzezwy
ciężonych wpływach idei neutralności w odniesieniu do wydarzeń na gruncie rosyj
skim propagowanych przez demokratów i piłsudczyków, co m.in. znalazło wyraz 
w sprzeciwie wobec udziału wojskowych Polaków w wewnętrznej walce rosyjskich 
sił politycznych o władzę. Z drugiej strony jednakże, ot choćby uchwała nawiązują
ca do dekretu o pokoju, wyraźnie wskazywała, iż w kręgach wojskowych Polaków 
uznających KG ZWPL występowały też nastroje sympatii dla władzy radzieckiej . 
W obliczu umacniania się rządów bolszewickich w Rosji jasnym stało się, iż ta utrzy
mująca się wciąż równowaga sił pomiędzy obiema frakcjami w centrali lewicy woj
skowej zostanie już wkrótce ostatecznie zachwiana i dominującą rolę uzyskają re-

'' "Kwestia woJska . . . ", s. 210. 
17 A. Zatorski: o p. cit., s. 14 7. 
'8 "Dokumenty i materiały . . .  ", s. 180. 
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prezentanci lewicy rewolucyjnej .  Dokonać się to miało właśnie w trakcie obrad II 
Zjazdu Le"'icy Wojskowej . 

W dniach 1 1-19 grudnia 1917  r. odbył się w Piotrog1·odzie II Zjazd Lewicy 
Wojskowej , zwołany na podstawie uchwał I Zjazdu. W zjeździe uczestniczyli dele
gaci reprezentujący zaledwie połowę ogólnej liczby 71 ZWP uznających KG ZWPL 
za swą centralę związkową. Mandaty przyznano 75 delegatom, a prócz nich w ob
radach uczestniczyło 9 przedstawicieli polskich stronnictw politycznych w. Najlicz
niejsza delegacja, 10 żołnierzy i 1 oficer przybyła z Pułku Biełgorodzkiego, 5-oso
bowa delegacj a z V Armii, 9-osobowa z Piotrogrodu w składzie, której 7 delegatów 
reprezentowało miejscowy ZWP, a 2 PRKŻ. Ponadto reprezentowane były ZWP 
okręgu piotrogrodzkiego i z Finlandii oraz garnizony tyłowe Frontu Północnego. 

Wojna domowa i trudności transportowe sprawiły, że część ZWP, których 
delegaci na czerwcowym I Zjeździe Lewicy Wojskowej zgłosili akces do KG ZWPL, 
nie wysłało reprezentantów na II Zjazd. Nieobecni byli w większości delegaci pierw
szej secesji z I Ogólnego Zjazdu Wojskowych Polaków20• Nie oznaczało to bynaj
mniej jakiegoś istotnego osłabienia siły oddziaływania frakcji lewicy rewolucyjnej 
na delegatów. W chwili rozpoczęcia obrad potencjały obu stron wydawały się być 
równe. w trakcie zjazdu, zatem rozegrać się miała batalia pomiędzy demokratami 
i ich sojusznikami politycznymi z jednej strony, a lewicą rewolucyjną z drugiej stro
ny o "rząd dusz

" 
w środowisku wojskowych Polaków uznających KG ZWPL. Woj

skowi zwolennicy ugrupował! demokratycznych, jak też obecni na zjeździe wśród · 
przedstawicieli stronnictw politycznych czołowi działacze demokratyczni za wszelką 
cenę starali się tak ukierunkować obrady, aby przyjmowane w ich trakcie uchwały 
nie przesądziły o przej ściu żołnierzy Polaków na rewolucyjną stronę barykady. Nie 
było to  zadanie łatwe zważywszy, jakimi środkami zapobiegawczymi zamierzali 
demokraci uchronić wojskowych Polaków przed bolszewizacją. Okazało się oto, że 
najlepszym ratunkiem przed tym niebezpieczeństwem jest wydzielenie z armii ro
syjskiej żołnierzy Polaków i stworzenie niezależnej polskiej formacji wojskowej . 
Tego typu koncepcja w ustach jej nowych propagatorów zabrzmiała nie tylko za
skakująco, ale i co gorsza mało przekonywująco. Wszyscy, bowiem dobrze znali 
poprzednie stanowisko środowiska demokratycznego w tej sprawie. Tym niemniej 
demokraci zdecydowali się z tak określonej pozycji wyjściowej przystąpić do roz
grywki z lewicą rewolucyjną. Już na początku zjazdu podjęli działania mające na 
celu przekonanie do własnych racji większości delegatów. Gen. Aleksander Babiań
ski przemawiając w imieniu l\TKD i F. Skąpski występujący z ramienia POW, uza
sadnili zmianę stanowiska w kwestii polskiego wojska w Rosji oraz nawoływali do 
skoordynowania wysiłków KG ZWPL z NPKW Gen. A. Babiański, przede wszyst
kim próbował wytłumaczyć motywy zmiany postawy ugrupowań demokratycznych 
w kwestii polskiego wojska. Według jego opinii przewartościowanie to nastąpiło 
w związku z tym, że "( . . .  ) w kraju uformował się niezaprzeczalny rząd, wojna zaś

"' "Sprawa Żołnierska", nr 3 z 2 stycznia 1918 r. 
20 Nieobecni byli m.in. R. Muklewicz, M. Kostrzewa, B. Stal, A. Rudnicki, S. Popławski i Juszkie-

wicz. 
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ustała", a zatem powstały warunki, by także tu w Rosji pod egidą Rady Regencyj
nej stworzyć narodowe formacje. Wobec powyższego KG ZWPL powinien skoordy
nować wysiłki z NPKW; gdyż w danym momencie ich wspólnym "( . . .  ) zadaniem jest 
wycofanie ze zdezorganizowanej armii rosyjskiej wolnych obywateli Polski"2 1 .  Kon
stanty Dobrochotow, kontynuując wywołany przez przedmówców wątek współpra
cy obu central związkowych, stwierdził wobec ujawnienia się wątpliwości delega
tów, niejako w uzupełnieniu wypowiedzi gen. A. Babiańskiego, że w istocie porozu
mienie z !\TPKW będzie trudne do osiągnięcia, ale tym niemniej możliwe. W ten spo
sób mówca nawiązał wyraźnie do przygotowywanej przez stronników demokratów 
w KG ZWPL wespół z NPKW akcji unifikacyjnej , określonej roboczo mianem "dele
gacj i frontowej"22. Mówcy utrzymywali ponadto, że misją tworzonych korpusów 
polskich powinna być obrona kresówwschodnich po to, aby można je było przywró
cić odrodzonej Polsce. W podobnym tonie przemawiał również działacz Centrum 
Woj skowego, a zarazem reprezentant Polskiej Rady Bezpieczeństwa [PRB] 
S. Kramsztyk. 

W odpowiedzi na te głosy Komisarz do Spraw Polskich J. Leszczyński pod
kreślał znaczenie przewrotu bolszewickiego dla sprawy polskiej , a w tym także dla 
wojskowych Polaków. Zwracał w związku z tym uwagę na szeroki zasięg podjętej 
przez KdSP akcji zdemokratyzowania instytucji polskich, m.in. wojskowych, wią
żąc ją z trudnymi zadaniami demobilizacj i  i repatriacj i żołnierzy Polaków. Część 
delegntów oklaskami przyjęła oświadczenie, że lewica wojskowa powinna zanieść 
do pułków I Korpusu Folskiego rewolucyjną deklarację praw żołnierza i obywatela. 
Nawiązując z kolei do walk ochotników z Pułku Biełgorodzkiego z "korniłowcami"

mówca stwierdził: "Bohaterska postawa Pułku Biełgorodzkiego niechaj będzie dla 
nas przykładem i wzorem. Nie może być neutralnym polski żołnierz rewolucjonista 
wobec walki proletariusza rosyjskiego, jeśli nie chce wystawić sobie świadectwa 
ubóstwa politycznego". W dalszej części wystąpienia J. Leszczyński uzasadnił ne
gatywny stosunek kierowanego przez siebie komisariatu do PSB i poczynań I Kor
pusu Polskiego, po czym oświadczył: "Będziemy stać na straży porządku razem 
z towarzyszami Rosjanami, zaprowadzając ład rewolucyjny. ( . . .  ) Nie damy używać 
żołnierzy Polaków za obszarniczych najmitów"23.

W dalszej części obrad II Zjazdu Lewicy Wojskowej nadal przeplatały się 
przeciwstawne opinie przedstawicieli obu frakcji działających w KG ZWPL, choć 
odnieść można było wrażenie, iż lewica rewolucyjna w swych poczynaniach jest 

2' "Sprawa Żołnierska", nr 4 z 13 stycznia 1918 r. 
22 "Dziennik Narodowy", nr 79 z 20 grudnia 1917 r. Delegacja Frontowa usiłowała przeciwdziałać 

radykalizacji mas żołnierskich za pomocą haseł solidaryzmu narodowego, występując w roli "trzeciej 
strooy" na rzecz likwidacji konfliktu między KG ZWPL a NPKW Delegacja Frontowa chciała odegrać 
rolę zgrupowania neutralnego, którego celem miało być wyjaśnienie niewiadomej w postaci rozkładu sił 
trzech już odłamów ruchu i zorganizowanie wyborów na II Ogólny Zjazd Wojskowych Polaków zwołany 
przez Fronty. Patrz: "Dziennik Narodowy", nr 107 z 27 stycznia 1918 r. 

2.' "Dokumenty i materiały . . . ", s. 206. 
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bardziej ekspansywna24• Stanisław Babiński, przemawiając na zjeździe w imieniu 
SDKFiL wystąpił przeciw tendencji do likwidacji rozłamu i sprzeciwił się połącze
niu KG ZWPL z NPKw, oświadczając delegntom, że tego typu postulat jest "( . . .  )
zamazywaniem ( . . .  ) jasności waszych myśli, waszych celów przy pomocy frazesów, 
których tyle padło w powitaniach"25. Przedstawiciel Centralnego Komitetu Wyko
nawczego Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich [RDRiŻ] Franciszek Grzelsz
czak w imieniu reprezentowanej przez siebie instytucji apelował do żołnierzy Pola
ków, aby uczestniczyli we wspólnej walce u boku żołnierzy rosyjskich, gdyż jak 
stwierdził "Ci, którzy nawołują żołnierza polskiego do neutralności, nie mają na
oku jego interesów"2<;. Do kwestii demobilizacji odnieśli się z kolei trzej działacze 
PPS-FR. Stefan Weychert stwierdził w tym kontekście m.in., że o ile dla żołnierza 
rosyjskiego demobilizacja oznacza powrót do wsi rodzinnej , przed polskim żołnie
rzem stoi zadanie rozrachunku z Rosją, w związku, z czym opowiedział się za poro
zumieniem z NPKW w celu zorganizowania w miarę sprawnej demobilizacjj27• Kazi
mierz Pużak z kolei oświadczył, że "demobilizacja Rosjan winna iść w parze z mo
bilizacją Polaków jako siły społecznej". W Kraju należy obalić Radę Regencyjną, 
gdyż za jej sprawą "( . . .  ) zohydzono święte i wielkie dzieło Piłsudskiego"28• Przed
stawiciel lewego skrzydła PPS-FR Tadeusz Żarski wysunął natomiast projekt wy
łonienia komisj i, która by podjęła prace nad problemem demobilizacjF�l. Propozy
cję T. Żarskiego rozwinął były prezes KG ZWPL Antoni Żaboklicki, proponując 
utworzenie Centralnej Polskiej Komisji Demobilizacyjnej , której zadaniem stałoby 
się porozumienie z państwami centralnymi i Radą Regencyjną w sprawie demobili
zacj i i powrotu żołnierzy Polaków do Kraju30. Na wystąpienia te zareagował przed
stawiciel PPS-1 W Matuszewski, który uznał, że nie licują one z powagą chwili, 
a samo żądanie natychmiastowej demobilizacji żołnierzy polskich z armii rosyj
skiej ocenił jako szkodliwe i de facto nierealne 31. 

Włączając się do dyskusji na ten temat delegaci związani z obozem demo
kratycznym, argumentowali, iż "Dalsze pozostawanie wolnych obywateli polskich
w szeregach armii rosyj skiej jest niemożliwe". Wysunęli oni zarazem żądanie, aby 
zwalniani ze służby żołnierze Polacy zatrzymywali broń<�2. A. Babiaf1ski wprost 
wezwał żołnierzy Polaków, by brali przykład z Ukraińców i Finów i uniezależniali 
się od władzy komisarzy ludowych33. Pełniący obowiązki prezesa KG ZWPL chor. 
S .  Miloszeński wpisując się w ton wypowiedzi stronników demokratów skrytyko-

24 W drugim dniu obrad wybrano prezydium, w którego skład weszli: R. Łągwa (PPS Lewica) 
prezes, i wiceprezesi: B. Krassowski (SDKPiL), H. Pączkowski (sympatyk PPS Lewicy), sekretarz Wal
czak (sympatyk PPS Lewicy). 

25 "Trybuna", nr 27 z 30 grudnia 1917 r. 
'" "Sprawa Żołnierska", nr 4 z 13 stycznia 1918 r. 
27 "Dziennik Polski", nr 252 z 15 grudnia 1917 r. 
28 "Sprawa Żołnierska", nr 4 z 13 stycznia 1918 r. 
20 

"Sprawa Żołnierska", nr 7 z 24 lutego 1918 r. 
30 Ibidem. 
"' "Trybuna", nr 27 z 30 grudnia 1917 r. 
32 "Sprawa Żołnierska", nr 7 z 24 lutego 1918 r. 
33 "Dziennik Narodowy", nr 78 z 19  grudnia 1917 r. 
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wał władze bolszewickie za negatywne stanowisko wobec postulatu wydzielania 
z armii rosyjskiej żołnierzy Polaków do batalionów etapowych. Ocenił tego typu 
postawę jako stosowanie prawwyjątkowych wobec Polaków34• W dalszej części swe
go wystąpienia tenże mówca odniósł się z kolei do zagadnienia stosunku KG ZWPL 
do I Korpusu Folskiego i NPKW Z oburzeniem odrzucił myśl rozbicia korpusu na 
bataliony etapowe, by tym sposobem doprowadzić do jego demokratyzacji. Nato
miast mówiąc o sprawie rozłamu w ruchu wojskowych Polaków ocenił, iż był on 
wywołany chęcią uniknięcia walk bratobójczych na froncie. Jako że niebezpieczeń
stwo to już nie istnieje warto, by II Zjazd Lewicy Wojskowej przygotował grunt dla 
porozumienia z l\TPKW. Taką płaszczyzną porozumienia w opinii S. Miłoszeńskiego 
mógłby się stać wspólny plan demobilizacj i i akcji powrotu do Kraju żołnierzy 
Polaków. 

Zagadnienie stosunku KG ZWPL do I Korpusu Folskiego i NPKW podjęli też 
i inni delegaci. Na przykład Marcin Marczewski dowodził, że I Korpus Polski to koń 
trojański "( . . .  ) za pomocą, którego endecy chcą przemycić do Kraj u posiłki dla re
akcj i. ( . . .  ) Trzeba opanować tę twierdzę polskiej burżuazji" głosił z trybuny zjaz
dowej członek ustępującego KG ZWPL. W dalszej części swego wystąpienia tenże 
mówca stwierdził, że porozumienie z NPKW jest niemożliwe, postulował jednak 
podjęcie działań w celu utworzenia wspólnej komisji porozumiewawczej do spraw 
demobilizacji 35• 

Przywoływane już przemówienie K. Dobrochotowa, kolejnego członka ustę
pującego KG ZWPL, ujawniło taktykę ugrupowań demokratycznych w rozgrywce 
z lewicą rewolucyjną. Mówca przyznając, że porozumienie z NPKW będzie trudne 
do osiągnięcia, oświadczył, że nie powinno to jednakże zrażać rzeczników ugody. 
Należałoby przede wszystkim oddzielić platformę polityczną od vvy:mogów realnej 
pracy, zwłaszcza w dziedzinie skomplikowanej sprawy demobilizacji, gdzie dotąd 
nie zrobiono w zasadzie nic. Tylko nowi ludzie z jednej i z drugiej strony mogliby 
osiągnąć porozumienie. K. Dobrochotow zasugerował, iż wyłonieni na frontowych 
i armijnych zjazdach ZWP delegaci na II Ogólny Zjazd Wojskowych Polaków wy
tyczą nowe drogi, które doprowadzą do odbudowy jedności ruchu a póki co, nie 
należy burzyć tego co istnieje30• 

Reprezentujący SDKPiL Adam Jabłoński oświadczył z kolei, że lewica rewo
lucyjna odrzuca kategorycznie kompromis w sprawie NPKW i I Korpusu Polskiego. 

"Komitetu Naczelnego nie uznajemy za przedstawicielstwo żołnierstwa polskiego
- stwiudził w swym przemówieniu - Mandat do swej działalności komitet otrzymał 
nie od żołnierstwa polskiego, lecz generałów rosyjskich i dyplomatów zagranicz
nych" . KG ZWPL powinien stać się jedyną centralą związkową wojskowych Pola
ków. A. Jabłoński podkreślił w tym kontekście, odnosząc się do idei zwołania II Ogól
nego Zjazdu Wojskowych Polaków, że delegaci Pułku Biełgorodzkiego i z Piotrogro
du postulują, by siłą bagnetów rozpędzić NPKW37. 

3-1 "Dziennik Polski", nr 252 z 15 grudnia 1917 r. 
3' "Dziennik Narodowy", m· 79 z 20 grudnia 1917 r. 
00 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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Nim doszło do przyjęcia uchwał i wyboru władz KG ZWPL drugiej kadencji 
w części roboczej obrad sprawozdanie z dotychczasowej działalności KG ZWPL 
złożył W Szczęsny. Podkreślił on, że centrala związkowa lewicy woj skowej działała 
w trudnych warunkach, borykając się z brakiem zasobów pieniężnych i obojętno
ścią społeczności polskiej w Rosji .  Co gorsza większość członków KG ZWPL nie 
uzyskała czasowego zwolnienia z jednostek wojskowych,  co uniemożliwiło im peł
ne zaangażowanie się w wypełniane powierzonych im obowiązków. Toteż ci, którzy 
pracowali w KG Z\ń/PL zrobili mało, bo było ich za mało, a aktywność ich skoncen
trowała się głównie na piotragrodzkim ZWP Do dorobku centrali związkowej lewi
cywojskowej W Szczęsny zaliczył działalność w ramach KLdSKP, PRB i PSB, a także 
starania o nominację A. Więckowskiego na Komisarza do Spraw Wojskowych 
Polaków. 

Wreszcie w dniach 18 - 19  grudnia 1917 r. delegaci przystąpili do głosowania 
nad projektami rezolucji .  Na tym etapie obrad II Zjazdu Lewicy Wojskowej nie tyl
ko potwierdziły się różnice dzielące frakcję lewicy rewolucyjnej od frakcji prode
mokratycznej wspieranej przez sojuszników, ale ujawniły się też rozbieżności we
wnętrzne w łonie tej ostatniej. Przebieg kolejnych głosowań wykazał na przykład, 
że ludowcy przeciwstawili się próbom zerwania obrad zjazdu podjętym przez część 
frakcji prodemokra tycznej , pozostającej w sferze wpływów Centrum Wojskowegu�8. 
Również pozostała część stronników ugrupowań demokratycznych nie zdecydo
wała się na opuszczenie obrad, obawiając się możliwości utraty wpływów na dele
gatów żołnierskich. Tym niemniej niektórzy przedstawiciele frakcji prodemokra
tycznej , jak choćby Mieczysław Norwid-Raczkiewicz z piotragrodzkiego ZWP oraz 
dokooptowany członek ustępującego KG ZWPL Jan S trawiński opuścili zjazd. Pro
testowali w ten sposób przeciw uchwałom zjazdu w sprawie polskich formacji woj
skowych oraz przeciw odrzuceniu porozumienia z NPKW Swą postawę uzasadniali 
faktem otrzymania od delegujących ich ZWP nakazu zlikwidowania rozłamu'18• 

Pomimo osłabienia wewnętrznego frakcja prodemokratyczna miała jednak 
pewien wpływ na treść kolejnych podjętych na zjeździe uchwał. Okazało się oto, że 
wszystkie one pomimo dominacji lewicy rewolucyjnej miały charakter kompromi
sowy. Było to pochodną totalnej dezorientacji wśród w większości niewyrobionych 
politycznie delegatów, którymi wobec powyższego równie łatwo manipulowali bol
szewicy jak i pozostali na zjeździe ich adwersarze. Do projektu uchwały w sprawie 
demobilizacji, uzgodnionego w komisji ,  w której lewicę wojskową reprezentowali 
A. Jabłoński i R. Łągwa, zdołali delegaci prodemokratyczni wprowadzić trzy po
prawki. Były one odbiciem postulatów wysuniętych na II Zjeździe Demokracji Pol
skiej . Kompromisowa uchwała zawierała następujące żądania skierowane pod ad
resem RKL, od której oczekiwano: "1 )  Zatwierdzenia Centralnej Komisji Demobili
zacyjnej , utwor

:
zonej przez Komitet Główny (lewicy) , wspólnie ze wszystkimi pol

skimi organizacjami demokratycznymi na emigracji; 2) Natychmiastowego wyda-

38 "Dziennik Narodowy", nr 90 z 2 stycznia 1918 r. 
"" "Dziennik Narodowy", nr 92 z 4 stycznia 1918 r.; "Materiały archiwalne do historii stosun

ków polsko-radzieckich", t. 1 : 1.03.1917 - 1 1. 1918, Warszawa 1957, s. 476-477. 
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nia dekretu o przedterminowej , w czasie obecnego zawieszenia broni, demobiliza
cji Polaków i koncentrowania ich w pasie przyfrontowym ( . . .  ) dla przyspieszenia 
powrotu do Kraju; 3) Wydania rozkazu władz wojskowych, aby życzący sobie tego 
Polacy, zwalniani obecnie z szeregów z tych lub innych powodów, mogli pozostać 
w dalszym ciągu w swych oddziałach do chwili przeniesienia ich do polskich od
działów demobilizacyjnych; 4) Niezwłocznego porozumienia się z naczelną komendą 
niemiecką o natychmiastowe przewiezienie przez front delegacji polskiej do War
szawy dla porozumienia się przez rząd polski z rządem niemieckim i austriackim 
w celu zorganizowania jak naj szybszego powrotu Polaków wojskowych i wygnań
ców do Kraju"40. Zarówno żądanie natychmiastowego wydania dekretu o przedter
minowej demobilizacji ,  niezwłocznego porozumienia z dowództwem niemieckim 
w sprawie wyjazdu do Warszawy delegacj i polskiej , jak i koncepcja porozumienia 
rządu warszawskiego z rządami Niemiec i Austro-Węgier, były poprawkami wpro
wadzonymi przez delegatów z frakcji prodemokratycznej wspieranej przez sojusz
ników. Delegaci ci po prostu umiejętnie wykorzystali nastroje demobilizacyjne de
legatów żołnierskich. 

Od uchwały tej wyraźnie różniła się rezolucja w sprawie polskich formacji 
woj skowych. W tym przypadku demokratom nie udało się w żaden sposób złago
dzić jej tonu. Stwierdzała ona m.in. ,  że " ( . . .  ) próby tworzenia armii polskiej lub
Polskiej Siły Zbrojnej na emigracji zasługują na stanowcze potępienie, ( . . .  ) że pew
ne już utworzone oddziały woj skowe polskie znajdują się pod wpływem reakcji pol
skiej i że wpływy te powinny być wyeliminowane, ( . . .  ) aby wszystkie ugrupowania 
wojskowe polskie były oparte na zasadach demokratycznych, a więc na przestrze
ganiu deklaracji praw żołnierza, istnieniu komitetów kompanijnych, pułkowych i na 
wolności agitacji społeczno-politycznej i pracy kulturalno-oświatowej"41 .  Gdy za
częto wreszcie omawiać sprawę stosunku do NPKW i utworzenia zjednoczonego 
organu kierowniczego w ZWP, jako pierwszy poddano pod głosowanie projekt zgło
szony przez demokratów i ludowców. Stwierdzał on, że prawie wszystkie związki 
dążą do zlikwidowania rozłamu powstałego na I Ogólnym Zjeździe Woj skowych 
Polaków. Wyrażał ów projekt przy tym pogląd, że połączenie obu central związko
wych jest niemożliwe, gdyż NPKW dąży do stworzenia sił zbrojnych na wychodź
stwie i jest przeciwny demokratyzacji polskich formacji woj skowych w Rosji. Porni
mo stwierdzenia braku wiary w przezwyciężenie rozłamu, w omawianym projekcie 
znalazł się wszakże postulat przywrócenia jedności ruchu, jak to ujęto, w imię do
bra sprawy42• Ze względu właśnie na ten postulat projekt zgłoszony wspólnie przez 
demokratów i ich sojuszników ludowców został odrzucony większością 24 głosów 
przeciw 18 przy znacznej liczbie wstrzymujących się od głosowania. Jako alterna
tywę przyjęto natomiast 46 g·łosami przy 12 wstrzymuj ących się, rezolucję zg·ło
szoną przez A .  Jabłońskiego w imieniu frakcj i lewicy rewolucyjnej. Charakteryzo
wała ona NPKW jako organizację antydemokratyczną i nie odpowiadaj ącą dąże-

40 "Sprawa Żołnierska", nr 3 z 2 stycznia 1918 r.; ,,Materiały archiwalne ... ", s. 474--475. 
" "Sprawa Żołnierska", nr 3 z 2 stycznia 1918 r. 
42 "Dziennik Narodowy", nr 84 z 26 grudnia 1917 r. 
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niom szerokich mas żołnierskich, zwalczającą demokratyzację polskich formacji 
woj skowych i tworzącą PSZ dla walki politycznej. Rezolucja zaproponowana przez 
A. Jabłońskiego stwierdzała także, że NPKW nie ma prawa pretendować do kiero
wania sprawami ogółu żołnierzy Polaków i być wyrazicielem dążeń tego ogółu, 
w związku, z czym musi być odsunięty od takiego kierownictwa przez samych żoł
nierzy Polaków. Odnosząc się do postulatu utworzenia zjednoczonej centrali związ
kowej rezolucja rozwiązywała ten problem, głosząc, że zjednoczoną i demokra
tyczną centralą związkową zostanie KG ZWPL wyłoniony przez II Zjazd Lewicy 
Wojskowej , którego misją będzie skupienie wokół siebie wszystkich wojskowych 
Polaków. Ostateczne zjednoczenie zaś utrwalone będzie definitywnie p1·zez II Ogól
ny Zjazd Wojskowych Polaków, zwołany przez KG ZWPL na podstawie demokra
tycznego przedstawicielstwa ilościowego, a nie przedstawicielstwa organizacji. 
Wydźwięk tej rezolucji osłabiła nieco dodana do niej poprawka zgłoszona przez 
M. Marczewskiego, która de facto stanowiła pewną furtkę do porozumienia z NPKW 
W poprawce tej zawarto następujące stwierdzenia: "(  . . .  ) wszelkie porozumienie 
z NPKW ze strony Komitetu Głównego (lewicy) może mieć miejsce o ile: 1) Komitet 
Naczelny oficjalnie zerwie wszelkie stosunki z Radą Międzypartyjną i SND; 2) Wy
rzeknie się formowania siły zbrojnej dla celów militarystycznych; 3) Jeżeli wyrazi 
zgodę na wprowadzenie w formacjach uznających obecnie Naczelny Komitet za 
swą centralę deklaracji praw żołnierza i komitetów w kompaniach, batalionach, 
pułkach itd."43• 

W dalszej części, tej końcowej fazy, obrad zjazd zajął się kwestią stosunku 
lewicy wojskowej do KLdSKP. Zagadnienie to referował z ramienia ustępującego 
KG ZWPL R. Łągwa, który jednocześnie współpracował już w tym czasie z powsta
jącym komisariatem. Przypomniał on przy tej okazji bezowocne starania w spra
wie mianowania Komisarza do Spraw Wojskowych Polaków przy dawnym Minister
stwie Wojny. Z faktem tym miało kontrastować powołanie już nazajutrz po prze
wrocie bolszewickim przez RKL Komisariatu do Spraw Polskich. Chcąc zachęcić 
delegatów, aby opowiedzieli się za udziałem KG ZWPL w pracach komisariatu, R. Łą
gwa podkreślił, że KG ZWPL poprzez struktury RORD już uczestniczy w tych pra
cach, w związku, z czym pożądany jest dalszy w nich udział centrali związkowej 
lewicy wojskowej. Ta argumentacja przekonała delegatów, gdyż rezolucję o udziale 
w pracach KdSP uchwalono niemal jednomyślnie44• 

W programie kończących się obrad znalazł się także punkt dotyczący wybo
ru Komisarza do Spraw Wojskowych Polaków przy RKL. W wyniku ogólnego con
sensusu postanowiono jednak problem ten przekazać nowo wybranemu KG ZWPL, 
który gdy już się ukonstytuował mianował komisarzem R. Łągwę45• Sprawa wyboru 
nowego KG ZWPL stanęła na porządku dziennym zjazdu przed wyczerpaniem 
wszystkich punktów programu obrad. Nie zdołano, bowiem w komisji uzgodnić re
zolucji politycznych m.in. w sprawie stosunku do rewolucji oraz w sprawie stosun-

'3 "Materiały archiwalne . . . " ,  s. 476--478. 
"' "Sprawa Żołnierska", nr 9 z 10 marca 1918 r. 
" A. Zatorski: op. cit., s. 195. 
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ku do Kraju. S .  Weychert zgłosił w związku z powyższym wniosek, aby poprzestać 
na odczytaniu projektów rezolucji jako deklaracji poszczególnych frakcj i .  Wbrew 
argumentom S .  Babińskiego i B. Mendelbauma, że zjazd reprezentując rzesze żoł
nierskie powinien zająć jasne stanowisko wobec przełomowych wydarzeń w Rosji 
i sytuacj i w Kraju, wniosek S. Weycherta przyjęto. 

W ostatnim dniu obrad uchwalono Statut Organizacyjny Lewicy Wojskowej 
i ustalono godło na pieczęci KG ZWPUG. Wbrew frakcji prodemokratycznej więk
szością 28 głosów przeciwko 18 postanowiono, wedługwyrażenia R. Łągwy zdetro
nizować orła, tj. uznać orła bez korony za godło lewicy wojskowej . Na koniec wy
brano nowy KG ZWPL, którego skład uzgodniono na posiedzeniu konwentu senio
rów. W składzie nowo vvybranej centrali związkowej znalazło się 6 przedstawicieli 
reprezentujących SDKPiL i PPS-L, 6 przedstawicieli PPS-FR, 5 przedstawicieli PZL, 
3 przedstawicieli demokratów i 1 bezpartyjny47• Na pierwszym posiedzeniu KG ZWPL 
ukonstytuował się w następującym składzie, prezesem wybrano R. Łągwę, a na 
wiceprezesów powołano M. Marczewskiego i W Matuszewskiego. Sekretarzami
zostali Zygmunt Horbaczewski i Jan Diupero, zaś na skarbnika powołano ppor. 
Bogdana Steckiewicza. Brak w prezydium przedstawicieli SDKPiL wynikał z faktu, 
iż kierownictwo tej partii uznało już po zjeździe, że wybrani do KG ZWPL członko
wie tej partii nie byli jej oficjalnymi reprezentantami, a sami zainteresowani wobec 
powyższego po prostu się wycofali. 

Uchwały przyjęte podczas II Zjazdu Lewicy Wojskowej oraz układ sił w no
wym KG ZWPL wskazują, iż pomimo intensywnych zabiegów frakcji lewicy rewolu
cyjnej nie udało się jej w pełni opanować struktur centrali związkowej lewicy woj
skowej . Nie sposób jednakże zaprzeczyć, iż udało się jej osłabić wpływy frakcji 
prodemokratycznej wspieranej przez sojuszników. Oceniając arytmetycznie zagad
nienie rozkładu wpływów w KG ZWPL po zjeździe można nawet odnieść wrażenie, 
że demokraci, a zwłaszcza ich polityczni sojusznicy tj . PPS-FR i PZL, utrzymali 
pozycję dominującą. Jednakże sukces frakcji lewicy rewolucyjnej zawierał się przede 
wszystkim w tym, że udało się tej grupie umieścić w prezydium centrali związko
wej dwóch swoich przedstawicieli, z których jeden pełnić miał funkcję skarbnika, 
a drugi, mowa o R. Łągwie, objął stanowisko prezesa, jednocześnie otrzymując no
minację na Komisarza do SprawWojskowych Polaków przy RKL. W istocie pozycja, 
jaką uzyskał R. Łągwa w środowisku lewicy wojskowej, równoważyła, a de facto 
przewyższała wpływy arytmetycznej większości, czyli demokratów i ich sojuszni
ków w KG ZWPL. Wpływy frakcji prodemokratycznej dodatkowo osłabiały tarcia 
pomiędzy demokratami, a PPS-FR wywołane bardziej zdecydowanym stosunkiem 

'0 "Dziennik Narodowy", nr 84 z 26 grudnia 1917 r. 
" W  składzie nowego KG ZWPL środowisko SDKPiL reprezentowali: ppor. A. Jabłoński, szer. B.

Mandelbaum, mł. podof. S. Dziatkiewicz; PPS Lewicę reprezentowali: por. R. Łągwa, ppor. B. Steckie
wicz, ppor. W Matuszewski; PPS-FR reprezentowali: chor. S. Weychert, szer. J. Djupero, szer. A. Szczep
ko, szer. E. Radgowski, szer. M. Kaliski, chor. S. Matuszewski; PZL reprezentowali: lek. wet. M. Mar
czewski, szer. F. Chmielewski, ppor. Z. Andrzejewski, szer. S. Krzan, szer. J. Małecki; Komitet Demokra
tyczny reprezentowali chor. A. Żaboklicki, urz. wojsk. S. Mickiewicz, ppor. Z. Horbaczewski; bezpartyj
nym był: M. Uzdowski. Patrz: "Sprawa Żołnierska", nr 3 z 2 stycznia 1918 r. 
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tych ostatnich odnośnie zagadnienia formowania polskiego wojska w Rosji. Zwa
żywszy na słowa, jakie wypowiedział R. Łągwa zamykając obrady zjazdu, a życzył 
on delegatom, by jak najszybciej zebrali się w Warszawie na posiedzeniu RDRiŻ, 
decydujące starcie o wyłączność na wpływy w KG ZWPL miało się, zatem dopiero 
rozegrać48• 

Prawdziwa klęska demokratów nadeszła tuż po zjeździe. Nowe kierownic
two centrali związkowej o metryce działaczy PRKŻ z R. Łągwą na czele rozpoczęło 
swą działalność od zacieśnienia współpracy z KdSP i działającą przy nim RORD. 
Konsekwencją tego kroku było nawiązanie współpracy z centralnymi i lokalnymi 
organizacjami władzy radzieckiej . Tak kształtująca się sytuacja stanowiła zapo
wiedź uniezależnienia się nowego KG ZWPL od wpływów demokratów i ich sojusz
ników. Był to jednak proces, który ze względu na obecność w centrali związkowej 
licznej grupy członków i sympatyków NKD, PPS-FR i PZL napotykał opory i trud
ności. Pomimo, że na znak protestu z powodu zainicjowania przez R. Łągwę nowej 
linii programowej grupa ta zerwała z KG ZWPL formalne związki, to de facto wciąż 
w nim funkcjonowała paraliżując poczynania lewicy rewolucyjnej. Z czasem jed
nak opór demokratów i ich sojuszników przezwyciężony został dzięki wsparciu 
udzielonemu przez KLdSKP. Od przełomu stycznia - lutego 1918 r. KG ZWPL znaczną 
część swej działalności prowadził już w ramach agend tego komisariatu, w szcze
gólności w jego Wydziałach: Wojskowym i Demobilizacyjnym49. Dzięki temu dzia
łalności tej nie paraliżowali już demokraci, których definitywnie odsunięto od wpły
wów na środowisko wojskowych Polaków. 

Demokraci wobec postępującego procesu utraty sojuszników politycznych 
i wpływów w KG ZWPL chcąc zachować choćby minimalny wpływ na środowisko 
wojskowych Polaków zmuszeni byli podjąć próbę realizacji samodzielnej akcji two
rzenia formacji wojskowych. Zamierzali organizować je jednak z myślą o ich szyb
kiej demobilizacji i ewakuacji do Kraju. Takie działania organizatorskie rzeczywi
ście zostały podjęte, ot choćby w Finlandii, gdzie demokraci stworzyli na własną 
rękę oddziały polskie. W tym konkretnym przypadku ich inicjatywa okazała się 
znaczącym sukcesem, gdyż ze stworzonych j ednostek udało się zorganizować tzw. 
Legion Polski, który stał się naturalnym punktem oparcia działalności wojskowej 
NKD na tym terenier>O. T�go typu poczynania żadną miarą nie mogły jednak, choćby 
w małym stopniu przywrócić tych wpływów, jakie do niedawna posiadali demokra
ci w kręgach wojskowych Polaków uznających KG ZWPL. W związku z powyższym 
jedyną potencjalną szansą odzyskania utraconych pozycji było oparcie się na Przed
stawicielstwie Rady Regencyjnej [PRR], w zakresie zainteresowania którego zna
lazły się także sprawy polskich formacj i wojskowych w Rosji. Jednakże na prze
strzeni kilku pierwszych miesięcy 1918 r., kiedy aktywność na polu wojskowym miała 
jeszcze rację bytu, pozycja PRR była na tyle słaba, że nierealnym okazało się szu
kać w niej oparcia dla odbudowy utraconych wpływów. PRR posłużyło w okresie od 

'8 .,Sprawa Żołnierska", nr 9 z 10 marca 1918 r. 
4" AAN. "Organizacje polskie w Rosji", t. 53, k. 205. 
50 Ibidem, k. 225; Szerzej o Legionie patrz: "Legion Polski w Finlandii", Warszawa 1927, passim. 
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stycznia do kwietnia 1 918 r. przede wszystkim do podbudowania nadwątlonego 
autorytetu Aleksandra Lednickiego, a gdy ten autorytet dzięki protekcji niemiec
kiej wzrósł, jedyną rzeczą, jaką można było jeszcze zdziałać na polu wojskowym 
stało się zapewnienie ewakuacji zdemobilizowanych wojskowych Polaków do Kra
ju. Wówczas A .  Lednicki rzeczywiście zajął się problemem wojskowych Polaków, 
lecz nie zdołał zorganizować ewakuacji ich demobilizujących się zastępów. W ta
kich oto okolicznościach dogorywała idea polskiego wojska w Rosji. Teraz już tylko 
pozostawało biernie czekać, by te formacje, które wbrew demokratom zdołano stwo
rzyć, zostały rozbite siłą niemieckiego oręża. Było to już tylko kwestią czasu, choć 
wojskowi i polityczni rzecznicy tworzenia polskich oddziałów nie ustawali w zabie
gach, by nie tylko uratować istniejące korpusy; ale wręcz je rozbudować. 
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Departament Stanu od początku swego istnienia przechodził poważne zmia
ny, rozbudowę i liczne reorganizacje, których celem było jak najskuteczniejsze pro
wadzenie polityki zagranicznej USA. Był najstarszym ministerstwem, powołanym 
ustawą Kongresu 27 lipca 1789 r. , początkowo jako Departament Spraw Zagranicz
nych. Pierwszym sekretarzem stanu był Thomas Jefferson, który do współpracy 
miał zaledwie pięciu urzędników. W związku z rozwojem stosunków USA z innymi 
krajami w kolejnych latach sukcesywnie powiększała się liczba pracowników w De
partamencie Stanu. W 1820 r. było ich 15, w latach 1850-tych - 30, w 1890 r. ich 
liczba wzrosła do 9 1  i 234 w 1910 r.1• 

W kolejnych dekadach XIX w., a zwłaszcza w drugiej jego połowie, po wojnie 
secesyjnej, następowała sukcesywna rozbudowa Departamentu, także misji zagra
nicznych, a tym samym zwiększała się liczba zatrudnionych w jego służbach pra
cowników. Od końca XIX w., w związku z ekspansją handlową i poszerzaniem kon
taktów USA ze światem zewnętrznym, konieczna stawała się reforma służby 
dyplomatycznej i konsularnej . Krytykowano coraz częściej nominacje polityczne 
i brak profesjonalizmu wielu szefów mis]i zagranicznych, także niektórych urzęd�
ników w Departamencie. Postulowano merytoryczny system powołań i awansów, 
fachowe przygotowanie i kształcenie konsuli i dyplomatów, większe uposażenie, 
etc., co częściowo udało się stopniowo wprowadzać w życie2• 

Struktura organizacyjna Departamentu Stanu, oparta na podziale geogra
ficznym, z wyodrębnionymi wydziałami obejmującymi określone państwa i obsza
ry, ukształtowała się w pierwszej dekadzie XX wieku. 20 marca 1908 r. utworzono
Wydział Dalekowschodni, obejmujący głównie Chiny, Japonię i Pacyfik, którym po-

1 Elmer Plischke, U.S. Department of Stale. A Reference History, Westport , Greenwood Press 
1999, s, 207. 

2 W Wendei Blancke, The Foreign Service o f the United States, New York, Frederick A. Praeger 
1969, s. 14-17. 
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czątkowo kierował William Phillips. Już w roku następnym został znacznie rozbu
dowany i zreorganizowany, a jego kolejnymi szefami byli E .T. Williams, John Van 
A. MacMurray i Nelson T. Johnson. Drugim geograficznym wydziałem był Wydział 
Ameryki Łacińskiej , który powołano 19 listopada 1909 r. Jego szefem został Tho
mas C .  Dawson, który miał doświadczenie dyplomatyczne i był obeznany z tema
tyką tego regionu. Dwa następne, Wydział Europy Zachodniej i Wydział Bliskow
schodni, powołano jednocześnie 13 grudnia 1909 r. W ramach tego pierwszego 
znajdowały się Austria, Belgia, Francja, W Brytania z dominiami, a także Liberia, .
Maroko etc. Początkowo jego pracą kierował trzeci asystent sekretarza stanu. W cza
sie I wojny światowej poszerzył się znacznie obszar geograficznych zainteresowań 
tego Wydziału i kilkakrotnie zmieniali się jego szefowie (m.in. Frederick A. Ster
ling, Joseph C. Grew, Albert Ruddock) .W Wydziale Bliskowschodnim znajdowały 
się w owym czasie m.in. Abisynia, Afganistan, Albania, Bułgaria, Persja, Egipt, 
Turcja, Grecja, Włochy, Niemcy, Austro-Węgry i Rosja, a szefowali mu kolejno: Evan 
E. Young, Hoffman Philip, John V.A. MacMurray i in.3• 

W ten sposób od 1910 r. w Departamencie Stanu były cztery wydziały geo
graficzne, obsługiwane przez kilkuosobowe grupy fachowców w każdym z nich. 
Najliczniejszy był Wydział Ameryki Łacińskiej\ co świadczyło o zwiększonym za
interesowaniu Amerykanów tym regionem i wzrastającym jego znaczeniu. Jak wi
dać, ta struktura geograficzna Departamentu Stanu nie była zbyt spójna i wymaga
ła poważniejszych zmian, także wzmocnienia kadrowego. Mimo nieraz zgłaszanych 
takich postulatów, jak i konieczności wprowadzenia profesjonalizmu do dyploma
cji, co głosili kolejni sekretarze stanu, sprawy te - choć dyskutowane - były wciąż 
zaniedbane i odkładane. 

Żywe zainteresowanie USA stosunkami ekonomicznymi z zagranicą i postę
pująca ekspansja handlowa, a potem amerykańskie zaangażowanie i udział w I woj
nie światowej, spowodowały szybką rozbudowę amerykańskiej służby dyploma
tycznej i konsularnej oraz konieczność dalszej reorganizacji Departamentu Stanu. 
W związku z rozwojem stosunków z Meksykiem, a następnie wydarzeniami rewo
lucyjnymi, 28 lipca 1915 r. powstał Wydział Meksykański, kierowany kolejno przez 
Leona J. Canova, Mathew E. Hanna, Franklina M. Gunthera i in. W kolejnych latach 
z niektórych wydziałów wyodrębniono też inne jednostki organizacyjne, m.in. biu
ra i sekcje. 16 października 1917 r. w ramach Wydziału Bliskowschodniego powoła
no Sekcję Wschodnioeuropejską, obejmującą głównie Rosję i Rumunię. W niespeł
na dwa lata później, 13 sierpnia 1 919 r. Sekcja ta przemianowana została na Wydział 
Rosyjski i stała się w ten sposób jednostką niezależną5• 

I wojna światowa przyśpieszyła reformowanie służby konsularnej i dyplo
matycznej i spowodowała konieczność rozbudowy Departamentu Stanu. Szczegół-

" Graham H. Stuart, American Diplomatic and Gonsular Practice, New York-London, Appleton 
Century Co. 1936, s. 89-97. 

• Rachel West, The Department o f State on the Eve of the First World War, Athens, University o f 
Georgia Press 1978, s. 19. 

5 G. Stuart, American Diplomatic . . .  , 1936, s. 67, 100-102. 
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nie aktywną i doniosłą w tym rolę odegrał Wilbur J. Carrr', doświadczony urzędnik 
Departamentu Stanu, znakomity ekspert i dyrektor Służby Konsularnej . On też był 
jednym z najzagorzalszych zwolenników połączenia służby dyplomatycznej i kon
sularnej w jeden organizm, lepiej przygotowany do nowych zadań i bardziej profe
sjonalny Ustawą kongresową z 5 lutego 1915  r. \vprowadzono system kwalifikacji 
do służby dyplomatycznej i konsularnej , co miało ważne następstwa, choć nie za
wsze natychmiastowe. O możliwości awansu i ewentualności powołania na jakieś 
stanowisko miały decydować przede wszystkim względy merytoryczne i zakwalifi
kowanie do określonej kategorii pracowników. Stwarzało to lepsze możliwości wy
korzystania profesjonalizmu wciąż nielicznych fachowców7• 

W kręgach rządowych coraz częściej postulowano współpracę Departamen
tu Stanu z uczelniami i kształcenie na wybranych kierunkach studiów z uwzględ
nieniem polityki zagranicznej USA, spraw międzynarodO\vych, konsularnych, han
dlowych etc. 8. Carr spodziewał się, że taka współpraca, również z kręgami biznesu, 
pomoże wyłonić właściwych kandydatów do pracy konsularnej i dyplomatycznej , 
ale dbał, by to nie wymknęło się spod jego kontroli. W gruncie rzeczy ścisłe grono 
faktycznie decydowało o możliwości podjęcia pracy przez nowych adeptów dyplo
macji w placówkach za granicą, jak w centrali w Waszyngtonie. Nadal wszak po
ważnym problemem pozostał tzw. system łupów politycznych (spoils system) i no
minacje polityczne. W zamian za pomoc finansową w kampanii wyborczej prezydenci 
odwdzięczali się swoim darczyńcom i powoływali ich na ważne stanowiska. 

I wojna światowa spowodowała pilną potrzebę rozbudowy i przebudowy 
wszelkich służb zajmujących się sprawami zagranicznymi. W ciągu pierwszych 
sześciu tygodni I wojny światowej - wraz z ogromem spraw i zadań - personel De
partamentu Stanu wzrósł do 150 osób. W kolejnych latach wojny był systematycz
nie rozbudowywany, a w 1918 r. wynosił już 440 osób, choć liczba zawodowych dy
plomatów tam zatrudnionych była zupełnie znikoma, a potrzeby w tym względzie 
były ogromne9. 

Warto podkreślić, że prezydent Woodrow Wilson w dużej mierze osobiście 
prowadził politykę zagraniczną i krępował nieraz poczynania kolejnych sekreta
rzy stanu, poczynając od Williama Jenningsa Bryana, doświadczonego polityka, 

•; Register of lhe Stale DepaTtrnenl (RSD), Washington 1937, s. 1 52; E. Plischke, U.S. DepaTl
rnent . . . , s. 338. Carr był absolwentem GeorgetO\vn University. W sumie przepracował 45 lat w Departa
mencie Stanu, przechodząc tam kolejne szczeble kariery urzędniczej, do stanowiska asystenta sekreta
rza stanu (od 1 lipca 1924 r.). Po koniec swojej kariery został wysłany przez Franklina D. Roosevelta do 
Pragi, gdzie pełnił funkcję posła przez 18 miesięcy (wrzesień 1937 r.- marzec 1 939 r.). 

' Karherine Carr, M1: CaTT o f Stale: FoTty-Seven lears of Service in the Departmenl o f Stale, 
New York, St. Martin's Press 1961, s. 23-41 .  

8 Robert D.  Schulzinger, The Making o f  the Diplomatic Mind. The Training, Outlook, and 
Style of United States Foreign SeTvice Officers, 1908-1931, Middletown 1975, s. 49-51.  W latach 1915-
·1921 odnotowano błyskawiczny rozwój kursów i wzrost liczby studentów zainteresowanych tematyką 
międzynarodową, konsularną etc. O ile w 1916 r. 31 szkół oferowało kursy z tego zakresu, to w 192 1 r. 
liczba ich wzrosła już do 70. 

'' Graham H. Stuart, The DepaTtment o f Stale. A HisloTy o f Its Organization, Procedure, and 
the Personnel, New York 1949, s. 244, 251. 
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kilkakrotnego kandydata do Białego Domu i znakomitego oratora, który pełnił te 
obowiązki od 5 marca 1913 r. do 9 czerwca 1915 r. , kiedy poddał się do dymisji. Jego 
następcą został znakomity prawnik, dotychczasowy radca w Departamencie Sta
nu, Robert Lansing, na którego miejsce z kolei przyszedł inny prawnik, Frank L.  
Polk. I ten ostatni, zaufany Lansinga i zaprzyjaźniony z płk. Edwardem M.  House'em, 
odgrywał ważną rolę w Departamencie. Osobą wpływową tam był również specjali
sta ds. rosyjskich, Basil Miles omz radca prawny, Lester H. Woolsey. Ponadto asy
stenci sekretarza stanu, William Phillips oraz Breckinridge Long obeznani byli z pro
blemami polityki zagranicznej i świetnie sobie radzili z pracą w Departamencie 
Stanu10• 

Prezydent Wilson często omijał Departament Stanu i sekretarza Lansinga, 
a korzystał z doradztwa i pomocy swego zaufanego przyjaciela i szarej eminencji 
płk. House'a (ale z czasem ich drogi również się rozeszły) . W ten sposób zarówno 
Lansing, jak i urzędnicy z Departamentu byli nieraz odsuwani od polityki zagra
nicznej ,  co dało o sobie szczególnie znać w czasie przygotowań i obrad konferencji 
paryskiej . Powołanie przez Wilsona specjalnej grupy doradców (The Inquiry Gro
up) doprowadziło do poważnego zatargu z Departamentem Stanu o zakres kompe
tencji i wpływ na podej mowane decyzje odnośnie polityki zagranicznej USA11 • Było 
to zjawisko bezprecedensowe i pierwszy tego rodzaju przypadek w historii USA, 
kiedy na tak wielką skalę, poza Departamentem Stanu, wykorzystano rozmaitych 
fachowców do celów polityki i dyplomacji. 

Wzrastająca rola w świecie i rozległa ekspansja gospodarczo-polityczna USA 
po I wojnie światowej oraz rozszerzanie amerykańskich kontaktów zagranicznych 
wymagało dalszej reorganizacji Departamentu Stanu, zmian personalnych i pilnej 
potrzeby rozbudowy służby dyplomatycznej i konsularnej . Przejawiło się to w po
wołaniu nowego stanowiska - podsekretarza stanu (został nim od 1 lipca 1919 Frank 
L. Polk i pełnił obowiązki do 15 czerwca 1920 r.) oraz systematycznym zwiększaniu 
fachowców w Departamencie. Podsekretarz stanu stał się głównym doradcą sekre
tarza i jego "prawą ręką" w formułowaniu polityki zagranicznej . To on zasadniczo
kierował pracą codzienną Departamentu Stanu i odbywał regularne spotkania z 
szefami wydziałów regionalnych. Zajmował się wszystkimi sprawami w Departa
mencie, które nie wymagały decyzji sekretarza stanu, a pod jego nieobecność za
stępował go. Z kolei asystenci sekretarza stanu byli zazwyczaj wyznaczani do okre
ślonych zadań, a z czasem ich obowiązki zostały skorelowane z pracą urzędników 
wydziałów regionalnych 12• 

Wprowadzane dalsze zmiany strukturalne i osobowe w Departamencie Sta
nu lepiej odpowiadały wymogom polityki zagranicznej USA i jej postępującej eks
pansji gospodarczo-handlowej , także politycznej . Stały wzrost aktywności USA na 
forum międzynarodowym po I wojnie światowej powodował konieczność powoły-

10 G. Stuart, The Department . . .  , s. 238-343. 
11 Lawrence E. Gelfand, The Jnquiry. AmericanPreparatians for Peace, 1917-1919, New Haven, 

Yale Univeristy Press 1963, s. 15-46. 
12 G. Stuart, American . . .  , s. 83-87. 
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wania nowych placówek dyplomatycznych i konsularnych, a także ich rozbudowę 
oraz dalszą reorganizację Departamentu Stanu. USA, mimo doktrynalnego izola
cjonizmu, współpracowały z Ligą Narodów; Stałym Trybunałem Sprawiedliwości 
Międzynarodowej (STSM) i organizacjami międzynarodowymi. Nawiązywały sto
sunki dyplomatyczne z nowopowstałymi krajami w Europie Środkowej oraz pań
stwami bałtyckimil3. 

6 lutego 1920 r. powołano nową jednostkę - Wydział Informacj i  Politycznej , 
kierowany przez Prentissa B. Gilberta, który szybko go rozbudował i poszerzył 
zakres jego aktywności (w maju 1921 r. zmieniono też jego nazwę na Wydział Infor
macj i  Politycznej i Ekonomicznej) .  13 lutego 1920 r. , po odejściu poróżnionego z Wil
sonem Roberta Lansinga, obowiązki sekretarza stanu przez miesiąc pełnił podse
kretarz stanu Polk, a po nim, od 23 marca 1920 r. przejął desygnowany przez 
prezydenta, choć niezbyt popularny i raczej bezbarwny; Bainbridge Colby. Mimo, że 
nie był obeznany z sytuacją międzynarodową, ani z amerykańską polityką, kiero
wał pracą Departamentu Stanu do końca kadencji Wilsona. 25 marca 1920 r. pracę 
w Departamencie zakończył Phillips, skierowany na placówkę dyplomatyczną do 
Holandii. Od połowy czerwca 1920 r. podsekretarzem stanu, po odejściu Polka, zo
stał Norman H. Davis, który pracę tam zakończył kilka dni po odejściu Wilsona 
z Białego Domu, 7 marca 1921 r. 14• 

W gabinecie republikańskim Warrena G. Hardinga, który rozpoczął urzędo
wanie 4 marca 1921  r. , wyróżniało się kilka osobistości, które decydowały o kształ
cie polityki USA. Sam prezydent - w odróżnieniu od poprzednika - nie miał aspira
cji, by osobiście kierować sprawami zagranicznymi. Doceniał wszak profesjonalizm 
służb dyplomatycznych i przywiązywał dużą rolę do obsady niektórych stanowisk. 
Najważniejszą osobą w Departamencie Stanu był sekretarz stanu, Charles Evans 
Hughes, znakomity prawnik, sędzia Sądu Najwyższego i rywal Wilsona w wybo
rach prezydenckich w 1916 r. Był wpływową postacią i miał dużą swobodę w kre
owaniu polityki zagranicznej USA. Od początku urzędowania zabrał się za reorga
nizację Departamentu Stanu i obsadzanie stanowisk ludźmi kompetentnymi 15. Był 
on sprzymierzeńcem reformatorów, zmierzających do wprowadzenia profesjonali
zmu w dyplomacji .  Opowiadał się za odejściem od spoils system, a więc politycz
nych nominacji, i przestrzeganiem merytorycznych ocen przy kolejnych awansach. 
W niemałym stopniu przyczynił się do reform służby zagranicznej USA, co znala
zło się w ustawie Rogersa w 1924 r. (o czym potem) . 

Ważną osobistością w rządzie Bardinga był również legendarny działacz 
American Relief Administration (ARA) i ówczesny sekretarz handlu, Herbert C. Ho
over, który w niemałym stopniu nadawał kształt nie tylko ekonomicznej polityce, 
ale w ogóle amerykańskiej polityce. W połowie lat dwudziestych mówiono, że był on 

13 R. Schulzinger, The lrfaking . . .  , s. 71-72. 
" G. Stuart, The Department . . . .  , s. 254-255; E. Plischke, U.S. Department . . .  , s. 274; Herbert Ho-

over, The Ordeal of Woodrow Wilson, London 1958, s. 276. 
15 Warren Cohen, ed. , Empire Without Tears. America's Foreign Relations, 1921-1933, New 

York 1987, s. 15; Betty Gład, Charles Hughes and the Illusions of Innocence: A Study in Am.erican 
Diplomacy, Urbana, University of lllinois Press 1966, s. 136. 
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nie tylko sekretarzem w swoim departamencie, ale i "podsekretarzem we wszyst
kich pozostałych" . Wpływową osobą w gabinecie Hardinga był także sekretarz skar
bu, Andrew Mellon. W gruncie rzeczy ta "wielka trójka", jak o nich mówiono, decy
dowała o poczynaniach rządowych i kształtowała w głównej mierze politykę 
zagraniczną USA w kolejnych latach. Byli oni faktycznymi architektami ekspansji 
ekonomicznej i przywództwa Stanów Zjednoczonych w świecie, utrzymując polity
kę zagr·aniczną kraju w stadium pośrednim, pomiędzywilsonizmem a izolacjonizmem w. 

Hughes był przekonany, że USA - mimo że nie ratyfikowały traktatu wersal
skiego - mogły prowadzić rozległą politykę ekonomiczną, nie wplątując się w żadne 
europejskie konflikty. Miał to być "pokojowy handlowy podbój świata", co popierał
prezydent Harding, także energiczny i wpływowy Hoover. Konsekwencją takiego 
rozumowania była aktywna polityka gospodarcza USA nie tylko w Ameryce Łaciń
skiej i Azji, ale i Europie17 •  Wymagało to dalszych zmian strukturalnych w Departa
mei1Cie Stanu i zwiększenia fachowego personelu zarówno w centrali w Waszyng
tonie, jak i na placówkach zagranicznych. 

Do pracy w Departamencie Stanu, zwłaszcza na stanowiska podsekretarzy 
stanu, Huhges wybrał zawodowych dyplomatów. Początkowo został nim Henry P. 
Fletcher, dyplomata z ogromnym doświadczeniem, zaprzyjaźniony z Hardingiem 
i bardzo pomocny w przygotowaniach do reorganizacji Departamentu Stanu. Funk
cję tę pełnił od 8 marca 1921 r. do 6 marca 1922 r., po czym na jego miejsce od 26 
kwietnia 1922 r. przyszedł z placówki w Holandii William Phillips, mający doświad
czenie w pracy Departamentu Stanu i cieszący się autorytetem w kręgach rządo
wych18. Po nim zaś, od 16 k\vietnia 1924 r. podsekretarzem został także doświad
czony dyplomata, ówczesny poseł w Szwajcarii, Joseph C. Grew, który pozostał na 
tym stanowisku dłużej od poprzedników, zajmując ważną pozycj ę w Departamen
cie. Już od lat był on wpływową osobistością w amerykańskich kręgach dyploma
tycznych w. 

Jako podsekretarz G rew okazał się osobą kompetentną i wpływową, z które
go zdaniem liczono się. Okresowo nawet, w związku z absencj ą Hughesa w Wa
szyngtonie, pełnił on obowiązki sekretarza stanu. Był bardzo zadowolony ze współ
pracy z Hughesem, z którym (a także z prezydentem) często omawiał problemy 
amerykańskiej politykF0 • 

'" Szerzej na ten temat pisałam w książkach: Polska w europejskiej polityce Stanów Zjedno
czonych w okresie prezydentury Herberta C. Hoovem (1929-1933}, Białystok 1991 oraz Czechosło
wacja w polityce Stanów Zjednoczonych w lalach 1918-1933, Białystok 1996. 

17Peter Buckingham, Intemational Normalcy. The Open Door Peace with lhe Former Centml 
Powers, 1921-1929, Wilmington 1983, s. 127, 182 i n.  

1 "  G. Stuart, The Department . . . , s. 270-272. Przez prawie dwa lata pełnił tę funkcję, do 11 kwietnia 
1924 r. Potem powrócił do służby dyplomatycznej i został ambasadorem w Belgii. 

w G. Stuart, American ... , s. 83; G. Stuart, The Department . .. , s. 272; R.. Byrnes , AwakeningArne

rican . . . , s . 1 59-160. Od września 192 1  r: Grew był posłem w Szwajcarii i nieoficjalnym obserwatorem 
USA na konfereucji w Lozannie, a potem na konferencji w Genewie i Paryżu. W kwietniu 1923 r. był on 
także specj alnym negocjatorem traktatu USA z Turcją. 

'" Joseph C. Grew, The Turbulent Era: A Diplomalic Record of Forty Years, 1904-1945, ed., 
Walter Johnsou, Boston 1952, v. I, s. 615-616, 626-628, 63 1 .  
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Stanowiska asystentów sekretarza, jeszcze wtedy - zgodnie z ówczesnymi 
kategoriami - kolejno pierwszego, drugiego i trzeciego asystenta objęli doświad
czeni fachowcy - Fred M. Dearing (od 1 1  marca 192 1 do 28 lutego 1922 r. , gdyż 
potem został wysłany na placówkę do Portugalii) , A.lvey A. Adee (mistrz protokołu, 
lingwista, od 3 sierpnia 1886 r. - do 30 czerwca 1924 r. , a więc prawie pół wieku 
w Departamencie Stanu, współpracujący z 22 sekretarzami stanu) i Robert Woods 
Bliss (od 15 marca 1921 r. do 3 maja 1923 r., po czym został wysłany do Szwecj i jako 
poseł na miej sce Butlera J. Wrighta, który przez rok pełnił obowiązki trzeciego 
asystenta, od 1 1  czerwca 1923 r. do 30 czerwca 1924 r., a potem do 17 kwietnia 
1927 r. asystenta sekretarza stanu)21. 

Profesjonaliści również kierowali pracą g·eograficznych wydziałów, bowiem 
na dotychczasowych stanowiskach pozostali: John Van A. MacMurray (sprawy da
lekowschodnie) , Warren D. Robbins (bliskowschodnie) , Sumner Welles22 (latynoame
rykańskie; od czerwca 1922 r. kierował nim zawodowy dyplomata Francis White23) . 
Nowym szefem Wydziału Meksykańskiego został Charles M. Johnston, a Rosyjskiego 
(na miej sce DeWitta C. Poole'a) Arthur Bullard24 • Wydział Rosyjski miał na począt
ku spore trudności kadrowe i przechodził kolejne zmiany. Brakowało specjalistów, 
a także tłumaczy, co w przyszłości rozwiązano kształcąc w tym kierunku młodych 
zdolnych ludzi. 

W tym czasie nastąpiła dalsza rozbudowa Departamentu Stanu, a zwłasz
cza szybki rozwój Wydziału Europy Zachodniej ,  który w latach dwudziestych stał 
się największym wydziałem. Obejmował on 21 krajów, nie tylko - co sugeruje nazwa 
- zachodnioeuropejskich. W jego ramach obok Francji czy Niemiec była także Cze
chosłowacja, Unia Afryki Południowej, Kanada i in. Ponadto w zakresie działania 
Wydziału znajdowała się współpraca z Ligą Narodów. Konsulat w Genewie, kiero
wany przez Prentissa B. Gilberta, odpowiedzialny był za całokształt tej współpra
cy. William R. Castle25, któryjuż od 16 marca 192 1  r. pełnił obowiązki szefa Wydzia
łu Europy Zachodniej, od 20 grudnia 1921 r. został powołany na to stanowisko. Jego 
pozycja w Departamencie Stanu od początku lat dwudziestych wzrastała, o czym 
świadczył awans i ugruntowanie jego pozycji w establishmencie. Ze zdaniem Ca-

"' E. Plischke, U.S. DepaTtment . . .  , s. 274; S. Graham, The DepaTtment . . . , s. 272-273. 
"" Sumner Welles w przyszłości zrobił wielką karierę -w kwietniu 1933 r. był krótko w Departa

mencie Stanu asystentem sekretarza stanu, a od 20 maja 1937 r. do 30 września 1943 r. podsekretarzem 
stanu i odgrywał ważną rolę w polityce Roosevelta. 

23 RDS, 1933, s. 278. W11ite był absolwentem Yale oraz uniwersytetów w Paryżu i Madrycie. Przez 
lata był on przedstawicielem USA na placówkach dyplomatycznych m.in. w Chinach, Kubie, Argentynie; 
od 1922 r. przeniesiony zostal do Departamentu Stanu. Wydzialem Arneryki Łacińskiej kierował od czerw
ca 1922 r. do 1926 r., kiedy wysłano go jako radcę ambasady do Paryża. Powrócił znowu do Departamen
tu Stanu, gdzie od 26 lutego 1927 r. do 2 lipca 1933 r. pełnił obowiązki asystenta sekretarza. W czerwcu 
1933 r. został wysłany jako poseł do Pragi. 

"' G. Stuart, The Departm.ent . . . , s. 259-260; E. Plischke, U.S. Department . . . . , s. 290-291. 
"' Castle był absolwentem Harvardu. Od 1919 r. pracował w Departamencie Stanu, najpierw jako 

specjalny asystent, potem w latach 1921-1927 jako szef Wydziału Europy Zachodniej, a następnie asy
stent sekretarza stanu. W 1930 r. wysłany zostal jako ambasador do Japonii, po czym powrócił do De
partamentu na stanowisko podsekretarza stanu (1931-1933). 
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stle'a liczono się w Departamencie Stanu i Hughes często zasięgał jego porad w kwe
stiach europejskich. Jego dwóch zastępców i dziewięciu urzędników prowadziło 
wszystkie sprawy podlegające Wydziałowi26• Castle od lat interesował się sprawa
mi europejskimi i miał dobre rozeznanie w problematyce "Starego Świata", co po
twierdza jego rozległa korespondencja z wielu zaprzyjaźnionymi dyplomatamF7• 
Był on bardzo opiniotwórczy i z jego zdaniem liczyli się nie tylko koledzy po fachu. 
Miał autorytet w środowisku i umiał to zgrabnie wykorzystywać. 

W Departamencie Stanu zachodziły też pewne zmiany organizacyjne i per
sonalne, co związane było z nowymi tendencjami w polityce oraz dalszymi planami 
aktywności i ekspansji zagranicznej USA. Hughes miał w tym względzie pełną swo
bodę poczynań w Departamencie Stanu. Powstały nowe wydziały, które miały 
usprawnić jego funkcjonowanie. W maju 192 1  r. powołano Wydział Publikacji, któ
remu szefował Gaillard Hunt. Potem wydział ten przechodził dalsze reorganizacje, 
a pod kierownictwem Davida Huntera Millera zaczął wydawać ważną serię Fore
ign Relations of the United States (FR US). Powstał też Wydział Informacji Bieżą
cej , którym kierował krótko znakomity już wtedy fachowiec, a wkrótce wpływowy 
dyplomata Hugh R. Wilson28• Do tej pracy jednostki przywiązywano dużą rolę, bo
wiem ogrom informacji i stale zmieniająca się sytuacja międzynarodowa świata 
tego wymagała. Jak najszybszy dostęp do pełnej informacji stawał się wręcz sprawą 
strategiczną. Jak już była o tym mowa, jeden z wydziałów rozbudowano i zmienio
no jego nazwę na Wydział Informacji Politycznej i Ekonomicznej29• Rozbudowywa
no i zmieniano też rozmaite biura i sekcje, usprawniając pracę Departamentu Sta
nu na wszystkich polach, m.in. sprawy wizowe, paszportowe etc. 

Do pracy w Departamencie Stanu ściągnięto wielu doświadczonych specjali
stów ze służby dyplomatycznej i konsularnej, obsadzając nimi ważniejsze stanowi
ska. Osoby kompetentne objęły kierownictwo wydziałami regionalnymi, ze wspo
mnianym już Castle'em. 10 października 1922 r. z dawnego Wydziału Rosyjskiego 
powstał Wydział Europy Wschodniej , w ramach którego znalazły się także kraje 
bałtyckie, Wolne Miasto Gdańsk oraz Polska. Kierował nim początkowo DeWitt C .  
Poole, mający duże doświadczenie w pracy konsularnej , a od 30 września 1922 r. 
Evan E. Young, który był wcześniej posłem w państwach bałtyckich. Jak pisał o po
wołaniu Wydziału Europy Wschodniej podsekretarz Phillips "z punktu widzenia
Departamentu Stanu ta zmiana była niezbędna"30• Było to związane z uznaniem 

2" G. Stuart, American . . . , s. 91-92. 
27 National Archives, (NA), Waszyngton, Record Group 59, Generał Correspondence of Departa

ment of State; Hoover Presidential Library (HPL) , West Branch, f. Castle William R. 
:lB Hugh R. Wilson był absolwentem Yale. Jeszcze przed I wojną światową przebywał na wielu 

placówkach dyplomatycznych , m.in. w Portugalii, Gwatemali, Argentycie, Niemczech, potem też w To
kio i Genewie, zdobywając doświadczenie i uznanie za profesjonalną pracę. W latach 1927-1937 był 
posłem w Szwajcarii, a następnie krótko asystentem sekJ:etarza stanu (od lipca 1937 r. do stycznia 1938 
r.),  po czym został ambasadorem w Niemczech (1938-1939). 

29 E. Plischke, U.S. Department ... , s. 370. 
30 Hoover lnstitutiou on War, Revolution and Peace (HI) , Hugh Gibson Papers (HGP), Box 54. Pi

smo Phillipsa do Hugba S. Gibsona z 11 grudnia 1922 r. 
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dyplomatycznym przez USA Litwy; Łotwy i Estonii (28 lipca 1922 r.) ,  co w Europie 
i samej Rosji Radzieckiej dosyć powszechnie odbierano jako zapowiedź nawiąza
nia z nią stosunków dyplomatycznych w niedalekiej przyszłości. Państwo radziec
kie - mimo braku oficjalnych stosunków-było i pozostało ważnym elementem w pla
nach politycznych Waszyngtonu. W latach dwudziestych placówki USA w krajach 
bałtyckich "prowadziły" również sprawy radzieckie i odgrywały w tym względzie
nie tylko użyieczną, ale i ważną rolę. 

Rozwój stosunków USA z resztą świata spowodował również szybki wzrost 
ich zagranicznych przedstawicielstw, zarówno dyplomatycznych, jak również kon
sularnych. Wzrosła więc poważnie liczba ambasad i przedstawicielstw dyploma
tycznych niższych rangą, także konsulatów1• Na początku lat dwudziestych USA 
utrzymywały stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad z pięcioma państwami 
europejskimi (Anglia, Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy), a z 15 innymi w randze 
poselstw. W kolejnych latach nawiązano stosunki dyplomatyczne z nowymi pań
stwami, a w kilku przypadkach podniesiono ich rangę, m.in.  w lutym 1922 r. z Niem
cami. Według danych Departamentu Stanu w grudniu 1924 r. USA utrzymywały 
stosunki dyplomatyczne z 12 państwami na szczeblu ambasad i z 35 krajami na 
szczeblu poselstw 32• 

I wojna światowa przyśpieszyła przygotowywane przez Wilbura Carra i De
partament Stanu plany reform służby konsularnej i dyplomatycznej, do której po
zyskano poparcie kręgów edukacyjnych, także biznesu. Kompleksowe reformy 
wprowadzano w postaci ustawy Rogersa w 1924 r. Stworzyła ona podstawy profe
sjonalnej służby zagranicznej USA. 

Ustawa Rogersa zreformowała amerykańską służbę dyplomatyczną i kon
sularną, która został połączona w jeden organizm, służbę zagraniczną USA. Zgod
nie z planem reform dążono do większej demokratyzacji i profesjonalizacji służby 
zagranicznej USA, ograniczając nominacje polityczne. Poprawiono warunki mate
rialne pracowników zagranicznych (wyższe pobory; fundusze reprezentacyjne, opła
ty podróży do kraju po trzech latach pobytu na placówce zagranicznej etc.) oraz 
przyznano pracownikom emerytury. Ustalono merytoryczne zasady promocji i ob
sadzania placówek zagranicznych wprowadzając dziewięć klas kwalifikacyjnych 
o określonych progach płacowych. Prezydent - po rekomendacji specjalnej komisji
- mógł powołać na dowolne stanowisko w służbie zagranicznej pracownika kon
sularnego lub dyplomatę33. W praktyce ten proces łączenia obu służb, a jednocze-

" Elmer Plischke, United Diplomats and Their Missions. A Profile o f American Diplomatic 
Emissaries Since 1778, Washington 1975, s. 13-14. W czasie I wojny światowej USA utrzymywały sto
sunki dyplomatyczne z 49 krajami (choć ta liczba nie była stała, bo otwierano nowe placówki, a inne 
zamykano), a po wojnie liczba ich zagranicznych przedstawicielstw (różnego szczebla) wzrosła do 56. 

'2 HI, HGP, Box 95, f. Rogers Bill. W 1930 r. podniesiono także rangę placówki dyplomatycznej 
w Warszawie, bowiem poselstwo przemieniono na ambasadę. 

33 Frederick Warren Ilchman, Professional Diplornacy in the United States, 1779-1939. A Stu
dy inAdministrative His tory, Chicago, University of Chicago Press 1961, s. 187-188; William Barnes, 
John Heath Morgan, The Foreign Service ot the United States. Origins, Development, and Func
tions, Washington 1961, s. 206-209. W służbie zagranicznej USA w połowie 1924 r. znalazło się łącznie 
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śnie umożliwienie awansów pracowników według tych samych kryteriów i j ednoli
tego systemu, trwał przez wiele kolejnych lat. 

W następstwie ustawy Rogersa z każdym rokiem zasilano szeregi profesjo
nalistów w służbie zagranicznej , których z czasem łączyło poczucie solidarności 
i więzi esprit de corps34• Regularne spotkania klubowe w Departamencie Stanu 
oraz wymiana doświadczeń, porady i instrukcje fachowców były niezwykle uży
teczne dla nowicjuszów wchodzących do tej swoistej gildii. Jak wspominali potem, 
uczono ich nawet, jak się zachowywać w określonych sytuacjach w poszczególnych 
krajach, by nie popełniać błędów, ani gaf. I te wskazówki okazywały się nieraz 
równie użyteczne, jak zdobyta wiedza35.

Dzięki tym długotrwałym zabiegom i reformom, do służby dyplomatycznej 
USA i na placówki zagraniczne, zwłaszcza do Europy (nawiasem mówiąc tam i na 
Daleki Wschód najchętniej wyjeżdżano) trafiali coraz częściej zawodowi dyploma
ci, osoby kompetentne i lepiej przygotowane do pracy. Często byli to absolwenci 
renomowanych uniwersytetów: Harvard, Yale czy Princeton, którzy wywarli duży 
wpływ na rozwój profesjonalnej dyplomacji. Grew i "jego koteria" (sami używali
określenia "rodzina") ,  m.in. William Phillips, William R. Castle i Hugh S. Gibson
stanowili ścisły klub "ojców założycieli" profesjonalnej dyplomacji USA. W gronie
tym znaleźli się również specjaliści do spraw radzieckich - George Kennan i Char
les Bohlen, a także inni profesjonaliści, jak choćby Sumner Welles, Jay Pierrepont 
Moffat36, Butler J. Wright37, Hugh R. Wilson i in.38• Oni też, przekonani o szczególnej

641 osób, z czego zdecydowaną większość stanowili pracownicy konsularni - 520 osób, a tylko 121 sta
nowili byli sekretarze z placówek dyplomatycznych. 

"' W 1925 r. powołano Foreign Service School, która miała przygotowywać fachowców do tej 
pracy. Powolano także stowarzyszenie Foreign Service Association oraz specjalistyczny miesięcznik 
"Foreign Service Journal", które integrowały środowisko. 

'" Świadczy o tym ich bogata korespondencja dyplomatyczna w NA, HPL, Hl; także pamiętniki 
i wspomnienia, m.in. William Phillips, Ventures in Diplomacy, Nortb Beverly 1952. 

"" The Moffat Papers. Selections from the Diplo'fiWtic Journals of Jay Pierrepant Moffat, 
1919-1943, ed. by Nancy Harvison Hooker, Cambridgll 1956, s. 3-4. Moffat był absolwentem Groton i Ha
rvardu, a pracę w dyplomacji zaczął w 1917 r. od "terminowania" jako prywatny sekretarz Johna W 
Garretta, amerykańskiego posła w Hadze. W 1918 r. po zdaniu egzaminu do służby dyplomatycznej 
i odbyciu praktyki w Departamencie Stanu we wrześniu 1919 r. wysłany został jako trzeci sekretarz 
poselstwa w Warszawie. Ożenił się z córką Josepha C. Grew, Lilią, co zapewne ułatwiło mu późniejszą 
karierę. Był na placówkach w Tokio, Bernie, Konstantynopolu. W 1931 r. powrócił do Waszyngtonu i nie
długo potem w 1932 r. został szefem Wydziału Europy Zachodniej. Był też na placówce w Ottawie i przez 
25 lat pracy w dyplomacji ugruntował pozycję profesjonalisty. 

37 RDS, 1933, s. 285; 1937, s. 309. Wright był absolwentem Princeton. W latach 1909-1912 przeby
wał na placówkach dyplomatycznych, m.in. w Rumunii, Serbii, Bułgarii, potem na Kubie, w Belgii, Bra
zylii. Od 28 lipca 1915 r. pracował w Departamencie Stanu; krótko nawet był urzędującym szefem Wy
działu Ameryki Łacińskiej , po czym radcą poselstwa w Piotrogrodzie w 1916 r. Od 30 stycznia 1923 r. był 
trzecim asystentem sekretarza, po czym od 26 lutego 1927 r. do połowy 1930 r. był posłem na Węgrzech, 
a potem w Urugwaju, Czechosłowacji i na Kubie. 

38 Ronald E. Swerczek, The Diplomatic Career o f HU{] h Gibson, 1908-1938, Ph.D. dissert., Uni
versity of l owa 1972, s. 158-158; Martin Weil, A Pretty Good Club:The Founding Fathers of the U.S. 
Foreign Service, New York 1978, s. 9-20; 3. Grew; The Turbulent . . .  , v. I, s. 619 i n. 
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misji i roli, bardzo dbali o swój wizerunek i ograniczali dostęp do tej "wtajemniczo
nej" ,  elitarnej grupy39. 

W połowie 1924 r. kolejny raz zreorganizowano Departament Stanu, powięk
szając też liczbę j ego urzędników. 1 lipca 1924 r. powołano jeszcze jednego asysten
ta sekretarza stanu (Wilbur J. Carr) , a więc zwiększono ich liczbę do czterech osób, 
likwidując zarazem, zgodnie a ustawą Rogersa, ich kategorie. Na miej sce dotych
czasowych trzech Biur (Dyplomatycznego, Konsularnego, które funkcjonowały od 
1870 r. , i Personelu Konsularnego) 19 sierpnia 1924 r. powołano Wydział Służby 
Zag1'anicznej USA. Kierował nim Herbert C. Hengstler40, doświadczony urzędnik, 
pracujący w Biurze Konsularnym od 1907 r. W ten sposób służby: dyplomatyczna 
i konsularna zostały połączone w jeden organizm - służbę zagraniczną, co miało 
wpłynąć na jednolity system awansów i większy profesjonalizm. Zrównano także 
stawki służby konsularnej z dyplomatyczną, co wcześniej było obiektem licznych 
sporów. Podwyższono również pensje, co wszak nie mogło satysfakcjonować, bo 
były one niewspółmierne z ofertami w prywatnych firmach41 .  Był to zresztą od lat 
często podnoszony postulat, zwłaszcza przez dyplomatów, którzy niejednokrotnie 
mieli niższe pobory niż konsule. Niej ednokrotnie też wskazywano, że niskie pensje 
uniemożliwiały podjęcie takiej pracy ludziom niezamożnym, choć kompetentnym, 
wykształconym i chętnym do jej podjęcia. 

Za czasów sekretarzowania Hughesa Departament Stanu - przy ogromie 
nowych i coraz większych zadań - przeszedł poważne zmiany i funkcjonował spraw
nie oraz wydajnie. W 1922 r. sekretarz stanu Hughes twierdził, że w porównaniu do 
1917 r. w Departamencie było dwukrotnie więcej spraw do prowadzenia, a i znacze
nie polityczne większości z nich było coraz większe. Domagał się pilnego uzupeł
niania tych niedoborów fachowej kadry, zwłaszcza że Departament dysponował 
ograniczoną liczbą zawodowych dyplomatów, a w związku z ograniczeniami bu
dżetu, liczba jego pracowników nawet uległa zmniejszeniu. W 1921 r. pracowało 
tam 714 osób, w 1922 r. personel zredukowano do 602, a w rok później - 590, choć 
dotyczyło to przede wszystkim stanowisk pomocniczych w administracji. I ten stan 
osobowy - przy nieznacznym wzroście budżetu Departamentu Stanu - utrzymał się 
przez kolejne dwa lata, po czym zaczął wzrastać, do 722 osób w 1934 r. Zwiększone 
obowiązki i rozległa korespondencja, która - jak to potem skrupulatnie wyliczono42 
- wzrosła lawinowo po I wojnie światowej , co uzasadniało potrzebę pewnych zmian 
organizacyjnych. W rezultacie w 1924 r. powołano specjalne biuro - Biuro Koordy
nacji i Przeglądów, kierowane przez Margaret H. Hanna, doświadczoną pracowni-

3" R. Schulzinger, The Making . . . , s. 85, 101-103 i n. 
40 Hengstler kierował tym wydziałem do 1937 r. , kiedy to - w  uznaniu jego zasług w pracy Depar

tamentu Stanu - został awansowany do I grupy pracowników służby zagranicznej i wysłany jako konsul 
generalny do Toronto. 

" G. Stuart, The Department . . . , s. 274-275. 
" G. Stuart, 17w Department.. . ,  s. 275. W 1921 r. - odnotowano ok. 743,4 tys. pism wchodzących 

i wychodzących z Departamentu Stanu, w roku następnym aż 901,8 tys., a w 1923 r. - 948,7 tys. Budżet 
zaś w 1923 r. wynosił 1 .185.033 dol., a w kolejnych latach - 1.258.940 dol. i 1 .3 13.515 dol. 
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cę Departamentu, od blisko 30 lat pracującą przy Adee40• Ogrom pracy Biura wyma
gał sukcesywnego powiększania jego personelu. 

Hughes, który już wcześniej zapowiedział prezydentowi Coolidge'owi chęć 
odejścia z pełnionej funkcj i, rezygnację swoją ponowił po zwycięskich wyborach 
swego pryncypała jesienią 1924 r., a 1 0  stycznia 1925 r. podano ją do publicznej 
wiadomości. Wywołało to pewne zdŻiwienie i niedowierzanie amerykańskiej opinii 
publicznej , która z żalem przyjęła tę wiadomość. 3 marca 1 925 r. na pożegnalnym 
spotkaniu Hughesa z udziałem 130 osób, głównie z Departamentu Stanu i służby 
zagranicznej , przemawiał G rew; który z uznaniem i bardzo ciepło podsumował urzę
dowanie odchodzącego sekretarza stanu44• Hughes, w odróżnieniu od innych se
kretarzy stanu, zarówno swego poprzednika, jak i następcy, był niewątpliwie profe
sjonalistą i wielką osobowością. 

4 marca 1925 r. Hughes zakończył pracę w Departamencie Stanu, którym od 
kilku lat rządził i decydował o najważniejszych sprawach polityki zagranicznej USA. 
Uporządkował jego reorganizację i okazał się nie tylko pracowitym, ale i skutecz
nym sekretarzem stanu. W czasie jego urzędowania USA podpisały 69 traktatów, 
z czego 63 zostały ratyfikowane przez Senat nim Hughes odszedł z Departamentu 
Stanu, a cztery dalsze ratyfikowano potem45• Pozostawiał po sobie uporządkowany 
Departament Stanu, jak to czasem określano - "Departament Pokoju", ze względu
na udoskonaloną procedurę negocjacyjną, której był rzecznikiem. Hughes miał też 
ogromne zasługi przy wypracowywaniu podwalin profesjonalnej dyplomacji i usta
wy Rogersa. To właśnie on szczególnie wiele wniósł do tych reform, podkreślając 
znaczenie profesjonalizmu i dobrego przygotowania dyplomatów. Doceniał też ich 
bezpośrednią rolę i kontakt osobisty, tym bardziej więc zalecał należyte ich przygo
towanie do tych odpowiedzialnych misji w imieniu rządu i narodu amerykańskiego. 

Rezygnację 60-letniego Hughesa46 przyjęto z żalem w kręgach rządowych 
USA, a także za granicą. Zaskoczeniem też było powołanie przez prezydenta na 
jego miejsce 70-letniego Franka B.  Kellogga. Był on również prawnikiem z wykształ
cenia, senatorem jednej kadencji, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych USA 
i uczestnikiem Piątej Konferencji Panamerykańskiej w 1923 r. W ostatnich dwóch 
latach pełnił obowiązki ambasadora w Wielkiej Brytanii. Miał on więc pewne do
świadczenie w sprawach polityki zagranicznej, choć powszechnie uważano, że nie 
był najlepszym kandydatem do tego stanowiska. 

Kellogg przejął Departament Stanu, a wraz z nim i kurs polityki zagranicz
nej ustalony przez poprzednika, choć na samym początku nie udało mu się uniknąć 
kilku potknięć i błędów. Swoje urzędowanie zaczął od niefortunnych pomysłów zmian 

4• G. Stuart, The Department ... , s. 275. 
44 J. Grew; The Turbulent . . . , v. I, s. 645; G. Stuart, The Depart'/1Ufnt . . .  , s.  277.
45 Merlo J. Pusey, Charles Evans Hughes, v. II, New York 1952, s. 610-613.
"' Oficjalnie podano, że po prawie dwudziestu latach służby publicznej chciał on powrócić do życia 

prywatnego. Skądinąd wiadomo, że niskie uposażenie sekretarza stanu (12 tys. dol. rocznie) nie mog1o 
go zadowolić. W prasie wręcz pisano, że przy jego profesjonalizmie i możliwościach może on w prywat
nej firmie zarabiać nawet 10-krotnie więcej. On san1 też dyskretnie mówił, że chciał zabezpieczyć wła
ściwy poziom życia rodzinie. 
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personalnych w Departamencie Stanu. Chciał m.in. doświadczonego dyplomatę z 20-
-letnią praktyką, podsekretarza Grew zastąpić bankierem i dobrym znajomym, 
Dwightem Morrow, co zostało źle odebrane przez Amerykanów nie tylko z kręgów 
rządowych. Ostatecznie więc Coolidge nie wyraził zgody na tę nominację i Grew 
pozostał na dotychczasowym stanowisku. Zasadniczy sztab pracowników w De
partamencie, jak i na placówkach zagranicznych, pozostał ten sam, ale nowy szef 
przeforsował kilka politycznych nominacji47• Zmniejszyło to jego autorytet wśród 
profesjonalistów, a w przyszłości zaciążyło również na ocenach jego urzędowania. 

Do czerwca 1927 r. Grew nadal pełnił obowiązki podsekretarza stanu, ale 
jego stosunki z Kelloggiem, który rzadko go informował o swoich zamierzeniach, 
nie układały tak dobrze jak z Hughesem. Pryncypał nie dyskutował też z nim naj
ważniejszych kwestii dotyczących polityki zagranicznej USA, choć Grew nieraz 
w jego zastępstwie pełnił faktycznie funkcję sekretarza stanu. W 1925 r. przez 54 
dni pełnił obowiązki sekretarza stanu, w roku następnym 44 dni, a w 1927 r. (do 
maja, kiedy powołany został na placówkę do Turcji) 28 dni. Jak sam oceniał, była 
to bardzo niedobra sytuacja, gdyż z powodu ograniczonych kontaktów i braku ści
słych konsultacji z Kelloggiem "jego obraz polityki był niekompletny"48• Trudno
więc uznać ich współpracę za harmonijną. 

Asystentem Kellogga był początkowo jego partner prawniczy Robert E. Olds, 
który zastąpił Johna V. A .  MacMurray'a, w kwietniu 1925 r. wysłanego na posadę 
posła do Chin. Po odejściu Grewwiosną 1927 r. , na jego miejsce, a więc podsekreta
rza stanu, przyszedł Olds. Po jego zaś rezygnacji w czerwcu 1928 r. obowiązki te 
przejął świetny prawnik Reuben J. Clark. 

Nastąpiły też pewne zmiany personalne w kierownictwie sześciu geograficz
nych wydziałów. I tak po zmianach osobowych w 1926 r. i 1927 r. szefem Wydziału 
Dalekowschodniego był John K. Caldwell, Ameryki Łacińskiej - Stockley W Mor
gan, Europy Zachodniej - Theodore J. Marriner, Bliskowschodniego - G. Howland 
Shaw, Meksykańskiego - Artur Bliss Lane i Europy Wschodniej - Robert F Kelley49. 

Na miejsce dotychczasowych asystentów sekretarza stanu, Lelanda Harri
sona i Butlera J. Wrighta, którzy zostali wysłani na placówki do Szwecji i na Węgry, 
przyszli potem: Castle (od 2 kwietnia 1927 r.) i Nelson T. Johnson50• 

Warto też dodać, że za czasów Kellogga - w  związku z ogromem prac w tym 
zakresie, a więc i oczywistymi potrzebami - powołano nowe biura, m.in. Biuro, a po
tem Wydział Protokolarny ( 1 1 luty 1928 r.) ,  Wydział Traktatowy (21 kwiecień 1928 r.) ,  
którym kierował Charles M .  Barnes oraz Biuro ds. Tłumaczeń ( 1 8  października 
1928 r.) .  Do legendy przeszedł niezwykły tłumacz - Henry Livingsto n Thomas, który 
pełnił obowiązki nieprzerwanie od 1870 r. do swojej śmierci w 1903 r. I choć nie miał 
wykształcenia wyższego, znakomicie sobie radził zarówno z greką, łaciną, jak i ję
zykami nowożytnymi używanymi w dyplomacji. Jego następca na tym stanowisku 

" G. Graham, The Department . . .  , s. 279-281. 
48 J. Grew, The Turbulent . . .  , v. I, s. 652.
"" G. Stuart, The Department . . . , s .  280-288; J. Grew, The Turbulent . . . , v. I, s. 651.
50 G. Stuart, The Department . . .  , s. 288.
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Wilfred Stevens ponoć posługiwał się 30 językami i przez wiele lat obsługiwał De
partament Stanu w tym zakresie. Ale tych legendarnych postaci nie można było 
zastąpić podobnymi osobami-instytucjami, a i potrzeby były inne. Teraz potrzebo
wano znacznie większej liczby tłumaczy, stąd decyzja o stworzeniu biura. Szefem 
Biura ds. Tłumaczeń został Emerson B. Christie, znawca hiszpańskiego i francu
skiego, który do pomocy miał czterech tłumaczy i urzędnika 51• Już wkrótce -w zawiąz
ku z nag1ącymi i wciąż rosnącymi potrzebami - personel biura został zwiększony. 

Departament Stanu w swojej historii przechodził poważne reorganizacje,  co 
dodatkowo przyśpieszyła I wojna światowa. Potem zaś powojenna ekspansja go
spodarczo-finansowa Stanów Zjednoczonych spowodowała jego dalsze zmiany or
ganizacyj n e, a także kadrowe, zarówno w samej centrali w Waszyngtonie, jak i na 
placówkach zagranicznych. W związku z rozwojem stosunków dyplomatycznych 
USA z resztą świata zachodziła potrzeba dostosowywania się do tych nowych wy
zwań, wymogów i zwiększonej pracy "2• 

Spośród kolejnych pięciu sekretarzy stanu w interesującym nas okresie szcze
gólnie ważną rolę w kreowaniu polityki zag1'anicznej odeg1'ał Charles E. Hughes. 
Również powoływani od połowy 1919 r. kolejni podsekretarze poczynając od Fran
ka L. Polka do J. Reubena Ciarka (a było ich siedmiu w tym czasie) mieli istotny 
wpływ na prace Departamentu Stanu i kierunki jego poczynań, a także asystenci 
sekretarza stanu:ill i szefowie wydziałów regionalnych. Przechodzili oni wszyscy 
pewne etapy zawodowej kariery w Departamencie Stanu i jego agendach, czasem 
też na placówkach zagranicznych, wymieniając się nieraz w sprawowaniu tych funk
cji. Zaczynali od pracy na mało znaczących stanowiskach w administracji i awan
sując przechodzili na kolejne szczeble kariery. 

Reformatorzy (Wilbur Carr, a zwłaszcza sekretarz stanu Charles E. Hughes 
oraz grupa zawodowych dyplomatów), konsekwentnie wprowadzali pewne zmiany 
w pracy Departamentu Stanu i jego jednostek wewnętrznych oraz służb zag1'anicz
nych. Ustawa Rogersa z 1924 r. i reformy z lat dwudziestych XX wieku stworzyły 
podstawy profesjonalnej służby zagranicznej USA. Nie zakończyły one całkowitej 
reorganizacji Departamentu Stanu, który w przyszłości - wraz ze zmianami sytu
acji międzynarodowej i kierunkami amerykańskiej polityki zagranicznej - będzie 
nadal przebudowywany i rozbudowywany. Późniejsze reformy (ustawa Mosesa-Li
thicuma z 1931 r., także zmiany wprowadzane przez sekretarza Cordella Hulla 
w 1938 r. i 1944 r.) zmierzały do coraz większego profesjonalizmu amerykańskiej 
dyplomacji i lepszego wykorzystania Departamentu Stanu oraz jego służb w pro
wadzeniu skutecznej polityki zagranicznej USA. 

51 G. Stuart, The Department ... , s. 289-290. 
52 E. Plischke, U.S. Department . .. , s. 348. Wzrosła liczba porozumień i traktatów bilateralnych 

z 99 podpisanych w latach 1913-1919, do 276 w latach dwudziestych i 312 w latach trzydziestych. 
"' E. Plischke, U.S. Department .. , s. 274. Jak wynika z tabeli, do ustawy Rogersa było czterech 

pierwszych asystentów sekretarza stanu, jeden drugi asystent i sześciu trzecich asystentów. Od 1 lipca 
1924 r. zniesiono te kategorie i w omawianym okresie funkcję asystenta sekretarza pełniło dziewięć osób. 
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MIESZKAŃCY WOJEWÓD ZTWA BIAŁOSTOCKIEGO 
WOBEC ZAGROŻENIA WOJENNEGO 

W ŚWIETLE POGŁOSEK Z LAT 1945-56 

Zmiany na mapie Europy dokonane po zakończeniu II wojny światowej spo
wodowały ogromne rozczarowanie wśród większości Polaków. Uzależnienie kraju 
od ZSRR, utrata kresów wschodnich i przesunięcie granicy zachodniej na Odrę 
i Nysę Łużycką, której praktycznie jedynym gwarantem był Związek Radziecki, 
stawiało Polaków w trudnej sytuacji .  Rozczarowaniu towarzyszyła utrata wiary 
w przywódców przedwojennych, przebywających na uchodźstwie, którzy podziele
ni na różne orientacje "nie zabezpieczyli podstawowych interesów Polski i Pola
ków"1 .  Powszechnego poparcia społecznego nie znajdowała nowa władza "insta
lowana" w Polsce przy ideologicznym i militarnym poparciu Moskwy. Polska Ludowa,
demokratyczna w założeniach, z władzą ludu niewiele miała wspólnego. Rządzący 
siłą zwalczali opozycję zaś propagandę wykorzystywali jako "środek ideologiczne
go zdobywania mas" 2• 

Społeczeństwo pozbawione dostępu do rzetelnych informacji, świadome na
piętej sytuacji międzynarodowej , w potocznych rozmowach, tzw. "szeptanej propa
gandzie", podejmowało m.in. tematy tworzenia kołchozów; uezynienia z Polski 17 re
publiki radzieckiej oraz wybuchu III wojny światowej . 

Pogłoski stanowiły doskonałe odzwierciedlenie nastrojów społecznych i ko
mentarz wydarzeń międzynarodowych i krajowych. Niestety ich analiza jest utrud
niona ze względu na wąską bazę źródłową ograniczoną do materiałów partyjno
rządowych. 

Szczególnie ciekawe wydają się potoczne przekazy na temat wybuchu III 
wojny światowej . Interesuje nas kiedy one powstawały, jak reagowało na te wiado
mości społeczeństwo, po czyjej stronie była sympatia, kogo w ewentualnym kon-

' K. Kersten, Społeczeństwo polskie na przełomie wojny i pokoju, "Kultura i Społeczeństwo" 
1989, nr 2, s. 89. 

2 Cyt za: M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Folityczne kampanie prasowe w PRL. 1956-
1980, Warszawa 2003, s. 20. 
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flikcie zamierzali poprzeć mieszkańcy województwa białostockiego, jak zachowy
wali się funkcjonariusze aparatu partyjno-rządowego? 

Robert H. Knapp zajmujący się psychologią tworzenia pogłosek wymienia 
trzy następujące typy tej formy przekazu: 

1 .  wyrażające nadzieje i życzenia ludzi wśród których funkcjonują, 
2. powstające z ludzkich obaw i strachu,
3. rodzące się z nienawiści i agresjj3.
Zgodnie z tą teorią pogłoski o III wojnie światowej mogły powstawać w spo

łeczeństwie, z jednej strony jako wyraz nadziei na zmianę sytuacji w kraju, z dru
giej zaś jako przejaw niepokojów i obaw o własne bezpieczeństwo. Pozostaje jesz
cze trzecia możliwość - tworzył je aparat bezpieczeństwa i aparat partyjny. Rządzący 
byli bowiem zainteresowani utrzymaniem "stanu zagrożenia

" 
i "czujności

" 
wobec 

wroga klasowego. Konieczność "mobilizowania" ludzi, stan zagrożenia, mogły uza
sadniać stosowanie represji i utrzymanie aparatu przymusu4 • 

. Rozpowszechnianie informacji o kolejnej wojnie mogło też być jednym z "na
rzędzi

" służącym do manipulowania nastrojami społecznymi. Z tym, że było to na
rzędzie mało precyzyjne i trudne do sterowania. Tłumieniu niepożądanych infor
macji służyły odpowiednie ustawy prawne. W czerwcu 1946 r. wprowadzony został 
dekret o "przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy pań
stwa" potocznie nazywany małym kodeksem karnym. Przewidywano w nim kary 
do pięciu lat więzienia za "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących 
wyrządzić istotną szkodę interesom państwa lub obniżyć powagę jego naczelnych
organów" 

5 •  Było to tzw. przestępstwo "szeptanej propagandy
"

. 
Zachowanie społeczeństwa w dużej mierze zależało od stanu w jakim się 

ono znajdowało. W 1945 r. w całym kraju skończyły się represje niemieckie, ale 
rozpoczęły się nowe prześladowania. Postawy i zachowania ludzkie formowały się 
pod wpływem wszechobecnego niepokoju. Po sześciu latach wyczerpującej wojny 
i po wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej życie w kraju nie było ani łatwiejsze ani 
bezpieczniejsze. Trudniej było także o wykrzesanie nadziei na poprawę losu, bo 
jak pisze Krystyna Kersten - "terror pierwszych miesięcy, w odróżnieniu od terroru 
niemieckiego, zabijał nadzieję i skłaniał do szukania ratunku, dla siebie, dla Fol
ski, w ramach wyznaczanych przez pomoc tych, którzy niosąc wyzwolenie, jedno
cześnie zniewalali"6 •  Ogromne spustoszenia w świadomości Polaków czyniła spe
cyficzna sytuacja w jakiej znalazło się państwo i naród: "Polska wyzwolona 
i pozbawiona wolności, suwerenne państwo, bez rzeczywistej podmiotowości, 

a D. Jarosz, M. Pasztor, W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce 
w świetle plotek i pogłosek z lat 1949-1965, Warszawa 1995, s. 11 i n._ 

• Tamże, s. 15; także: D. Jarosz, Polacy wobec groźby wybuchu wojny w świetle przekazów 
potocznych z lat 1946-1956, "Dzieje Najnowsze", XXIX, 1997, nr 2, s. 53. 

• A. Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny, Warszawa 1996, t. 1, s. 150-151;
także: A. Pasek, "Szeptana propaganda" w świetle orzecznictwa Wojskowego Sądu Rejonowego 
we Wrocławiu z lat 1946-1953, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", nr 273 (2001), s. 277-292. 
Tzw. mały kodeks karny obowiązywał do 1 stycznia 1970 r. 

' K  Kersten, Społeczeństwo polskie . . .  , s. 90. 
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z władzą deklarującą demokratyczne wartości i dławiącą opozycję, postrzeganą 
jako obca, lecz realizującą wartości narodowe"7• Wszystko to powodowało dezorien
tację społeczeństwa. W postawach społecznych niejednokrotnie współistniały opór 
i przystosowanie. Opór przejawiał się w plotkach, pogłoskach, napisach na mu
rach. Przystosowanie było konieczne do życia w nowych warunkach, ukończenia 
szkoły, awansu w pracy. Często opinie Folaków wyrażane publicznie i prywatnie 
radykalnie się różniły8. 

Społeczeństwo zamieszkujące wschodnie obszary kraju ze szczególną nie
ufnością odnosiło się do "nowej władzy", mającej swoje korzenie w Moskwie. Decy
dowały o tym m.in. doświadczenia z okupacji radzieckiej w latach 1939-19419• Ne
gatyw·ne odczucia ludności województwa białostockiego wzmacniało także 
zachowanie żołnierzy radzieckich wkraczających w roli "wyzwolicieli" . W połowie
stycznia 1945 r. zastępca komendanta powiatowego Milicj i  Obywatelskiej do spraw 
polityczno-wychowawczych w Wysokie m Mazowieckiem w raporcie do swego prze
łożonego w Komendzie Wojewódzkiej MO w Białymstoku meldował: "Nastrój społe
czeństwa z każdym dniem staje się bardziej nieprzychylny w stosunku do woj ska 
sowieckiego, a to z powodu masowych i coraz częściej notowanych wypadków kra
dzieży przynoszących poważne straty dla obywateli, napadów rabunkowych przy 
użyciu broni oraz gwałtów dokonywanych przez żołnierzy Czerwonej Armii. Na
stępne poważne straty ponoszą też obywatele przez pożary które powodują też 
żołnierze sowieccy podczas polowania swoją nieostrożnością lekceważą mienie g·o
spodarza polskiego . . .  " 10•

W 1 945 r. województwo białostockie dotknęły brutalne pacyfikacje ludności 
podjęte przez "nowe władze "11 . Wiosną tego roku na teren województwa białostoc
kiego, do walki z podziemiem skierowano silne jednostki wojsk wewnętrznych i pie
choty Wojska Folskiego. Skoordynowano działalność Milicji Obywatelskiej i Urzę
du Bezpieczeńsiwa Publicznego, tworząc Wojewódzki Komitet Folityczny do Walki 

· z  Bandytyzmem (później Komisja Folityczna do Walki z Bandytyzmem)12. Działania
na Białostocczyźnie przyjęły charakter wojny domowej .

Istnienie zbrojnego podziemia pobudzało wyobraźnię, nadzieje lub obawy 
społeczeństwa. Fogłoski o bliskim wybuchu wojny były doskonałym barometrem 
nastrojów społecznych panujących w Folsce. W dużym uproszczeniu możemy stwier
dzić, że wśród tych którzy o konflikcie zbrojnym mówili z nadzieją przeważali prze-

7 Tamże, s. 88. 
8 A. Friszke, Polska. Losy państwa i namdu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 143. 
9 Szerzej: M. Gnatowski,Niepoko1-na Białostocczyzna, Białystok 2001; W Śleszyński, Okupacja 

sowiecka na Białostocczyźnie 1939-1941. Propaganda i indoktrynacja, Białystok 2001.
"' Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku (dalej: AIPN Bi .) 047/1 18/1, 

Raport za czas od 1.!. do 15.l 45 r., s. 3 i n. We wszystkich cytowanych dokumentach zachowuję orygi
nalną pisownię. 

11 M. Turlejska (Łukasz Socha), Te pokolenia żałobami czame . . .  Skazani na śmierć i ich sę
dziowie 1944-54, Londyn 1989, s. 48 i n.

12 M. G natowski, Specyficzne uwarunkowania kształtowania się władzy ludowej w regionie 
białostockim, w: Studia nad procesami rozwoju regionu białostockiego w 40-leciu PRL, Białystok 
1985, s. 31 .  
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ciwnicy "nowego systemu", wielu zaś zwolenników "nowej władzy" obawiało się
wojny. Sytuację tą doskonale obrazuje wydarzenie jakie miało miejsce w powiecie 
wysoko - mazowieckim. Pod koniec października 1945 r. starosta w nieporadnie 
skonstruowanym piśmie informował wojewodę białostockiego: "Naczelnik Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Wys.-Mazowieckiem, ściągnął posterunki M. O. z So
kół, st. Szepietowo i Dąbrowy- Wielkiej do Wys. -Mazow. Ludność Sokół korzysta
jąc z popłochu mylnie poinformowano o wybuchu nowej wojny, [ludność -A.P.] ob
rabowała sklep Spółdzielni jak również inne sklepy, oraz mieszkania prywatne".
W dalszej części tego pisma starosta skarżył się: "wobec tak grożącej informacji
z posterunku M.O. w Sokołach na skutek zarządzenia w/w przybyło do Wys.-Ma
zow. 3 uciekło zaś 9 milicjantów" 13•

Obawę wyczuwa się także w poufnym piśmie skierowanym do wojewody bia
łostockiego przez członka Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. Informo
wał on, iż od "znajomego «Ludowca» spod Siemiatycz" dowiedział się:

"1 .  Że N.S.Z. ściąga swoje siły pod Siemiatycze. Że wszyscy ci co należą do
oddziałów N.S.Z. i korzystali z urlopów zostali spiesznie wezwani do swych oddzia
łów. [ . . .  ] 

3. Że wkrótce ma być nowa wojna aliantów z rosją. Że do wojny tej będą
wciągnięte wszystkie ościenne kraje . . .  " 14 •

Czytając ulotkę skierowaną "Do Żołnierzy WO.P. Do Żołnierzy K.B.W Do
wszystkich Polaków będących w służbie Warszawskiej komuny" możemy zrozu
mieć strach zwolenników i funkcjonariuszy nowego systemu. Oto treść tej "ode
zwy": "Żydo-komuna za wszelką cenę pragnie ugruntować swą tymczasową wła
dzę nad Polską. Robi to na rozkaz kata Narodu Polskiego - Stalina. Cały Naród 
Polski przeciwstawia się bohatersko temu szatańskiemu zamiarowi. Żołnierzu Pol
ski! A ty coś uczynił dla swej Ojczyzny w tej walce na śmierć i życie? [ . . .  ] Sytuacja 
pozwala sądzić, że Dzień Sądu nad Bolszewią jest bliski. Wojna jest nieunikniona 
i bliska. Z tej wojny bolszewizm i Bieruty całe nie wyjdą. Dziś jeszcze zerwij z żydo
komuną. Jutro może być już za późno. Skontroluj zaraz swe sumienie - Polaka czyś 
nie przykładał ręki do zbrodni nad Polską i jej Narodem? [sic!] " 15•

Być może stan zagrożenia pomagał "nowej władzy" mobilizować społeczeń
stwo w okresie przemian ustrojowych. W tej sytuacji paradoksem był fakt, że funkcjo
nowanie pogłoski o nowej wojnie odpowiadało także opozycji, ponieważ pozwalało 
utrzymywać wśród ludzi przekonanie o tymczasowości istniejącego stanu. Tym 
bardziej, że członkowie zbrojnego podziemia byli przekonani, że "sytuacja poli
tyczna w Europie jest płynna i podziemne wojsko może być jeszcze potrzebne" 16•

13 Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej APB), Urząd Wojewódzki w Białymstoku (dalej 
UWB), sygn. 523, List starosty powiatu Wysokie Mazowieckie wysłany do wojewody białostockie
go 26 października 1945 r, s. 11 .  Na piśmie 29 października 1945 r. odręcznie zanotowano: "Wysłać do 
Woj. [ ewódzkiego] Urzędu Bez. [pieczeństwa] P [ublicznego.]. . . [dalej pismo nieczytelne - A.P.]. 

" APB, UWB, sygn. 523, Raport z 23 listopada 1945 r. wysłany do wojewody w Białymstoku, s. 2.
15 APB, UWB, sygn. 484, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego augustowskiego 

za miesiąc styczeń 1947 z dnia 3 lutego1947 r. s. 180. 
'"Jeszcze w 1946 r. większość dowódców i żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie liczyła 
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Lata 1945-1 947 to okres w którym społeczeństwu do rozpowszechniania wia
domości o "bliskiej" wojnie nie potrzebne były specjalne 

"
bodźce" w postaci spek

takularnych wydarzeń krajowych i międzynarodowych. Wystarczająco mocno na 
wyobraźnię ludzi oddziaływało ogólne napięcie w kraju oraz w stosunkach między 
ZSRR i jej dotychczasowymi sojusznikami. Wiele osób było przekonanych o nie
uchronnym wybuchu III wojny światowej 17 •  

?odstawowym źródłem, z którego czerpiemy informacje są materiały partyj
no-rządowe. Autorzy raportów mogli być zainteresowani w ukazaniu swego "tere
nu" w jak najlepszym świetle. Dlatego też "z przymrużeniem oka" należy trakto
wać niektóre dokumenty. Do takich zaliczyć możemy sprawozdanie sytuacyjne 
starosty powiatowego augustowskiego za marzec 1947 r. : 

"
od czasu przedwybor

czego do dziś stosunek [ludności do władz - A.P.] uległ radykalnej zmianie. O ile 
przed wyborami reakcja bałamuciła ludność różnymi mającymi nastąpić zmiana
mi w ustroju demokratycznym Państwa [ . . .  ] czy też wystąpieniem zbrojnym Państw 
Anglosaskich przeciwko Blokowi Słowiańskiemu, a tyle dzisiaj ludności tutejszego 
powiatu już wie i rozumie, że żadna z przepowiedni reakcyjnych się nie sprawdziła 
i nie ma podstaw do zrealizowania. [ . . .  ] Chłop tutejszego powiatu zrozumiał, że [ . . .  ] 
17.-ta Republika, którą tak go straszyła reakcja nie przychodzi że stosunki wszyst
kich państw, które wedle zdania reakcj i miały być wrogami Z .S.R.R. coraz bardzie 
zacieśniają" 18• W tym czasie starosta powiatowy łomżyński donosił: "Społeczeń
stwo powiatu ma pewne obawy, że Armia Czerwona [powinno być Armia Radziecka 
- A.P.] w wypadku konfliktów międzynarodowych może okupować Polskę, a Rząd 
Radziecki może utworzyć z Polski 17 Republikę"19. Kilka miesięcy później z powia
tu augustowskiego meldowano: 

"
Reakcja wykorzystuje wszelkie nieporozumienia 

na arenie międzynarodowej , by zaraz puszczać wersje o mającej rzekomo nastąpić 
wojnie, lecz ludność w przeważającej swej większości wersjom takim nie wierzy, bo 
widzi wzrastającą z każdym dniem potęgę Rzeczypospolitej gospodarczą i poli
tyczną"20. Niewątpliwie autor tego sprawozdania zbyt optymistycznie oceniał sytu
ację. Trudno bowiem wytłumaczyć na czym polegała wówczas "potęga gospodar
cza i polityczna Rzeczypospolitej " . Ale możemy to zinterpretować inaczej , 
społeczeństwu trudniej było uwierzyć w zmianę istniejącej sytuacji politycznej w kra
ju gdy obserwowało sukcesy 

"
nowej władzy" w tłumieniu wszelkiej opozycji. Dla te-

na zmianę granicy polsko-sowieckiej " w wyniku wojny między ZSRR i Zachodem". A. FI'iszke, Fol
ska . . . . , s. 128, 140. 

17 Założyciel i komendant Harcerskiej Organizacji Podziemnej "Iskra", Wiesław Kazberuk w dru
giej części programu HOP zatytułowanej "Jutro" zakładał "walkę zbrojną, podjętą przez całą H.O.P. 

"Iskra" w ramach przewidywanej przez wszystkich III Wojny Światowej". W Kazberuk, Największa 
tajemnica HaTcerskiej Organizacji Podziemnej 

"
,skra", "Jaworzniacy" 1997, nr 9, s. 4. 

18 APB, UVIB, sygn. 484, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego augustowskiego 
za miesiąc marzec 194 7 1: z dnia 5 kwietnia 1947, s. 203-204. 

w APB, UWB, sygn. 490, Dane dotyczące powiatu Łomżyńskiego [sic!] za miesiąc luty 1947 r. 
z dnia 3 maTCa 1947 r., s. 40 i n. 

"" APB, UWB, sygn. 484, Sprawozdanie sytuacyjne starosty powiatowego augustowskiego 
za miesiąc lipiec 1947 r. z dnia 4 sierpnia 1947 r., s. 268. 
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go też w kolejnych latach plotki o światowym konflikcie zbrojnym najczęściej poja
wiały się jako komentarz do wydarzeń krajowych i międzynarodowych. 

W 1948 r. taką okazję stwarzała blokada Berlina przez Rosjan i czerwcowa 
konferencja warszawska 21• Dodatkowo napięcie wzmacniała "Trybuna Ludu". W or
ganie prasowym KC PZPR stwierdzono bowiem, że "blok anglo-amerykański" od
rzucił "radzieckie propozycje rozbrojeniowe" i dążył do "odbudowy imperializmu
niemieckiego" 22• 

W kontekście tych wydarzeń z powiatu augustowskiego meldowano wów
czas: "ostatnio [ . . .  ] zaczęły krążyć wersje o niedalekiej wojnie między U.S.A.,
a Związkiem Radzieckim, a to w związku z konferencjami Londyńską i War
szawską" 23• Aparat rządowo-partyjny nie był bezczynnywobec takiej posta<,vy spo
łeczeństwa. Znany nam już ze swojej "gorliwości" starosta tego powiatu pisał da
lej: "By ludność urobić przychylności [sic!] do dzisiejszego ustroju, by uświadomić
ją o obowiązkach względem Ojczyzny jaką jest Polska Ludowa, pracuję nad tym 
przy każdej najmniejszej sposobności czy to zebrania czy uroczystości. W pracy tej 
współpracują ze mną partie polityczne, zwłaszcza P.P.R. Lecz żeby stosunek 
ten urobić stuprocentowo, winny tu więcej pracy wykazać i inne partie jak P.P.S. 
czy S.L." 24. 

Niemal fantastyczne plotki powtarzano w powiecie bielsko-podlaskim w kon
tekście wydarze(l w Grecji:25 Na terenie pow. Bielsk-fodlaski krążą pogłoski [ . . .  ] że 
w Polsce najmują ochotnika na front do Grecji i płacą .dla każdego po 100.000 zł. 
Kto zapisze się na ochotnika to go w pierw [sic!] zawiozą do Moskwy tam dadzą 
umundurowanie i trochę ćwiczenia i powiozą do Grecji"26 • 

W 1949 r. sytuacja międzynarodowa uległa dalszemu zaostrzeniu. W kwiet
niu państwa Europy Zachodniej, USA i Kanada utworzyły pakt wojskowy pod nazwą 
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). W 1949 r. dokonano także for
malnego podziału Niemiec. We wrześniu w zachodniej strefie okupac)1nej powstała 
Republika Federalna Niemiec, a kilka tygodni później, w październiku, w radziec
kiej strefie okupacyjnej ,  Niemiecka Republika Demokratyczna27• 

W 1949 r. w Polsce, w wojsku dokonywano zmian wynikających z zamiaru 
szybkiej rozbudowy armii. W listopadzie ministrem obrony narodowej został ra-

2' W Roszkowski, Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., Warszawa 2002, s. 36. 20 
cze1wca 1948 r. ZSRR odciął Berlin od transportu lądowego z Zachodu, a 24 czerwca 1948 r. osiem 
państw bloku radzieckiego zgłosiło propozycję utworzenia ogólnoniemieckiego bloku demokratycznego 
i wycofania wojsk okupacyjnych w ciągu roku. 

22 Rok 1948 ostatecznie zdemaskował politykę bloku anglo-amerykańskiego, "Trybuna Ludu" 

nr 1 1 ,  29 grudnia 1948 r. 
23 APB, UWB, sygn. 484, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc czerwiec 1948 r. z dnia 3 lipca 

1948 r., s. 175.
" Tamże. 
""Szerzej: N. Davies, Europa, Kraków 2001, s. 1 131  i n.; Także: D. Adami dis, Polska wobec grec

kiej wojny domowej, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis. Politologia", Nr 21 (1997), s. 9-19. 
"' AIPN Bi, sygn. 045/306, Meldunek sytuacyjny za okres od dnia 27.1.48 r. do dnia 7.11.48 r. 

wysłany6.11.48 r. z Powiatowego Urzędu BezpieczeństwaPublicznego w Bielsku Podlaskim, s. 34. 
2' N. Davies, Europa ... , s. 1 173. 
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dziecki marszałek, Konstanty Rokossowski 28• Zrozumiałe więc, ze prowadzona 
w tym samym roku rejestracja mężczyzn urodzonych w latach 1919-1926 wywołała 
niepokój i kolejną falę pogłosek o "bliskiej wojnie" . W Zambrowie, w powiecie
łomżyńskim powtarzano, że "rejestracja [wojskowa - A.P] jest przygotowywaniem 
rezerw do nowej wojny" 29. Z powiatu oleckiego zaś meldowano, że: "około 50 %
Obywatel[i] żyje paniką oraz twierdzą iż będzie wojna, daje się zauważyć, że lud
ność robi zakupy jak sól, naftę, cukier, mąkę oraz inne artykuły spożywcze" ao_ 

Podobna atmosfera panowała w Białymstoku, skoro budowniczy kościoła Św. 
Rocha, cieszący się szacunkiem wiernych ksiądz prałat Adam Abramowicz, w czasie 
kazania "nawoływał ludzi by zabezpieczali się w żywność gdyż wojna wisi na włosku" Rt . 

W powiecie łomżyńskim niepokój wywołał spis osób, "które swego czasu 
z tych terenów byływywiezione do Rosji Radzieckiej i powróciły do swego poprzed
niego miejsca zamieszkania w latach 1946-1947" . Wśród wielu opinii pojawiły się
i takie, że "osoby te na wypadek wojny będą ewakuowane a nawet skierowane do 
obozów koncentracyjnych" 32.

Masowe wykupywanie towarów ze sklepów było wyrazem paniki, strachu 
ale także przewidywania, wynikającego z doświadczeń II wojny światowej . Nieodo
sobniona była też opinia pełna. nadziei - szczególnie wśród tych, którzy musieli 
opuścić dawne kresywschodnie -jaką wyraził w lutym 1949 r. arcybiskup Romuald 
Jałbrzykowski. Otóż "na przyjęciu wydanym w związku z jego imieninami wyrażał 
nadzieję na szybki powrót do Wilna, mówiąc że w wyniku nowej wojny Folska odzy
ska swoje ziemie za linią »Curzona«" 33.

Pogłoski o wojnie były także, a może przede wszystkim, wyrazem nadziei na 
upadek Związku Radzieckiego i zmianę ustroju w Polsce. Na początku 1950 r. szef 
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w ściśle taj
nym raporcie skierowanym do ministra Bezpieczeństwa Publicznego meldował: 
"szerząc plotki o mającej nastąpić wojnie w 1 950, wrogie elementy starają się wmó
wić nieświadomej ludności, że wojna ta przyniesie zmiany a przede wszystkim bę
dzie ona wymierzona przeciwko Związkowi Radzieckiemu . . .  " il4_ W opinii szefa WUBP 
w Białymstoku ""\Ą-Togim elementem" była też zapewne kobieta ze wsi Olechówek
w powiecie oleckim, która "powiedziała, że chce wojny, bo pragnie jakiejś zmiany" 35.

2" A. Friszke, Polska . . . .  , s .  180 i n. 
28 APB, KW PZPR, sygn. 33/VJ/52, Sprawozdanie z przebiegu Komisji Rejestracyjnej Nr l 

w Zambrowie za okt·es l.X1.49 do l O.XJ.49, s. 170. 
"" APB, KW PZPR, sygn. 33/VJ/52, Sprawozdanie opisowe z przebiegu Rejestracji Wojskowej 

w paw. Olecko, s. 156. 
3' APB, KWPZPR, sygn. 33N;29, Charakterystyka księdzaAdamaAbranwwicza przygotowa

na przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 28.X. 1953 r., s. 94. 
32 APB, UWB, sygn. 490, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc marzec 1949 r. z dnia 4 kwiet

nia 1949 r., s. 87 verte. 
33 APB, KW PZPR, sygn. 33N/29, Informacja dotycząca wrogiej działalności kleru katolickie

go kurii białostockiej za okres od lutego 1953 do chwili obecnej [do dnia 16.IX.1954 - A.P], s. 149. 
3.1 AIPN Bi, sygn. 0451520, Raport miesięczny WUBP za okres od dnia 3l.xJJ.49 do dnia 31.!.50 1:, s. 2. 
35 APB KW PZPR, sygn. 33/VJ/45, Sprawozdanie z wyjazdu w teren po linii Komitetów Obroń

ców Pokoju w paw. Olecko, s. 54. 
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Na wsi te zmiany oznaczały likwidację spółdzielni produkcyjnych. Potwierdza to 
raport wysłany do MBP: "bogacze wiejscy, nacjonaliści litewscy /pow. Gołdap/ i śred
niorolni chłopi /pow. Ełk/ wzmog1i propagandę o mającej nastąpić trzeciej wojnie 
między Związkiem Radzieckim Anglią i Ameryką w której Zw. Radziecki i Kraje 
Demokracji Ludowej zostaną pokonane i nastąpi zmiana ustroju w którym nie bę
dzie »kołchozów«" ao. Chłopi szansę uniknięcia spodziewanej kolektywizacji widzieli 
w wybuchu wojny. W prywatnych rozmowach pocieszali się, że ta "pokrzyżuje pla
ny i nie utworzą kołchozów bo nie zdążą

" 
oraz "wkrótce nastąpi wojna i zmiana 

Rządu - nastąpią te czasy, których my czekamy
"
. Zapowiadali przy tym, że w razie 

konfliktu "Polacy pójdą przeciwko ZSRR
"
. Powtarzano także "szczegółowe

" 
infor

macje, że "Rosja wysyła transporty broni i ludzi na zachód, [Rosjanie] chcą zabrać 
całe Niemcy i zrobić komunizm

" 
37, a na terenie województwa olsztyńskiego "rząd 

wycina całe obszary lasów, gdzie przygotowuje się miejsce do prowadzenia woj
ny

" 
38. Według potocznych opinii powtarzanych w pierwszej połowie 1950 r. III wojna 

światowa miała wybuchnąć 7 lub 8 maja 39• 
W świetle prasy partyjnej zagrożenie wojenne było bardzo realne. Temat 

konfliktu zbrojnego, w pozornie uspokajających artykułach, podejmowała w tym 
okresie "Trybuna Ludu

"
. Pod koniec maja 1950 r. informowano, że komunistyczna 

młodzież angielska w czasie swego zjazdu zdecydowała, że "nie będzie walczyła 
przeciw Związkowi Radzieckiemu i krajom demokracji ludowej

" 
i "nigdy nie we

źmie udziału w wojnie amerykańskiej"40 • Natomiast we Francji w czasie manife
stacji z okazji 79 rocznicy Komuny Paryskiej rzekomo zapewniano, iż "naród fran
cuski nigdy nie będzie walczył przeciw Związkowi Radzieckiemu

" 
4 1 •  

W rzeczywistości tak sformułowane deklaracje mogły być odczytane jako zapowiedź 
poważnego zag"rożenia wojennego. Kilka dni później "Trybuna Ludu" podała niepo
kojącą wiadomość. Samoloty amerykańskie naruszyły ustalone strefy lotów nad 
terytorium NRD, by w kilku miejscowościach zrzucić . . . .  stonkę ziemniaczaną42• 

W "Trybunie Ludu
" 

wielokrotnie podkreślano "agresywne plany
" 

Ameryka
nów. W czerwcu opublikowano sensacyjne informacje "demaskujące przestępcze 
plany agresorów amerykańskich w Niemczech Zachodnich

"
. Zdaniem autora tek

stu Amerykanie przygotowali się do wysadzenia skał w dolinie Renu i "spiętrzenia 

"' AIPN B� sygn. 04f:V520,Raport miesięczny WUBP za okres od dnia 31 XI!.49 do dnia 31 L50 r., s. 2.,3. 
"7 AlPN Bi, sygn. 045/520, Raport miesięczny WUBP za okres od dnia 31.111.50 r do dnia 

30.Iv.1950 r. Doniesienia agenturalne, s. 66. 
118 AlPN Bi, sygn. 045/520, Raport miesięczny WUBP za okres od dnia 31.l do dnia 28.11.50 r. 

Doniesienia agenturalne, s. 26. 
"" AlPN Bi, sygn. 045/520, Raport miesięczny WUBP za okres od dnia 31.111.50 r do dnia 

30.Iv.1950 r. Doniesienia agenturalne, s. 67. 
40 Młodzież angielska nie będzie mięsem armatnim imperializmu. Zjazd angielskiej mło

dzieży komunistycznej, "Trybuna Ludu", nr 141 z 24 maja 1950 r. 
" Nigdy nie będziemy żołnierzami Trumana. Wspaniała manifestacja w stolicy Francji 

w 79 rocznicę Komuny Paryskiej, "Trybuna Ludu", nr 141 z 24 maja 1950 r. 
'2 Niesłychana zbrodnia imperialistów amerykańskich. Samoloty amerykańskie zrzuciły 

ogrom114 ilość stonki ziemniaczanej na terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej, "Try
buna Ludu

"
, nr 146 z 30 maja 1950 r. 
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wód". Miała to być reakcja na "opór ludności zachodnio-niemiecklej wobec opraco
W)"Vanych przez imperialistów amerykańsk.ich planów agresywnych w Europie" 43• 
Poczucie zagrożenia wojennego mogła wzbudzić rzekomo zwiększona aktywność 
wywiadu amerykańskiego na terenie Polsk.i władze państwowe ujawniły; że "

Świad
kowie Jehowy" w Polsce "montowali i obsługiwali siatkę szpiegowsko- dywersyjną"

i zbierali informacje "natury wojskowej , gospodarczej i politycznej" 44• 

W istocie w 1950 r. nie brakowało wydarzeń stanowiących potencjalne "punkty
zapalne" nowego konfliktu zbrojnego w skali światowej . Najgroźniejszym była woj
na koreańska. W czerwcu Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, po uzy
skaniu wcześniejszego poparcia Stalina i obietnicy pomocy Chin zaatakowały Ko
reę Południową. W wojnę tę po dwóch różnych stronach zaangażowały się także 
Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. W województwie białostockim pojawiły 
się pogłoski o nieuniknionej "wojnie atomowej" . Twierdzono także: "że to Zw. Ra
dziecki napadł na Koreę, ponieważ graniczy ona z ZSRR i aby nie dopuścić w przy
szłej wojnie do możliwości wtargnięcia Ameryki z tej strony do Zw. Radzieckie
go " 45. Wydarzenia w Korei spowodowały, że ludność województwa masowo 
wykupywała towary ze sklepów. W efekcie 3 i 4 lipca 1950 r. zabrakło m. in.: "cukru,
kaszy; mąk.i, chleba" . Władze aresztowały więc "k.ierowników zaopatrzenia" skle
pów, a kolejnego dnia "wysłano 58 kontrolerów społecznych i 16 funkcjonariuszy
M.O. w celu obserwacj i punktów detalicznych i wyławiania spekulantów" . Akcja 
przyniosła rezultaty; zatrzymano 16 osób kupujących większą ilość towarów 46. Pa
nice wojennej ulegli także dwaj delegaci z powiatu augustowskiego na II Wojewódzką 
Konferencję PZPR, która odbyła się w dniach 1-2 lipca 1950 r. w Białymstoku. Obaj 
tak się wystraszyli, że odmówili przyjazdu na obrady47• 

Komentarze na temat III wojny światowej pojawiały się także w związku z nie
jasnymi dla społeczeństwa wydarzeniami krajowymi inicjowanymi przez rząd. 
Wynikało to głównie z braku zaufania do władzy. 

Rozpoczętą wiosną 1950 r. propagandową akcję zbierania podpisów pod 
Apelem Sztokholmskim w sprawie zakazu broni atomowej48 w prywatnych rozmo
wach prowadzonych w Wydziale Ogólnym Wojewódzkiej Rady Narodowej ocenio
no: "zbieranie podpisów to wielka »lipa«, bo to i tak od wojny nie powstrzyma" 49• 

" Amerykanie p1·zygotowują zatopienie doliny Renu. Zbmdniczy plan podżegaczy wojen
nych, "Trybuna Ludu", nr 169 z 22 czerwca 1950 r. 

" Sekta Świadków Jelwwy agentU1·ą wywiadu amerykańskiego, "Trybuna Ludu ", nr 177
z 30 czerwca 1950 r. 

'5 AIPN Bi, sygn. 045/520, Spmwozdanie miesięczne WUBP za okres od dnia J . VIII. J950 do 
dnia 3J VIIl . J950 r., s. 1 19.

'" AIPN Bi, sygn. 045/520, Sprawozdanie miesięczne WUBP za okres od dnia J. VI.1950 do dnia 
30. VI . .  1950 r., s. 103. 

" APB, KW PZPR, sygn. 33/IV/3, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR z dnia 7 lipca 
1950 7:, s. 2-3. 

" Patrz: H. Konopka, Rok 1950. Katecheci białostoccy wobec Apelu Sztokholmskiego, w: Z dzie
jów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr hab. Władysławowi 
A. Serczykowi w 60 rocznicę Jego urodzin, Białystok 1995. 

'9 AIPN B i, Spmwozdanie miesięczne WUBP za okres od dnia l. VI.1950 r. do dnia 30. VI.1950 r., s. 99. 
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W Gołdapi zaś przestrzegano: "kto podpisze ten pierwszy musi iść na wojnę" 5 0.
28 października 1950 r. rząd niespodziewanie przeprowadził niekorzystną 

dla społeczeństwa akcję wymiany pieniędzy. W efekcie posiadacze gotówki stracili 
2/3 swoich oszczędności, które zasiliły budżet państwa 51• W powiecie bielsko-pod
laskim wydarzenie to skomentowano jako zapowiedź szybkiej wojny, ponieważ pie
niądze w ten sposób "zdobyte" państwo przeznaczy na zbrojenia 5 2•

Plotki wywołał także przeprowadzony w 1950 r. Narodowy Spis Powszechny. 
Oceniano wówczas, że "spisują dlatego ponieważ będzie przymusowy pobór do 
wojska, które zostanie wysłane na Koreę" 53. Twierdzono także: "spis ludności prze
prowadzony jest ponieważ niedługo nastąpi koniec komuny w Polsce, że wkrótce 
będzie druga [kolejna - A.P.] wojna" 5 4 •

Potwierdzeniem tezy, że plotki o III wojnie światowej mogłyby być "wygod
ne" również dla aparatu partyjno-rządowego była tzw. "sprawa grupy dywersyjno
szpiegowskiej w wojsku". W wyniku serii procesów wojskowych jakie przeprowa
dzono w latach 1950-1953, do więzienia trafiło kilkudziesięciu wyższych oficerów. 
W instrukcji Biura Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR skierowanej w 1951 r. 
do komitetów wojewódzkich, powiatowych i miejskich PZPR stwierdzono: "wnioski 
[z] procesu demaskują imperializ[ m] anglosaski i znajdując[ e] się na jego służbie 
polityczne ośrodki reakcji emigracyjnej jako podżegaczy wojennych, którzyjeszcze 
w okresie toczącej się drugiej wojny światowej knuli już i organizowali zbrodni
cze przygotowanie do trzeciej wojny i kontynuują do dziś dnia te wysiłki kosz
tem nowych cierpień setek milionów ludzi i kosztem męczeństwa narodu 
polskiego" 5 5 •

W rzeczywistości rzekomy spisek był jedynie pretekstem do przeprowadze
nia czystki w wojsku. A zatem władza do wewnętrznych rozliczeń wykorzystała 
temat zagrożenia wojennego, podczas gdy przeciętni ludzie denuncjowani przez 
informatorów UB za to samo siedzieli w więzieniach.

22 lipca 1952 r. Sejm uchwalił nową konstytucję, a na październik tego roku 
rozpisane zostały wybory. W związku z tymi wydarzeniami urzędy bezpieczeństwa 
poprzez "sieć agenturalną" solidnie notowały wszelkie wystąpienia "wrogich śro
dowisk i elementów". Okazało się wówczas, że Polacy mieszkającyw gminie Trzcian
ne, którzy przybyli do kraju ze Stanów Zjednoczonych i Argentyny, "wahają się iść
do wyborów [ . . .  ] ponieważ liczą oni na nową wojnę i przekonani są, że w wojnie tej 
Ameryka wyjdzie zwycięsko, wobec czego gdy będą głosować na Polskę Ludową to 

"" APB, KW PZPR, sygn. 33NV45, Sprawozdanie z przebie(JU akcji zbierania podpisów poko
ju pod apelem Światowego Komitetu Obrońców Pokoju w Gołdapi[i], s. 25. 

51 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2001, s. 544. 
52 APB, KW PZPR, sygn. 33NV36, Sprawozdanie z akcji wym·iany walutowej z terenu Powia

tu (sic!) Bielska Podlaskiego, s. 2-3. 
"' APB, KW PZPR, sygn. 33NV36, Wyciąg z meldunku sytuacyjnego z dnia 3.XII.1950 r. dat. 

spisu, s. 58. 
"' Tamże. 
55 APB, KW PZPR, sygn. 33/VII/26, Do wszystkich Kw, KP i KM w sprawie procesu dywersyjno 

szpiegowskiej grupy w wojsku polskim, s. 4. 
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przez to popadną w niełaskę wobec Ameryki"5n. W tej samej gminie zaś byli człon
kowie organizacji p�dziemnych obawiali się, "że w razie wojny to władze polskie, 
wszystkich ujawnioJ.Jych wywiozą na Sybir . . .  " 57• Pogłoska o "bliskiej wojnie" krąży
ła także w Powiatowej Radzie Narodowej w Białymstoku. Jeden z pracowników 
powtarzał: "w miesiącu październiku 1952 r. wszystkich mężczyzn wezmą do woj
ska w związku z mającą nastąpić wojną i że we wszystkich pracowniach krawiec
kich szyje się na grandę mundury wojskowe"58 . Wojna była także tematem "dyżur
nym" przypadkowo spotkanych osób. Informator UB donosił, że na stacji Czarna
Wieś podróżni mówili, że wojna miała wybuchnąć 10 września 1952 r. , "że Amery
kanie na morzu obecnie odbywają poważne manewry floty wojennej wszelkiego 
rodzaju, ze nie są to manewry a koncentracja sprzętu wojennego""n . Przewidywane
terminy wybuchu III wojny światowej nie sprawdzały się, a ludzie wymieniali nowe 
daty. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku informował 
szefa WUBP, że w gminie Czarna Wieś "stwierdzono szeptaną propagandę odno
śnie wybuchu nowej wojny wiosną 1953 r." tm .

Nadzieja na nowy konflikt zbrojny, w wyniku którego zmieniłaby się sytu
acja Polski i Polaków nie wygasła nawet po śmierci Stalina w marcu 1 953 roku 
i zmianach w najwyższym kierownictwie KPZR. Wydarzenia te komentowano jako 
początek "wielkich zmian na całym świecie" . Miały się one zakończyć "nieuniknio
nym wybuchem nowej wojny, w której klęskę poniesie Zw. Radziecki, a zwycięży 
ustrój kapitalistyczny reprezentowany przez Amerykę"01 • W Polsce przeciwnicy
nowej władzy dostrzegali panujący w ZSRR kryzys i liczyli, że "okaże się on zgub
ny dla komunistów", niektórzy z nich twierdzili, iż "w razie wybuchu wojny Pola
kom będzie zupełnie obojętne kto będzie nimi dowodził, a ważne będzie sprowa
dzić do zmiany ustroju ponieważ tego co mają  obecnie najedli się po uszy" 62.
OczY"'iście nie były to powszechne opinie. Możemy przypuszczać, że wraz z pozor
nym łagodzeniem napięcia międzynarodowego, zawarciem w lipcu 1953 r. rozejmu 
w Korei i bardziej pojednawczym wobec Zachodu stanowiskiem Kremla plotki o III 
wojnie światowej słabły ale nie ustały. Wciąż powtarzano niemal fantastyczne in
formacje np., że "amerykanie \vtedy rozpoczną wojnę, gdy w 100 % będą mieli pew-

50 AIPN Bi, sygn. 045/221, Meldunek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 
11 X.1952 r. do Szefa Wojewódzkiego UrzęduBezpieczeństwaPublicznego do t. akcji wyborczej, s. 74. 

57 AIPN B i, sygn. 045/221, Meldunek Powiatowego Urzędu BezpieczeństwaPublicznego w Bia
łymstoku z dnia 24.IX1952 r. do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego do t. 
akcji wyborczej, s. 67. 

" AIPN Bi, sygn. 045/221, Meldunek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 
26.IX1952 r. do Szefa Wojewódzkiego UrzęduBezpieczeństwaPublicznego do t. akcji wyborczej, s. 71. 

59 AIPN Bi, sygn. 045/221, Meldunek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 
12.IX.1952 r do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego., s. 6 1 . 

m AIPN B i, sygn. 045/22 1,  M e ldunek Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Bia
łymstoku z dnia 24.IX1952 r. do Szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dot. 
akcji wyborczej, s. 67. 

61 AIPN Bi, sygn. 045/535, Sprawozdanie WUBP w Białymstoku za miesiąc marzec 1953 r. 
wysłane do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 20 kwietnia 1953 r., s. 19. 

"� AIPN Bi, sygn. 045/535, Sprawozdanie WUBP w Białymstoku za miesiąc sierpień 1953 r. 
wysłane do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 9 września 1953 r., s. 65. 
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ność że ją wygrają" albo: "Prymasa Wyszyńskiego, pomimo że jest bratem wielkie
go dyplomaty rosyjskiego, jednak aresztowali i obecnie siedzi w więzieniu, a Wy
szyński pomimo, że jest polakiem to pracuje dla Rosj i i realizuje politykę zaczętą 
przez Piotra I-ego dążącą do podboju świata" [sic!] 63•

Sytuacja międzynarodowa była wciąż napięta. Zarzewiem konfliktu na świe
cie były zaborcze dążenia Chin wobec Tajwanu oraz wojna w Indochinach64 • W Eu
ropie powodem różnicy zdań była między innymi sprawa Niemiec. Na początku 
1954 r. w Berlinie odbyła się konferencja ministrów spraw zagranicznych czterech 
mocarstw. Anthony Eden przedstawił wówczas plan zjednoczenia Niemiec, który 
m.in. zakładał wolne wybory w całych Niemczech, uchwalenie konstytucji i jeden
ogólnoniemiecki rząd. Mołotow zaś zaproponował projekt układu o bezpieczeństwie 
zbiorowym w Europie z udziałem dwóch zneutralizowanych państw niemieckich. 

Jak zauważył sekretarz organizacyjny KW PZPR w Białymstoku, w czasie
trwania konferencji berlińskiej "nastąpiło poważne ożywienie wśród członków by
łych organizacji podziemnych i elementów kułackich zapowiadających bliską woj
nę" 65• Pojawiały się wówczas opinie, że "do ładu na pewno nie dojdzie, ponieważ 
Mołotow chce żeby połączyć Niemcy i położyć kres w zbrojeniach [sic!] ,  natomiast 
Amerykanie, Anglicy i Francuzi chcą, ażeby się zbroić nadal i przygotowywać się 
do wojny"66• Mieszkaniec powiatu wysoko-mazowieckiego wypowiadał się w tonie
sympatyzującym z władzą: "chcemy by jak najszybciej Niemcy zostały zjednoczo
ne na zasadach demokratycznych. O to potrafi tylko walczyć zawzięcie Związek 
Radziecki" 67• Warto podkreślić powtarzające się błędne przekonanie na temat sta
nowiska ZSRR w sprawie Niemiec68• 

Równocześnie jedni mówili, że wojna wybuchnie "na wiosnę 1954" 69 inni, że

"wkrótce po zakończeniu konferencji" 70• W związku z tym doradzano sobie wza
jemnie "by zakupić większą ilość towarów ponieważ mogą przepaść pieniądze" 71•

·�  AIPN Bi, sygn. 045/534, Meldunek specjalny WUBP 10 Białymstoku wysłany do Dyrektara 
Gabinetu Ministra MBP w dniu 15X.1953 r., s. 146. 

"' Szerzej: R. Kosta, Konferencja pokojowa w Genewie a rola Laosu w dwublokowej konfe
rencji mocarstw na Półwyspie Indochińskim, 

"
Tolerancja" 2000/2001, t. 7, s. 279-287. 

"' APB KW PZPR, sygn. 33/VV200, Infarmacja o charakterystycznych wypowiedziach na wsi 
i 10 mieście w związku z odbytą Konferencją Berlińską [wysłana z KW PZPR w Białymstoku do KC 
PZPR w dniu 20 lutego 1954 r. - A.P], s. 37. 

00 AIPN Bi, sygn. 045/221, Meldunek dzienny PUBP w Białymstoku do Szefa WUBP w Białym
stoku, s. 125. 

ril APB KW PZPR, sygn. 33/VV200, Inforrriacja o charakterystycznych wypowiedziach na wsi 
i w mieście w związku z odbytą Konferencją Berlińską [wysłana z KW PZPR w Białymstoku do KC 
PZPR w dniu 20 lutego 1954 r. - A.P], s. 37. 

"" Takie informacje na temat stanowiska ZSRR w sprawie zjednoczenia opublikowano w "Trybu
nie Ludu". Konferencja czterech mocarstw, "Trybuna Ludu", nr 18 z 25 stycznia 1954 r. 

łl!l APB KW PZPR, sygn. 33/VV200, Informacja o charakterystycznych wypowiedziach na wsi 
i w mieście w związku z odbytą Konferencją Berlińską [wysłana z KW PZPR w Białymstoku do KC 
PZPR w dniu 20 lutego 1954 r. - A.P], s. 38. 

70 AIPN Bi, sygn. 045/221, Meldunek dzienny PUBP w Białymstoku do Szefa WUBP10 Białym
stoku wysłany 18.11.1954 r., s. 130. 

71 Tamże. 
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Podobnie jak w poprzednich latach powtarzano niesamowite informacje. Otóż 
mieszkaniec powiatu łomżyńskiego mówił, "że Zw. Radziecki ma zabrać od Polski
port Szczecin w zamian za co Polska ma otrzymać od Zw. Radzieckiego trzy powia
ty [bo w Szczecinie] zamierza budować bazy wojenne by zabezpieczyć się przed 
wojną

"
72. W Wiźnie zaś gminny delegat Ministerstwa Skupu powtarzał plotkę, "że

Polska otrzymała od Związku Radzieckiego kolonie na dalekim wschodzie [sic !] 
i że na wypadek wybuchu wojny to Rząd Polski będzie wywoził polską ludność 
na tereny

" 
73. 

Plotki o wojnie były nie tylko wyrazem nadziei na zmianę, strachu przed 
kolejnym kataklizmem ale także braku zaufania do poczynań rządu. Ludzie podej
rzewali władzę o "nieczyste intencje

" 
nawet wówczas gdy w maju 1954 r. obniżono 

ceny. Zważywszy, że w tym czasie trwała konferencja genewska w sprawie Indo
chin74 zmianę cen komentowano następująco: "obniżkę dokonano ponieważ po Kon
ferencji Genewskiej ma wybuchnąć wojna i Rząd tą obniżką chce do siebie zbliżyć 
ludzi

"
75 . Podobna sytuacja powtórzyła się przy kolejnej obniżce cen na niektóre 

towary, w kwietniu 1955 r. W powiecie grajewskim powtarzano wówczas plotkę, że 
"będzie wojna, ponieważ państwo chce ściągnąć od ludzi pieniądze

"
7ti . Wypowiedzi 

te charakteryzuje nieufny stosunek do "państwa". Mamy wrażenie, że w świado
mości ówczesnych dochodziło do swoistej konkurencji między obywatelem, a "pań
stwem

"
. "Oni

" 
próbują oszukać "nas

"
, a "my

" 
"ich

"
. Stąd opinie: "będzie woj na 

i z podatkiem należy się wstrzymać"77• Z tej "konkurencji
" 

wynikał także nagły 
wzrost kontraktacji płodów rolnych w kilku powiatach, ponieważ rolnicy liczyli, że 
nie będzie rozliczenia "bo wybuchnie wojna

"
78. 

Możemy przypuszczać, że plotki o III wojnie światowej powtarzane w latach 
1 954 -1955 powodowały w wielu wypadkach "psychozę woj enną

" 
porównywaną 

z okresem wojny koreańskiej. To poczucie zagrożenia wynikało z niepewnej sytu
acji międzynarodowej . Jesienią 1954 r przedstawiciele NATO i Republiki Federal
nej Niemiec zdecydowali o przystąpienie RFN do paktu północnoatlantyckiego. Od
powiedzią państw "bloku demokratycznego

" 
było utworzenie w maju 1955 r. Układu 

Warszawskiego. 

"1 AIPN Bi , sygn. 045/539, Informacja Nr 37/54 z , s. 62. 
,., APB, KW PZPR, sygn. 33/V,23, Informacja Nr 25/54 z dnia 3 kwietnia 1954 r. nadesłana 

przez WUBP do I sekretarza KW PZPR w Białymstoku, s. 6 i n. 
74 Szerzej: R. Kos ta, Konferencja pokojowa w Genewie . . .  
"' APB, KW PZPR, sygn. 33Nl/200, Infonnacja o przebiegu prac remanentowych i przeceny 

towarów, oraz odgłosy z terenu w związku z Uchwałą KC PZPR i Rady Ministrów PRL o kolefnej 
obniżce cen detalicznych, s. 222. 

'" APB, K\V PZPR, sygn. 33NI/201,  Informacja o przebiegu prac remanentowych i przeceny 
towarów, omz odgłosy z terenu w związku z Uchwałą KC PZPR i Rady Ministrów z dn. 22.ll' 
1955 1: o 3-ej kolejnej obniżce cen, s. 81 .  

" AIPN Bi, sygn. 045!221,Meldunek dzienny PUBP w Białymstoku do Szefa WUBP w Białym
stoku wysłany 18JJ1954 r., s. 130. 

78 APB, KW PZPR, sygn. 33Nl/201, Informacja o odgłosach w terenie w związku z sytuacją 
międzynarodową [z dnia 15 stycznia 1955 r. - A.P.], s. l i n. 
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Niepokój ludzi był tak duży, że niektórzy rodzice z obawy przed wybuchem 
wojny wzywali swoje dzieci do domu w czasie roku szkolnego79• Panika powstała 
także w Białostockich Zakładach Włókienniczych im. Sierżana, gdy załoga dowie
działa się o przekazaniu wojsku samochodu ciężarowego marki "Star"80• W lipcu
zaś kilkunastu delegatów z województwa białostockiego "z obawy przed ewentual
nym wybuchem wojny" odmówiło wyjazdu na V ŚWiatowy Festiwal Młodzieży81• 

W 1956 r. emocje społeczne w dalszym ciągu utrzymywały wysoką tempera
turę jednak z zupełnie innych powodów. Uwagę skierowano na XX Zjazd KPZR na
którym słynny referat wygłosił Chruszczow, później na tzw. wydarzenia czerwcowe 
w Poznaniu, VIII Plenum KC PZPZR i interwencję zbrojną wojsk radzieckich na 
Węgrzech. "Psychoza wojenna" z poprzedniego roku ustała, ale plotki o nowej woj
nie wciąż powtarzano. Odnosimy wrażenie, że w tym czasie ludzie bardziej myśleli 
o wojnie wewnętrznej , "rozruchach" w kraju, czy wystąpieniom przeciwko Związ
kowi Radzieckiemu. Rzadziej, niż w poprzednich latach, odwoływano się do inter
wencji ,,Anglosasów" i wojny światowej . Na przełomie czerwca i lipca 1 956 r. w po
wiecie wysokomazowieckim wymieniano nawet Kobylin jako punkt koncentracji 

"miejscowych powstańców" 82• Także w raportach partyjnych z tego okresu przesy
łanych do KC PZPR wspominano, że wydarzenia czerwcowe w Poznaniu wywołały 
pewien "niepokój w sensie spodziewania się większych zaburzeń, a nawet wojny" 83•

Nasilenie plotek o wojnie, (w raportach partyjnych mówi się nawet o "psy
chozie wojennej") nastąpiło po interwencji wojsk radzieckich na Węgrzech. Podob
nie jak parę lat wcześniej w wielu miejscach, szczególnie na wsiach ludność maso
wo wykupywała towary ze sklepów. Powtarzano informacje o przygotowywanej przez 
Związek Radziecki interwencji w Polsce i koncentracji wojsk radzieckich przy pol
skiej granicy84. Ta ewentualna wojna w nikim już nie budziła nadziei, nikt też nie 
liczył na Angtię i Amerykę - wynikało to z doświadczeń Węgrów. 

W zdecydowanej większości pogłosek o III wojnie światowej powtarzanych 
w województwie białostockim w latach 1945-1956 jako ewentualnych wrogów wy
mieniano Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej z jednej strony i Stany 
Zjednoczone i "Anglosasów" z drugiej . Podział ten ze wzgtędu na ówczesną sytu
ację międzynarodową nie budzi naszego zdziwienia. Zastanawiające jest jednak, 
że większość tych przepowiedni zwiastowała zwycięstwo Ameryki. W postępują
cym wyścigu zbrojeń przewaga USA nie była wcale tak przytłaczająca by upraw-

79 APB KW PZPR, sygn. 33/VI/201, Informacja o nastrojach mas na terenie naszego woje
wqdztwa [wysłana do KC PZPR w dniu 28 lutego 1955 r.], s. 30. 

80 APB KW PZPR, sygn. 33/VI/201, Informacja o nastrojach i odgłosach mas na terenie woje
wództwa białostockiego w związku z Konferencją Warszawską, s. 95. 

81 APB KW PZPR, sygn. 33/VI/201, Informacja o pracy przedfestiwalowej wśród młodzieży, 
s. 142 

82 APB KW PZPR, sygn. 33/VI/202, Informacja o nastrojach i odgłosach przesłana 5 lipca 
1956 r. do KC PZPR, s. 81. 

83 APB KW PZPR, sygn. Informacja o nastrojach i odgłosach w terenie przesłana 3 lipca 
1956 r. do KCPZPR, s. 79. 

81 APB KW PZPR, sygn. 33/VI/202, Informacja o nastrojach i odgłosach wśród mas przesłana 
IB listopada 1956 r. do KCPZPR, s. 131. 
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niała do jednomyślnych ocen. Opinie te w większym stopniu byływyrazem niechęci 
do ZSRR i istniejącego w kraju porządku niż sympatii do Stanów Zjednoczonych. 
Zdaniem wielu osób wojna stwarzała jedyną szansę na odzyskanie kresów wschod
nich, ucieczkę przed kolektywizacją czy zmianę systemu politycznego. W ten spo
sób rysuje się nam obraz społeczeńshva rozpaczliwie poszukującego nadziei. Mo
żemy przypuszczać, że oczekiwanie ludzi na radykalne rozwiązanie sytuacji Polski 
i Polaków z udziałem "Anglosasów" osłabło w 1956 r. wraz z wydarzeniami w Pol
sce i na Węgrzech. Szczególnie obojętność Zachodu wobec interwencji zbrojnej ZSRR 
na Węgrzech uświadomiła Polakom, że nadzieje na zmiany były złudne. Stąd nowe 
"serie" plotek o wojnie, w której przeciwnikiem ZSRR będzie Polska. Paradoksem 
jest, że - jak twierdzi Paweł Machcewicz - właśnie w tym czasie, dokładnie w listo
padzie 1956 r. , Rada Bezpieczeństwa ONZ poważnie rozważała możliwość inter
wencj i zbrojnej w Polsce w ramach sił ONZ, gdyby ZSRR próbował siłą "obalić 
reżim Gomułki" 8''.

Twierdzenie, że plotki o wojnie były tylko wyrazem nadziei byłoby wielkim 
uproszczeniem. Doświadczenia II wojny światowej musiaływywoływać obawy, strach 
a nawet panikę. Przykładem takich nastrojów było masowe wykupywanie towarów 
za sklepów, czy wzywanie dzieci do domu w czasie roku szkolnego. Mieszkańcy 
województwa białostockiego zachowywali się podobnie jak w innych częściach kraju. 
Powtarzali informacje,  które "redukowały" obawy i zagrożenie ludności8u. Tak bo
wiem możemy interpretować plotkę o wycinaniu lasów w województwie olsztyń
skim, gdzie miała być prowadzona wojna. 

8.'; D. Jarosz, Polacy wobec groźby wybuchu wojny . . . , s. 61. 
80 Tamże, s. 57 i n.; W Łódzkiem powtarzano, że wojna będzie prowadzona na Dalekim Wscho

dzie, ale i tak doprowadzi do zmiany rządu w Polsce, zaś w powiecie Dąbrowa Tarnowska opowiadano, 
że w przyszłej wojnie alianci wykorzystają bombę usypiającą. 
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IsaH EaciOK (rpo,qHo) 

liY)J.AYHII.J.TBA HA liEJIACTOl.Jl.JbiHE 
YMAI.J.ABAHbiX PAEHAY 

(1940-1941 rr.) 

BIAŁYSTOK 2004 

3 1939 rop;a T3phiTOpbi5! EenacToą'IbiHhi, 3rop;Ha 3 paiii3HH5!Mi BhiiJDihnara 
naniTbrąHara i BaeHHara KipayHiU,TBa CCCP, naąana a6cTaneyBau,u,a 5IK ąacTKa 
3aXO)J;H5Ira T3aTpa BaeHHb!X p;3e5!HH5IY, HKi npb!KpbiBay CTpaT3riąHbl HarrpaMaK Ha 
CManeHCK i MacKBy. 

Ba)Ima:H ąacTKaH BaeHHara a6cTan5!BaHHH EenacToąąbiHhi 6hmo Y3BHJJ;3eHHe 
ryT yMau,asaHbiX paeHay (YPay). Bbi3HaąbiMC5! 3 naH5Iu,u,eM "yMau,aBaHbi paeH'; ITap; 
yMau,aBaHhiM paeHaM 3Bhrąafma pa3yMeeu,u,a nanaca nphrrpaHiąHaH M5ICU,oBacu,i, 
5!Ka5! a6cTan5!BaHa CiCT3MaH p;ayraą aCHhiX na JIHBbiX cpapTbicpiK aU,bi H H b!X 
36yp;aBaHHHY y cnanyą3HHi 3 iH)!{h!HepHbiMi 3arapop;aMi i nap;pbrxTaBaHa p;n5! 
np au,5Irna:H i ynapTaH a 6 a p o Hbi cneu,hi5IJibHbiMi B O HCKaMi u,i p a 3 aM 3 
arynhHaBaHCKOBbiMi ąacli,5!Mi (nan5!BhiMi BOHcKaMi) [1,  c.764] . 

Y 20-30-5! rr. YPbi 6yp;aBani MHOri5! eypanei1cKi5! )1;35Ip)!{aBhl. <I>paHU,bm y 1929 
- 1936 rr. Y3B5Ina TaK 3BaHyiO "niHiiO Ma)!{biHO" - cicT3MY )l;ayraąacHbiX yMau,aBaHH5IY 
Ha rpaHiU,hi 3 ThpMaHi5IH, JliOKCeM6ypraM i ąacTKOBa 3 Eenhri5IH. ArynhHa5! 5Ie 
)l;ay)!{biH5! Kan5! 100, rnbr6iH5! - 6-8 KM. 5IHa Mena Kan5! 5600 p;ayraąacHhiX arH5!BhiX 
36yp;aBaHH5IY (.UA3aY). repMaHiJI Y 1935-1939 rr. Y3AOY)!{ CBaix 3aXO)J;HiX rpaHiU, a)]; 
Hi)l;3pnaH)l;ay )];a IliBeM:u,apbri Y3B5Ina "niHiiO 3ircppbrp;a" (3 axo)l;Hi Ban) - cicT3MY 
a6apOHHhiX 3 6yp;aBaHH5IY p;ay)!{h!HeH Kan5! 500, rJihi6iHeH 35-100 KM, 5!Ka5! Mena KaJI5! 
16 ThiC5Jq cj:JapThrcj:JiKau,hrHHhrx 36yp;aBaHH5Iy. Ey)l;aBani yMau,aBaHhi5! paeHbi i 6onblll 
cu,innhm na 3 KaHaMiąHbiX Mar%rMacD,5Ix )1;35Ip)!{aBhl. <l>iHn5IH)l;hi5! y 1927-1939 rr. Ha 
Kap3nbCKiM nepa!llhiHKy, 3a 32 KM a)]; JleHiHrpa)l;a, Y3B5Ina "niHiiO MaH3prei1Ma" 
ciCT3MY yMaU,aBaHH5IY arynhHaH npau,5IrnaCU,IO 1 32, rJihi6iHeH p;a 90 KM , 5!Ka5! 
HaniąBana 6onblll 3a 2 ThiC5Iąhr p;ayraąacHhiX arH5IBhiX 36y)l;aBaHH5IY [1, c.415 ,277,422]. 

Y CaBeu,KiM Ca103e 6h!Jla nphiH5!Ta KanacanbHa5! na Ma!liTa6aM nparpaMa 
6yp;ayHiu,TBa YPay, 5Ie a)!{biU,Q5IYJieHHe npaH!liJIO npa3 TPhi 3TaTibi. 

Y 1929-1938 rr. Ha 3axo)l;H5IH rpaHiU,bi CCCP 6hmi na6y)l;aBaHbi 13 yMau,aBaHhiX 
paeHay, y ThiM niKy 3 Ha Eenapyci: ITonau,Ki, MiHcKi i Ma3brpcKi [2, c.48] . Ane r3Tbi5! 
YPhr xyTKa nepacTani a)l;naB5I)J;au,h naTpa6aBaHH5IM ąacy, 6o Meni He)l;acTaTKOBYIO 
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rJihi6imo a6apoHhi, cna6y1o cynpa�iymreMac�h i MaJia:3cpeKThiyHae yHyTpaHae 
a6cTammaHHe. 

Y 1 9 3 8 - 1 939 rr. CaB e�KiM Cai03aM naąanoc5I 6yp;ayHi�TB a 5!111'-1:3 8 
yMa�aBaHhiX paeHay, 3 ix 2 Ha nphiTOphii Eenapyci: Cny�Kara i Ce6e)KCKara 
(ąaCTKOBa). 

BoceHHIO 1939 rop;a 6yp;ayHi�TBa YPay cnhminac5I, 6o 3M5!Hinac5I 3axop;HAA 
rpaHi�a CCCP, YPhi na cnpoll: rpaHi�hi aKa3aJiic5I y rJihi6oKiM ThiJie. 

Y CaB e�KiM Ca103e rraąani pacnpa�oyB a��a Baphi5IHThi BaeHHara 
a6cTaJI5IBaHH5I HOBall: p;35Ip)KayHall: rpaHi�hi. A. <I>.Xp:3Hay, y nepap;BaeHHhm rap;hi 
Ha'łaJihHiK iH)KhiHepHhiX BO HCK lłhipBoHall: ApMii, ap;3Haąay y cBaix MeMyapax, IDTO 
eH pa3aM 3 HaMeCHiKaM HapKaMa a6apOHhl CCCP B.M.lllanarnHiKaBhiM, yHecJii 
nparraHoBy na HO BaH rpaHi�hi crr5Iprna y3Bop;3i�h TOJihKi nerKi5I cpapThrcpiKa�hiHHhm 
36yp;aBaHHi, Ka6 CTBaphi�h 5IK Mara xyT'ł:3H MarhiMac�i p;JI5I caBe�Kix BoileK 
3aMa�aBa��a Ha HOBhiX rpaHi�ax, a �o 3aThiM 6yp;aBa.Qh YPhi 3 6eTOHHhiMi .IJ:A3aMi. 
CnniH, rra cBep;ąaHHIO A.<I>.Xp:3HaBa, 3 TaKoll: rrpanaHoBall: He narap;3iyc5I [3, c.67]. 
Ypap;aM CCCP 6hiJIO nphiH5ITa parn:3HHe rra HOBa:ll: p;35Ip)KayHa:ll: rpaHi�I y3Becw 20 
HOBhiX YPay, 3 ix p;Ba yMa�aBaHhi5I paeHhi Ha E enacTO'ł'łhiHe - AcaB e�Ki i 
3aM6poycKi [2, c.49] 

KaMaHp;aBaHHe 3axop;H5IH aco6all: Baennall: aKpyri (3axABA) npanaHaBaJia 
p;Ba Baph15IHThi Y3B5I)J;3eHH5I HOBhiX YPay; Herracp:3p;Ha na JiiHii HOBall: p;35Ip)KayHall: 
M5I)Khl i Ha ap;nernac�i 25-50 KiJiaMeTPa:Y ap; 5Ie . .IJ:pyri Baphi5IHT 3 TaKThi'łHara nyHKTY 
rrorJI5I)J;y Mey rn:3par icroTHhiX nepaBar: y rrphiBaTHac�i, MeJiac5I 6 nepap;nonne -
nanaca naMi)!{ p;35Ip)KayHall: rpaHi�all: i JiiHi5IH YPay, 5IKYIO MO)l{Ha 6hiJIO 6 
a6cTaJI5IBa�h y iH)KhiHepHhi X  i arH5IBhiX ap;nociHax. IIa a�:3 H�hi B a eHHhiX 
cne�hmnicray nepap;nonne Marno 6 3aTphiMa�h npa�iyHiKa i p;a�h MarąhiMaC�h 
caBe�KiM Bo ileKaM cBoeąacoBa 3a�h YPaycKlli 36yp;aBaHii i aprani3aBana cycrp:3�h 
HacrynJieHHe H5!Me�Kix BOHCK. .IJ:pyri Baph15IHT nap;TphiMJiiBay i reHepaJihHhl lliTa6, 
ane CnniHhiM 6hiY 3a�Bepp;)KaHhi rreprnhi Baphi5IHT - JiiHiiO YPay Y3BO)J;3i�h 
Henacp:3p;Ha Y3AOY)K HOBall: )J;35Ip)KayHall: rpaHi�h! [4, c.236]. Ha p;yMKY reHepan
naJIKOyHiKa JI.M. CaHp;anaBa, nenacp:3p;Hara yp;3eJihHiKa ThiX nap;3ell:, parnaiO'łhi 
ynJihiY Ha KaphiC�h neprnara BaphmHTa aKa3ay nacrynaT TaraąacHall: caBe�Kall: 
BaeHHall: p;aKTphiHhi: "HiBop;nara B5IprnKa CBaell: 35IMJii He ap;p;aMo HiKoMy" [5, c.5]. 

9 JiicTanap;a 1940 rop;a 3arap;aM HapKaMa a6apoHhi CCCP C.K. li)Maiii:3HKi 
nphr Ha'łaJihHiKy ThnoyHara BaeHHa-iH)KhiHepHara YnpayneHH5I lłhipBOHall: ApMii 
6hry CTBOpaHhi T:3XHi'łHhi caBeT, y 5!Ki 6hmi 3anpoiiiaHhi BaeHHhi5I iH)KhiHephr: 
KaM6phir A . <I>.Xp:3Hay (CTapiiihiH5I) ,  reHepan -neHT3HaHT .IJ: . M. Kap 6hrrnay, 
6phrrap;Hhi5I iH)KhiHephi M.P.Bacinhey, r: II.lłhiC�5IKOy, E.f: CKpaMTaey i iHrn. 
T:3xHi'łHhi caBeT Bhrpaiiiay iH)KhiHepHhi5I npa6neMhi Y3B5Ip;3eHH5I HOBhiX YPay 
KipayHi�TBa 6yp;ayHi�TBaM HOBhiX yMa�aBaHhiX paeHay 6hmo ycKJi ap;3eHa Ha 
Mapiiiana E . M.lllanarnHiKaBa [6, c. 149,150] . Ha Een apyci, y ThiM Jii Ky i Ha 
EenacTO'ł'łhiHe, KipayHi�TBa Y3B5Ip;3eHHeM yMa�aBaHhiX paeHay a)Khi��5IYJI5IY 
reHepan-Maep I.II.Mixall:niH, naMO'łHiK KaMaHp;yiOąara BoileKaMi 3axABA na 
6yp;ay.ni�TBY YPay [7, c.97]. I.II.Mixa:ll:niH y cBaell: pa6o�e BhiKaphiCToyBay BaeHHa
iH)KhiHepHhi5I cJiy)K6hi aKpyri, apMi:ll:, Kapnycoy i p;hmi3ill:. TaKiM 'łhiHaM, 6hiJia 
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CTBOpaHa CTp OHHaH B aeHHa -iH)J(biHepHa5I " s epTbiKaJi b '; 5IKa5I a)J(b!IJ,IJ,HyJia 
apraHi3aiJ,hiiO 6ygayHiiJ,TBa YPay na Hosan 3axogHHH caseu,Kan rpaHiiJ,hi. 

YPhi, HKiH y3sog3inicH Ha EenacToqqbme, agpo3HisanicH ag YPay paHeHIIIhiX 
ragoy na6ygoBhl 6on biii ga cKaHanan cxeMan csaix n anoc, KaH cTpyKIJ,hiHH 
36ygasaHHHY gnH npou,iTaHKasan a6apOHhl. 36ygasaHHi Meni 6oJihiii gacKaHaJihiH 
cpogKi npOD,iXiMiqHall aXOBbi, BeHTblJI5IIJ,bli, BOga- i 3JieKTpa3a6HCnH'-I3HH5I. Ila 
nHp3gHHMY KpaiO Y3BOg3inicH cpapTbicpiKaiJ,hiHHhiH npou,iTaHKaBbiH, a Ha nogcTynax 
ga gayraqacHbiX arHHBhiX 36ygasaHHHY - npou,inHXOTHbiH 3arapoghi. 

BaeHHhi5I Hasa6ygoyni Ha EenacToqqbme 6hmi rpaHghie3HhiMi. Ila cppoHTY 
Acaseu,Ki YP 3anMay 90 , 3aM6poycKi - 100 KiJiaMeTpay, rm16iHH cKnagana 5-6 KM, 
naTP36Ha 6hiJIO y3secu,i 47 sy3noy (anopHbiX nyHKTay), na6ygasau,h y Acaseu,KiM 
YPhi - 647, y 3 aM6poycKiM - 603 gayraqacHhiX amHBbiX 36ygasaHHHY [8, c.28] . TaKiM 
qhiHaM, Acaseu,Ki i 3aM6poycKi YPhl nepaKphmani na cppoHTY 190 KinaMeTpay, HHbi 
3anMani KaJIH 1045 KB.KM. T3pbiTOpbii EenacToq�IbiHhi. 

TaKiH KanacaJibHbiH saeHHhiH Hosa6ygoyni naTpa6asani BHJiiKan KOJibKacu,i 
pa6oqan ciJibi. CnHpiiia 6ygayHiu,Tsa YPay Ha EenacToqqhme a)J(biiJ,U.HYJIHJiacH 
saeHHa-iH)J(biHepHbiMi qacu,HMi qbipBoHan ApMii i MHCIJ,OBbiM HaceJibHiiJ,TBaM na 
BOJibHaMy HanMy. Ane pa6oqan ciJihi KaTacTpacpiqHa He xanana, TaMy caseu,KiH 
ynagbi nepaHIIIJii ga iHIIIbiX cpopM npbiiJ,5IrHeHH5I M5ICIJ,OBara HaCeJibHiiJ,TBa ga 
a6apoHHhiX pa60T. 22 JIIOTara 1941 roga CHK E CCP i IJ.K KII(6)E Bhlgani 
cyMeCHYIO naCTaHOBY "A6 3a6HCn5Iq3HHi a6apOHHara 6ygayHiiJ,TBa 3 axogHHH aco6an 
saeHHan aKpyri'.'IlacTaHosa a6asH3sana EenacTOIJ,Ki a6nacHhi BbiKaHKaM CaseTay 
g3nyTaTay npau,oyHhiX i a6KaM napThii 3a6HcneqbiD,h "apraHi3asaHhi Ha6op pa6oqan 
ciJihi i ry)J(asora TpaHcnapTy" i HaKipasau,h ix y pacnapag)J(3HHe HaqaJihHiKay 
saeHHhiX 6ygayHiu,Tsay. ApxiyHhiH gag3eHbiH csegqau,h, IIITO 3agasoniu,h naTp36bi 
caseu,Kix saeHHhiX 6ygoynHy KipayHiiJ,TBa EenacTou,Kan so6nacu,i He 3Marno. TaK, 
3rogHa nnaHay, E enacTOIJ,KaH so6nacu,b nasiHHa 6hma KO)J(Hbi g3eHb nacTaynHIJ,b 
Ha saeHHbiH a6'eKTbi 9 568 qanaseK pa6oqan ciJibi. Ila gag3eHbiX Ha 21 caKasiKa 
1941 roga y cHp3gHiM Ha saeHHbiX 6ygoynHx KO)J(Hbi g3eHh npau,asani TOJihKi 6 211 
qanaseK, u,i  64,5 % ag 3annaHaBaHbiX naKa3qbiKay [9,  c .31] .  

Ca 3HaqHhiMi IJ,5I)J(Kacll,5IMi y 3a6HcnHq3HHi saeHHhiX a6'eKTay pa6oqan cinan 
cyCTP3JiicH i iHIIIbi5I nphirpaHiqHbi5I so6nacu,i i p3cny6niKi. Taghi npa6neMY ganaMarni 
BbipaiiihiiJ,h IJ,3HTpanhHbiH ynagbi CCCP. 24 caKaBiKa 1941 roga CHK CCCP i U.K 
BKII(6) nphiHHJii n acTaHosy "A6 ysHg3eHHi nnaTHan npau,oyHan i ry)Kason 
naBiHHaCIJ,i Ha 3 aKpbiTbiM 6ygayHiiJ,TBe'.' 3rogHa 3 naCTaHOBaH, Ha 6ygayHiiJ,TBe 
saeHHbiX a6'eKTay ysog3iJiaC5I nJiaTHa5I naBiHHaCIJ,b, naMepbi i T3pMiHbi 5IKOH Marni 
Bhi3Haqau,h caseu,KiH i napTbiHHhi5I opraHbi nphirpaHiqHbiX p3cny6niK i a6nacu,en. 
Aco6hi, HKiH yxiJIHJiicH ag nasiHHacu,i, nagnHrani npbiiJ,5IrHeHHIO ga KpbiMiHaJihHan 
agKa3Hacu,i [10, c.l39] . 

Ha acHose nacTaHOBhi CHK CCCP i IJ.K BKII(6) EenacTOIJ,Ki a6JIBbiKaHKaM 
i a6KaM napThii ycTaHasini, IIITO KO)J(Hbi pa6oqbi, HKi y n apagKy npau,oyHan 
nasiHHacu,i nphiD,5IrsaycH ga saeHHara 6ygayHiiJ,TBa, nasiHeH 6hiY agnpau,asau,b Ha 
3aKpbiThiX a6'eKTax He 6onen 3a 10 g3eH, a nagsoga 3 B03qhiKaM - He 6onen 8 g3eH. 
Pa6oqbiM, npbiiJ,HrHyThiM g a nasiHHacu,i, nasiHHa Bhmnaqsau,u,a 3apnnaTa Ha agHhiX 
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yMoBax 3 pa6oqbiMi na BOnbRaMy HaiiMy [11 ,  c.7,8] . YcTaHayniBanac5!, IIITO 3a 
yxineHHe a.r� npa�oyHaii i ry)l<:aBon naBiHHac�i i 3a HeBbiKaHaHHe BbiTBopqbiX 
3a.L(aHH5I)l BiHaBaTbrn aco6br 6y� npbr��a .r�a KpbiMiHanbHaii a.L(Ka3Hacw [11, c.8] . 

IIa.r�o6HbiMi npbrMycoBbiMi MepaMi 3a65rcneqBani pa6oqan cinan BaeHHbHI 
a6'eKTbi i iHIIIbi5! npbrrpaHi�IHbm Bo6nac�i. Ep3C�Ki a6naCHbi CaBeT i a6KaM napTbii 
YB5Ini npa�OYHYIO naBiHHaC�b Y 8 paeHaX CBaeii Bo6nac�i. na npa�oyHaH naBiHHac�i 
Ha BaeHHbiX a6'eKTax npbi�Banac5! yce npan;a3.L(OnbHae HacenbH�Ba Ba y3poc�e 
a}:( 18 .r�a 55 ra.r�oy [12, c. 1,2]. 

Ha YPaycKix HOBa6y.r�oyn5rx iiiina iHT3HciyHM npa�a, a6 qbrM cBe.L(qan;b 
ycnaMiHbi YA3enbHiKay TbiX pa6oT, 5!Ki5! 3axaBanic5! y apxiBax. Ba.L(3i�enb rpy3aBiKa 
M.A.l{apHaiiiqbiK ycnaMiHay: "Y naqaTKY 1941 ro.r�a naqani 6y.r�aBa�b .L(OTbi, 5!Ki5! 
Ha3biBanic5! "KponKaMi" anb6o "a6'eKTaMi'.'Kani npbiH.L(3e 6eToH . . .  npa�aBani 6e3 
nepanbiHKY cyTKi, a TO i Tpoe. KapMini Hac npocra y MaiiibiHax, cnani na.r�qac 
Bbrrpy3Ki 6eToHy. Ebmi cne�bmnbHa npbrcrayneHbrn niO.L(3i, Ka6 6y.L(3ini IIIacpepay, 
IIITO 3aCHyni na.r�qac Bbrrpy3Ki 6eToHy, ix )l{apTaM Ha3biBani "6y.L(3inbHiKaMi" [13,c.3]. 

riraH�Ki5! BaeHHbi5! pa6oTbi BbiMOTBani pa6oqyro ciny i TpaHcnapT 
EenacroqqbiHbi, a6 qbJM cBe.L(qan;b HacTyiiHbiSI .L(a.L(3eHbm: 

KollbKacqb pa6ottbtx KOHeu, npbll{RZHymbtX Ha aaeHHbtR pa6ombt na nRl!i pae·Hax 

EeAacmol{Kaił. ao6Aacu,i. CmyoaeHb - Mau 1 94l z. 

Paelłhl EerracTOIU<aK so6rracui YCJUu pa6o%IX KOHeil y paeHe 3 ix fib!Jii IJPLIIWHYfbl )la oaeHHh!X pa6oT 
A yrycroycKi 5.889 4.600 
fpo)l3eHcKi 7.485 6.000 
):la.r.6poycKi 5.919 4.720 
Cxi)l3e!ILCxi 6.668 5.340 
Canol(KiHCKi 4.195 3.360 

CKJia}:l3eHa na: 10, c. 5, 7, 9, 1 1. 

Kani yniqBa�b, IIITO KOHi 3 BecaK EenacroqqbiHbi npbr�rBanicSI .r�a BaeHHbiX 
pa6oT i na.r�qac nanSIBbiX pa6oT [10, c.7], TO HSI�)l{Ka ySIBi�b a.L(HociHbi MSIC�oBara 
HacenbHi�TBa .r�a BaeHHara 6y.r�ayHi�TBa. HaqanbHiK a.L(.L(3ena naniTnpanaraH.L(bi 
EenacTo�Kara a6nBaeHKaMaTa IynSJ:IIIqay iHcpapMaBay a6KaM napTbii, IIITO C5IPOA 
M5IC�OBara HacenbHi�TBa XO,L(3SI�b qyTKi, 6bi��aM "ycix 3.L(apOBbiX 3a65Ipy�b Ha 
BaeHHbm pa6oTbi, He 6y.r�3e KaMy ce5I�b, HacTyni�b cTpaiiiHbi rona.r�" [14, c.1 ]. 

He3.L(aBanbHeHHe HacenbHi�TBa EenacToqqbJHbi Y3Ma�H5Inac5! AP3HHaii 
apraHi3a�br5Ill npa�bi Ha BaeHHbiX a6'eKTax, Hi3KiMi 3apo6KaMi, Heyna.r�KaBaHbiMi 
6biTaBbiMi yMoBaMi .L(JISI pa6oqbrx. Y apxiBax 3axaBanicSI .L(aKyMeHTbi i MaT3pbr5lnbr 
KaHTpanroroqbrx opraHay, y SIKix a.L(3Haqaen;n;a, IIITO a.L(MiHicTpan;brSI BaeHHbiX
a6'eKTay Mana Knanan;inac5! a6 pa6oqbrx. TaK, Ha 3aM6poycKiM yqacTKY BaeHHbiX 
pa6oT a6e.L(bi ,L(n5! pa6oqbrx .r�acTaynSinicSI ca cna3HeHHeM Ha 5-6 ra.L(3iH, e)l{a 6blna 
a,L(HaCTaHHaH (II5IpnoBaSI �i niiiOHHM Kaiiia), HSICMaqHaH. Ha yqacTKY He 6bmo na3Hi, 
a}:( qaro pa6oqbrx anaHaaani BOIIIbi. Crre�biSIJibHaii BonpaTKi i a6YTKY He Bbi.L(aBani, 
MHOri5! pa6oqb15! npa�aBani 60CbiMi, y 3HOIIIaHaH BOnpaT�bl, napBaHbiM a6yTKY [15, 
c.lO,ll] .  Ha BaeHHbiX a6'eKTax y paeHe CKi.L(3enSI pa6o%m He 6bmi 3a65rcrreqaHbi
rapaqan e)l{aH, He Menac5! na3Hi, nac�enbHaii 65!ni3Hbi [16, c.6] . 
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BhiTBOp'IhHI HOpMhi 6hiJii 3aBhiiiiaHhiMi .  Ha lii'Iy'l.hiHCKiM BaeHHa-
6yJJ:ayHi'IhiM y'l.aCTKy .N2 26 icHaBana pacu;3HKa armaThi rrpau;hi: BhiKarrau;h narraTail 
l Ky6.M. 35IMJii 3 a)l;Ki)l;KaH rpyHTY Ha 3 MeTphi KaiiiTaBaJia l py6eJih 16 KaiieeK. 3-3a 
BhiCOKiX paCIJ;3HaK, BhiMyiiiaHhiX npaCT05Iy 60JihiiiaCD;h pa60'l.hiX f3Tara y'l.aCTKa 
3apa6JI5IJii y JJ:3eHh aJJ: 3 JJ:a 7 py6ney, a TOJihKi xap�raBaHHe y cTanoyiJ;hr a6'eKTa 
KaiiiTaBana pa6o'l.aMy KaJI5l 6 py6ney 3a JJ:3eHh [15, c.l5,16]. BhiXOJJ:3ina, IIITO 3a JJ:3eHh 
rrpau;hi Ha BaeHHhiM a6'eKu;e pa60'Ihi He Mor arrnau;iu;h RaBaT xap'l.aBaHH5l y 
cranoyu;hr. Y 3anicu;hi aJJ: 19 KacTphi'IHiKa 1940 ro)l;a y BenacTou;Ki a6KaM rrapThri 
a)l;3Ha'l.aJiaC5l, IIITO M5ICD;OBhiM C5IJI5IHaM, 5!Ki5l rrpau;aBaJii Ha y'l.aCTKY .N2 25 (CTaBiCKi), 
He 6hma BhiiiJia'l.aHa 3aprrnaTa 3a nirreHh, )I<HiBeHh i BepceHh 1940 ro)l;a [lO, c.l66] . 

r3Thl5l i iHIIIhi5l IIphl'l.hiHhi BhiKJiiKaJii He3gaBaJihHeHHe HaCeJi hHiiJ;TBa 
BenacTO'l.'l.hiHhi rrphiMycOBhiMi BaeHHhiMi pa6oTaMi, yxineHHe HaceJihHiU:TBa ag 
Ma6ini3au;hii i RaBaT MaccaBhi5l yu;eKi 3 TaKix pa6oT. Y 3arricu;hr y BenacTOU:Ki a6KaM
rrapThri aJJ: 17 'I3pBeH5l 1941 roga ag3Ha'l.anac5l, IIITO Ha 3aM6poycKiM BaeHHa-
6ygayHiqhrM yqacTKY 3 736 pa6oqhix 120 pa60'l.hiX caMaBOJihHa rraKiHyni Mecu;a 
rrpaQhr i 3HiKni 3 yqacTKa [15, c. lO]. 

He nerriii a6cTa5IJii crrpaBhi i Ha iHIIIhiX YPaycKix HOBa6ygoyn5lx. 20 'l.3pBeH5l 
1941 roJJ:a caKpaTap BenacTou;Kara a6KaMa rrapThri KyJJ:payu;ay impapMaBay 
caKpaTapa IJ;K KII(6)B II.K.IlaHaMap3HKy, IIITO Bhixag pa60'IhiX y rrapagKy 
rrpau;oyHail i ry)KaBoil rraBiHHacu;i na Bo6nacu;i CKJiagay TOJi hKi 25 % ag 
C5Ip3JJ:H5ICYTa'l.Hail rraTP36Hacu;i y pa6oqan cine [10, c.l66). 

CaBeu;Ki5I ynaghr BenacTou;Kail Bo6nacu;i BhiKaphiCTOyBani i KphrMiHaJihHhi5I 
p3IIp3cii ga M5ICIJ;OBara HaCeJihHiiJ;TBa, 5!Ki5l yxiJI5IJiiC5I a):( IIphiMYCOBhiX pa60T Ha 
BaeHHhiX a6'eKTax. IIpaKYpop Benacrou;Kail Bo6nacu;i ,O:y6iHiH 12 'l.3pBeH5I 1941 ro)l;a 
iHcPapMaBay a6JiaCHhi KaMiT3T rrapThii, IIITO 3a "3JIOCHae yXiJieHHe ag rraBiHHacu;i" 
na 'l.aCTU:hi 2-il apThiKyna 94 Kph!MiHaJihHara KOJJ:3Kca BCCP y CaKOJihCKiM paeHe 
acyJJ:)KaHhi 6 qanaBeK, y 3a6nyJJ:aycKiM paeHe - 3, a yc5lro na Bo6nacu;i acyJJ:)KaHhr 19
qanaBeK Ha npMiH ag a)l;Haro ga gByx ragoy rra36ayneHH5l Boni [10, c.l40] . 

H5lxBaTKa pa6oqan cinhr BhiKJiiKana rrpaBaJihi nnaHay HaphrxToyKi gn5l 
YPaycKix a6'eKTay 6ygayHi'IhiX MaT3phmnay. 5IK cBegqau;h apxiyHhi5l gag3eHhi5I, Ha 
29 KpacaBiKa 1941 roga Ha 11 BaeHHhiX a6'eKTax BenacTou;Kail Bo6nacu;i rrnaH 
HaphiXTOyKi KaMH5I 6hiY BhiKaHaHhi TOJihKi Ha 27 % ,  Jieca Ha 32 o/o ,  rpaBi5l MeRhill l
% [lO, c. l l] .  HegarracTayKi 6ygayHi'IhiX MaT3phr5lnay 3phmani nnaHhi y3B5IJJ:3eHH5l 
BaeHHhiX a6'eKTay, r3Ta BhiKJiiKana 3aKnarroqaHacu;h y KipayHiu;TBa p3crry6niKi i 
B06nacu;i. IIarrpaBiU:h cupaBy M5ICU:OBhi5l ynaghr BenacTO'l.'l.hiHhi cnpa6aBani 
MacaBhiM rrphiiJ;5IrHeHHeM JJ:a npau;hr Ha a6'eKTax B5!3H5Iy. 22 Ma5l 1941 ro)l;a caKpaTap 
Benacrou;Kara a6KaMa Ilarroy JJ:aKJiaJJ:ay caKpaTapy IJ;K KIT( 6)B IlaHaMap3HKy, IIITO 
gJI5l npau;hr Ha BaeHHhiX a6'eKTax BenacTou;Kail Bo6nacu;i T3pMiHOBa rraTp36Hhi 7 
ThiC5l'l. B5!3H5IY (10, c.40). 

HapKaMaT a6apOHhi CCCP i reHepaJihHhi IIITa6 He 6hiJii 3agaBOJieHhi XOJJ:aM 
6ygayHiU:TBa Ha T3phrTOphri Benapyci YPay i y KaT3raphi'l.HaH <t>opMe rraTpa6aBani 
rracKap3HH5l T3Mrray ix Y3B5Ig3eHH5I. l4 KpacaBiKa 1941 roga y IIITa6 3axogH5IH aco6ail 
BaeHHaH aKpyri 6hiJia HaKipaBaHa ghip3KThiBa reHepaJihHara IIITa6a, Y 5IKOH 
aJJ:3Haqanac5l, IIITO Y3B5Ig3eHHe YPay B5lg3eu;u;a "HegarryiiiqaJihHa 3arraBoJieHhiMi 



72 !BaH EacJOK 

T3MIIaMi'.' reHepa11bHbi IIITa6 rraTpa6aBay a;n: KaMaH;n:aBaHH51 aKpyri rracKopbiiJ;b 
pa60Tbi, yce y36paeHHe !1:1151 YPay, 51Koe Maeu;u;a y aKpy3e, T3pMiHoBa ycTaHaBiiJ;b y 
)J;A3hr, caMi )J;A3br rrpbmecu;i y Ha11e)KHbi cTaH 6oeraToyHacu;i. IIpbr a;n:cyTHacu;i 
crreu;bi5111bHara y36paeHH51 !1:1151 )J;A3ay qacoBa y ix aM6pa3ypHbi51 rrpaeMbi i Kopa6br 
ycTaHaBiiJ;h KY1151MeTbi Ha rra1151BhiX cTaHKax, a ;n:3e MarqhrMa - rapMaTbi [4, c.238]. 

Y rra11ace a6apoHhi 3-i'r apMii 3axABA y )J;A3bi 6hr11i ycTaHoy11eHbi 
crreu;bi5111bHbi51 11erKi51 KapoTKacTB011bHbi51 rapMaTbi ()J:OT-3) ,  Ka1151 300 KY1151MeTay 
po3HbiX cicT3M, 80 a;n:3iHaK 45-MM rrpou;iTaHKaBbiX i 20 a;n:3iHaK 76-MM rapMaT. A11e 
r3Tara y36paeHH51 6M11o He;n:acTaTKOBa, TaMY rra 3ara;n:y KaMaH;n:yroqara 3-i'r apMrni'r 
qacTKa )J;A3ay 6bl11a y36poeHa KY1151MeTaMi cicT3Mbi "MaKciM" Ha rra1151Bhrx cTaHKax 
i rapMaTaMi rra11KaBoi'r i !l:hiBi3ieHHai'r apTbmepbri [17, c.23; 19, c.47]. 

3-a He;n:axorry MaT3pbi5111ay, a6cTaJI51BaHH51, TpaHcrrapTy, pa6oqan cinhr i rra 
iHIIIhrx rrphrqhmax 6y;n:ayHiiJ;TBa yMau;aBaHhiX paeHay Ha Ee11acToqqhrHe ;n:a rra-'IaTKY 
BaHHbi aKa3a11aC51 He3aBepiiiaHbiM, a6 qbiM CBe;n:qau;b ;n:a;n:3eHbi51 HaCTYIIHaH Ta611iiJ;bi: 

CmaH YPay Ha EeJtacmo'-t'-tbtHe Ha 1. 06.1941 z. * 

N2.N� 
H3.3Bbl YPay 

,ll,A3bl Y CTa,Ilbli 
IIa6maBaHa ,li,A3ay )J;A3M 6oeraTOJHblll 

YPay 6mayHirrrna 
66 Acaae11Ki 594 53 35 
64 3aM6poycKi 550 53 30 

Ycllro: 1 144 106 65 

*[8, c.28]. 

5IK CBe;n:qbiiJ;b Ta611iu;a, T011bKi 65 ;n:ayraqacHbiX arH51BbiX 36y;n:aBaHH5IY 3 1315 
3arr11aHaBaHbiX cycrp311i Bai'rHy y CTaHe 6oeraToyHacu;i ( 4,9% ) ,  acHoyHa51 K011bKacu;h 
)J;A3ay (95,1 %)  ;n:a rraqaTKY BaHHbi 3Haxo;n:3i11ic51 y cTaHe 6y;n:ayHiiJ;TBa u;i 
a6CTaJI51BaHH51. 

IIa;n:o6Ha51 Kapu;iHa Ha3ipa11ac51 3 6y;n:ayHiiJ;TBaM i iHIIIhrx yMau;aBaHbiX paeHay: 
Y rpo;n:3eHCKiM (NQ 68) YPbi 3 746 3arr11aHaBaHbiX )J;A3ay ;n:a rraqaTKY BaHHbi 6hmi 
rra6y;n:aBaHbi i 3Haxo;n:3i11ic51 y CTaHe 6oeraTo)!Hacu;i TOJibKi 42 )J;A3hl (5,6 % ); 
y Ep3CIJ;KiM ( N2 62) YPbi 3 557 3arr11aHaBaHhlx )J;A3ay y cTaHe 6oeraToyHacu;i 6bmi 
T011bKi 49 (8,8 o/o) [8, C.28] .

Y cyB513i 3 KpbiThrqHbiM cTaHOBiiiiqaM 6y;n:ayHiu;TBa YFay 16 q3pBeH51 1941 
ro;n:a IJ;K BKII(6)E i CHK CCCP rrpbiH5111i rracTaHOBY "A6 rracKopaHbiM 
rrpbiB51;n:3eHHi y 6a51BYJO raToyHacu;b yMau;aBaHhix paeHaf' [2, c. 52]. IIacTaHOBa 6bma 
3aii03HeHHaH, HaMeqaHbi51 MaiiiTa6Hbi51 MeparrpbieMCTBbi 3aCTa11iC51 
Hep3a11i3aBaHhiMi, 6o MeHIII 51K rrpa3 Thi;n:3eHb rraqa11ac51 Bai'rHa. 

Pa3r1151!1:3iM, HaK011hKi ;n:3e513il:011hHan 6hl11a cicT3Ma yMau;aBaHhiX paeHay, 51Ka51 
6y;n:aBa11ac51 Ha Ee11aCToqqbme. 

YMau;aBaHhi51 paeHbi , 3ro;n:Ha ;n:aBaeHHbiM cTaTyTaM, rr aBiHHbi 6hr11i 
a6apaH5Iu;u;a 51K rra1151BbiMi BOHCKaMi, TaK i crreu;bi5111bHbiMi - "ypaycKiMi" qaciJ;5IMi. 
IIan51BbiM BOHCKaM, rra rr11aHy rrphrKpbiiJ;IJ;51 !l:351p)KayHai'r rpaHiiJ;hi, 6bmi Bhi3HaqaHbi 
KaHKp3THbi51 rra3iu;hri, 51Ki51 y MipHbi qac rraBiHHbi 6bmi iMi a6cTa11eyBau;u;a y 
iH)KbiHepHbiX a;n:HOCiHaX (3eM1151Hbi51 pa60Tbi), a 3 rraqaTKaM 6a51BbiX ;n:3e51HH51Y 
eTaliKa YTPhiM11iBau;u;a. 
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"YPaycKi5I" ąacu;i CKJiaganic5I 3 ynpayneHH5I KaMeHgaHTa YPa, Meni y cBaiM 
cKnag3e na Tpox aco6HhiX KYJI5IMeTHhrx 6aTanheHay (AKYJIE ) ,  poTy cyB5I3i, 
carrepRyłO poTy. Y aco6HhiX YPax, aKpaM5I Taro, MeJiic5I apThiJiepbril.cKi5I nanKi 
(TpoxghiBi3ieHHara cKrrany) i na 6 y3Bogay KanaHipHail. apThiJiephii [2, c.52] . 

ArH5IBbm 36ygaBaHHi i na3iQhii yMau;aBaHhiX paeHay Ha EenacToąąhiHe He 
Men i csaix rracTa5IHHhiX rapHi30Hay. T3pMiH 3aH5II\I\5I na3iQhiH YPay KaMaH.n:asaHHeM 
3axogH5IH aco6ail. BaeHHafl aKpyri KO)f<Hail. J\hiBi3ii Bhi3Haąayc5I 3 yniKaM Mecu; 5Ie 
):lhiCJiaKaQhi i  ( annarreHHacu;i ag rp aHiQhi ) i cKJiagay ag 30 na 6 rag3iH, ):IJI5I
cneu;hi5IJihHhiX "ypaycKix" ąacu;eil.: 0,5 - 1 ,5 rag3iHhi. IIpaBeg3eHhl5I Han5Ip3gagHi 
BaHHbl Byą36Hbi5I 'rphiBOri Bbi5IBiJii, IIITO r3Thl5I HapMaTbiB b! 6hiJii 3aHi)KaHhiMi, HaBaT 
y MipHhi ąac yKnacu;ic5I y ix naMephi soil.cKi He Marni [18, c.43]. 

Kani 3ragau;h, IIITO )J;A3br Y3BOg3inic5I Henacp3gHa na niHii ):135Ip)KayHail. 
M5I)Kbl, TO BigaBOąHhi5I npaniKi CaBeQKara KaMaHgaBaHH5I, 60 npau;iyHiK Mey 
MarąhiMacu;h 3aH5IQh 36ygaBaHHi YPay 3HaąHa paHeil., ąhrM Marni naghiflcu;i CłOJ\hi 
caBeu;Ki5I naJI5IBhm BOHCKi. 

Ha norn5rg ayTapa apThiKyrra, neniiihiM BaphHIHTaM 6hiJIO 6 He Y3Bog3iQh 
YPay Ha EenaCToąąhme, a 3ac5IpO.n;3iQh cinhr i cpogKi ):IJI5I 3aBHpiii3HHH 6ygayHiQTBa 
Cnyu;Kara, p3KaHCTPYKI\hii IIonau;Kara, MiHcKara i Ma3hipcKara YPay, 6ygayHiQTBa 
na cTapoil. rpaHiQhi (na 1939 r.) HeKaJihKi gagaTKOBbiX yMau;aBaHhiX paeHay. Y TaKiM 
BhmagKy ag HOBail. rpaHiQhi na niHii YPay na cTapoil. rpaHiQhi MenacH 6 narraca 
a6apoHhi (nepagnonne) g a 300 KM, nepaagonhBałOąhr HKYłO HacTynałOąhrH Boil.cKi 
npau;iyHiKa «3aB5I3Jii 6» TYT Ha HeKaJihKi g3eH, 3a r3Thi '-rac caBeu;Klli ąacu;i 3Marni 6 
cBoeąacoBa 3 aHHI\h cBae «ypaycKiH» na3iu;hri i apraHi3aBaHa ycTyniu;h y 6a5IhiH 
):\3eHHHi. h hiJii 6 33KaHOMJieHhl BHJii3HhiH cpiHaHCaBbiH i JlłO):\CKiH p3cypChl, HKiH 
MO)KHa 6biJIO 6 nepaKJiłOqhJI\h Ha iHIIIhiH BaeHHhiH npaeKThl. 

'IJaMy He 6bly npbiHHThl TaKi Bi,ll;aBOąHa paQhillHaJihHhi nJiaH 6y.n;ayHiQTBa 
YPay? MaT3phiHJihi apxiBay, MeMyapHail. i saeHHa-riCTapbiąHaii: niTapaTyphi 
CBegąau;h, IIITO caB eu;KaH B aeHHaH .n:aKTphma KaT3 rapbrąHa He g anycKana 
CTaHoBiiiiąa, nphr HKiM 6aHBhm g3eHHHi �mryu;h npau;HrJihi ąac BHcu;icH Ha caBeu;Kail. 
T3phrTophri, ThiM 6onhiii y He rnhi6iHi. 3rogHa 3 caBeu;Kaii: BaeHHail. gaKTphmail., 
npau;iyHiK y KapoTKi ąac naBiHeH 6hii\h pa36iThiM y npbrrpaHiąHail. nanace, a 3 aThiM 
6aHBhl5I ):\3eHHHi nepaHOCHQQa Ha HrO T3phiTOphlłO. 3hiX0):\3HqhJ 3 r3Tara nacTyJiaTa 
HeganyiiiąaJihHa 6hmo HaBaT yHBiQh, Ka6 caBeu;KiH Boil.cKi Ha T3phiTOpbri Eenapyci 
ąaKaJii npau;iyHiKa 3a 100 - 300 KiJiaMeTpay ag rpaHiQhi, 3a JiiHi5IH 6eTOHHhiX 
a6apOHHhiX 36ygaBaHHH)Z 

)J;pyraH HeagonbHaH aKaniąHacu;h, na cBegąaHHłO Mapiiiana r.K..IKyKosa y 
ThiM, IIITO paiii3HHi a6 6ygayHiQTBe YPay a6M5IpKoyBanicH i nphrManic5I y BY3KiM 
KOJie i 3aQB5Ipg)KaJiicH aca6icTa CTaniHhiM, nacnH ąaro HiHKix cnp3ąaK na r3TaMy 
nhiTaHHłO He ganycKaJiaCH. 

Xai\5! 6hry ag3iH BhmagaK, Kani npaKThiKa 6ygayHiQTBa yMau;aBaHhiX paeHax 
Ha Eenapyci, y ThiM niKy i Ha EenacToąąhrHe, na.n:BeprnacH KphiThii\hi, nphi r3TbiM 
KphiThiKa rrparyąana y MacKBe, y KpaMni, Ha Hapag3e Bhiiii3il.IIIara KipyłOąara 
CKna.n:y HapKaMaTa a6apoHhi CCCP, BaeHHhiX aKpyr, apMiil. i iHIII. 

Y cTyg3eHi 1941 roga y MacKBe ag6hiJiacH BaeHHa-cTpaT3riąHa5I rynhH5I Ha 
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KapTax. M3Ta rynhHi - npasepbiU:h nnaHhi nphiKphiU:W! rpaHiU:hi. IIa.n;ąac saeHHa
CTpaT3riąHaił rynhHi a.n;6hiYC5! Ka3yc - «ciHi» 6oK (npan:iyHiK),5!KiM Kipasay reHepan 
r.K . .IKyKay, yrną3HT pa36iy soileKi «ąbipBoHara» (casen:Kara) 6oKy , 5!Ki5! 
Y3Haąanbsay KaMaH.n;yroąbi 3axo.n;H5!M aco6aił saeHHaił aKpyraił reHepan apMii 
.IJ;.P.Ilaynay. lHU:hi,11;3HT pa3rJIH.n;ayc5! Ha caMhiM BbiCOKiM y3poyHi, y nphiCYTHacn:i 
CTaJiiHa i ąneHay naniT6ropo l.I,K BKII(6). Ha Hapa.n;3e, y nphlCYTHacn:i CTaJiiHa, 
a6M5!pKoysanic5! npbiąhiHhi, ąaMy casen:Ki 6oK y xo.n;3e saeHHa-cTpaT3riąHhiX 
ryJihH5!Y nawrpney H5!)'.n;aąy. 

r.K . .IKyKay, y nphiCYTHacn:i CTaJiiHa, Bb1Ka3ay KphiTbiąHhi nornH.n; Ha
6y.n;ayHiU:TBa YPay Ha Eenapyci i, y nphiBaTHacn:i, Ha EenacToąąbme. «Ha Eenapyci 
yMan:asaHhrn paeHhi 6y.n;yron:n:a seJihMi 6ni3Ka a.n; rpaHiU:hl i 5!Hhi Maron:h KpaiłHe 
H5!Bhira.n;Hyro anepaThiYHYID KaHcpirypaU:hiiO , aca6nisa y paeHe 6enacTOU:Kara 
BhiCTyny. AKpaM5! Taro, - 3a3HaąbiY I:K..IKyKaY, - 3-3a HeB5!JiiKaił mhi6iHi YPbi He 
3Moryn:h .n;o)'ra npaTpbiMan:n:a, 6o 5!Hhi HaCKB03h npaCTP3JihBaron:n:a apThmepbiMCKiM 
ameM. Jiiąy, ruTo naTp36Ha 6hmo 6 6y.n;asan:h YPhi .n;3echn:i rJihi6eił» [ 4, c.209]. 

KaMaH.n;yroąbi 3axo.n;H5!M aco6aił saeHHaił aKpyraił .o;.r:IIaynay He TOJihKi He 
na.n;Tpb!May cnyrnHyro 3aysary I:K..IKyKasa, ane Ha Hapa.n;3e na.n;ay 3 'e.n;nisyro 
p3nJiiKy: «A Ha YKpaiHe YPhi 6y.n;yron:n:a npasiJibHa?», nacJI5! ąaro naąanac5! 
HenaTp36Ha5! nepananKa i a6MepKaBaHHe nhiTaHH5! a6 Y3B5!,[(3eHH5!Y YPay Ha 
EenacToąąhme CKOHąhmac5! HiąhiM [ 4, c.209] . Ey.n;ayHin:TBa YPay na Ho san rpaHiU:hi 
Ha E enacToąąbme npa.n;oy)J(hiJiaC5!, nhiTaHHe .n;a naąaTKY saiłHhi 3acTaJIOC5! 
H5!BbiparnaHbiM. 

H5!BbiparnaHbiM 51 HO 3aCTaJIOC5! i naCJI5! npb13Ha ą3HH5! r.K . .IKyKaBa 
HaąaJihHiKaM reHepaJibHara liiTa6a: YPhi Ha EenacToąąbiHe npa.n;ay)J(aJii 6y.n;asan:n:a 
na HauropmaMy saph15!HTY- na niHii HOBaił rpaHiU:hl, TaMY 5!Hhi a6'eKThiyHa He Mami 
BhiKaHaU:h 3a.n;aą, ycKna.n;3eHhiX Ha ix casen:KiMi nnaHaMi, ruTo 5!CKpasa naKa3aJii 
neprnbm ra.n;3iHhi naąaTKY BaMHhi. Y cyB5!3i 3 xyTKiMi T3MnaMi HaCTYIJJieHH5! H5!Men:Kix 
soiłcK, 3-3lj.a.n;cyTHacn:i nepa.n;noJIJI5! naMj)J( ,11;35!p)J(ayHaił rpaHin:aił i niHillił YPay, .n;3e 
Mami 6hiiJ:h 3aTPbiMaHbl ąacn:i npan;iyHiKa, ąaCTKa .[I;A3ay TaK j 3aCTaJiiC5! nycTbiMi,
ix He nacneni 3aH5!U:h casen:Kill rapHi30Hhi [18, c.43] . HeKaTophm .IJ;A3hi HeMn:aMi 
6hmi 3aH5!Thi paHeił casen:Kix soiłcK. nhiJihi soiH-ypasen: .o;.rayphmiH cse.n;ąhiiJ:h: «Y 
HeKaTOpbiX Mecn:ax, 5!K r3Ta 6biJIO ,  HanpbiKJia.n;, na.n; rpaeBbiM i Acayn:oM, 
riTJiepayn;aM, ,11;35!KYIDąbi ix HeąaKaHaMY Hana.n;y, y.n;aJIOC5! 3aH5!U:h Haillbl .[I;A3hi paReM
ix rapHi3oHay. TaK 5!K Harnbi .IJ;A3bi y rn3pary Mecn:ay 3Haxo.n;3iJiic5! y 200-300 MeTPax 
a.n; rpaHiU:hi, a,[(CIOJib MO)J(Ha MepKaBaiJ:h, liiTO 3 iMi MarJIO 3,11;apbiiJ:U:B TOe CaMae, liiTO 
3 .IJ;A3aMi na.n; rpaeBbiM i Acayn:oM» [19, c.41,42] . 

IlaMhiJIKOBae 6y.n;ayHiU:TBa Ha EenacToąąbme .[J;A3ay na niHii rpaHiU:hi 
nphiB5!JIO .n;a TpariąHbiX HacTyncTsay. HeMU:hi y neprnhi5! .n;Hi BaMHhi cyMeJii 
6naKipasan:h .IJ;A3hi i )J(OpcTKa pacnpasin:n:a 3 ix a6apoHn:aMi [18, c.43,44]. 

TaKiM ąbiHaM, YPhi Ha EenacToąąbme 3-a ix naMhiJIKOBara 6y.n;ayHiU:TBa Ha 
JiiHii HO BaM ,11;35!p)J(a)'HaH rpaHiU:hi, He3aBeprnaHaCn:i 6y.n;ayHiU:TBa i iHliibiM npbiąhiHaM, 
He BhiKaHani y naąaTKY saiłHhi 3a.n;aą, 5!Kill ycKna.n;ana Ha ix casen:Kae KaMaH.n;asaHHe. 
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STUDIA PODLASKIE tom XlV BL'\ŁYSTOK 2004 

JOANNA SADOWSKA (Białystok)

KIEROWNICZA SIŁA MŁODEGO POKOLENIA 
CZY DODATEK DO APARATU PARTYJNEGO? 

- DYSKUSJA DZIAŁACZY PO ROZWIĄZANIU ZMP 

Związek Młodzieży Polskiej był symbolem systemu stalinowskiego, w okre
sie jego istnienia traktowany był jako ucieleśnienie idei socjalizmu, po 1 956 r. uzna

no go za najdobitniej szy przykład wypaczeń tego ustroju. Powstał w roku 1948, 
w tym samym czasie gdy aktywizowało się tak zwane drugie podziemie, czyli fala 
oporu narastająca po rozbiciu podziemia zbrojnego i legalnej opozycji .  Tworzyli je 
młodzi ludzie wychowani na legendzie Armii Krajowej , którzy urodzili się zbyt póź
no, aby włączyć się do konspiracji w czasie wojny lub tuż po jej zakończeniu. Po
wstawały setki grup złożonych często przez kolegów z podwórka lub szkoły; którzy 
pisali na murach antykomunistyczne hasła, drukowali ulotki, rzadziej sięgali po 
broń. Prędzej czy później trafiali w ręce UB. Postawy młodzieży niepokoiły władze, 
które za nagłą konieczność uznały rozpoczęcie ofensywy ideologicznej w celu wy
chowania nowego, socjalistycznego człowieka. Młode pokolenie miało być podda
ne nie tylko pełnej kontroli, ale też głębokiej indoktrynacji, praniu mózgów w celu 
zajęcia pożądanych przez władze postaw, które pozwoliłyby spokoj nie patrzeć w so
cjalistyczną przyszłość. Zadanie to powierzono w pierwszej kolej ności szkole, 
a z myślą o przyszłych aktywistach postanowiono powołać specjalną organizację 

młodzieżową, niepodobną do żadnej z dotychczas istniejących, wielką i silną. 
Organizacje skupiające młodzież w Polsce po 1 945 r. w większości wywodzi

ły się z tradycji przedwojennych, choć komuniści stopniowo starali się je zawłasz

czyć, tak jak to działo się też z partiami politycznymi. Taki los spotkał Związek 
Młodzieży Wiejskiej ,,Wici", który podporządkowany został koncesjonowanemu 

Stronnictwu Ludowemu, czy Organizację Młodzieżową Towarzystwa Uniwersyte
tów Robotniczych (OMTUR) związaną z PPS i stanowiącą największe zagrożenie 
dla pozycji komunistycznego Związku Walki Młodych. Dużo mniej lewicowe oblicze 
miał Związek Młodzieży Demokratycznej (ZMD), ale tak jak j ego patron - Stron
nictwo Demokratyczne, pozbawiony był większych wpływów. Po wojnie wyszedł 

z konspiracj i  Związek Harcerstwa Polskiego, organizacja niepolityczna, ale z bar
dzo wyraźnym obliczem ideowym, nieprzystającym do nowej rzeczywistości. Do c za-
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su władze z bólem tolerowały tę sytuację, jednak nie można było już wtedy mówić 
o pełnym pluralizmie czy szerokim spektrum poglądów 1·eprezentowanych na sce
nie młodzieżowej . Wygrane, choć poprzez fałszerstwo wybory dały komunistom 
poczucie siły i bezkarności. Rozpoczął się proces bezwzględnego niszczenia prze
ciwników, monopolizowania oficjalnego życia publicznego w Polsce. 

Rok 1948 był rokiem "procesów zjednoczeniowych". Warto zauważyć, że dzia
łania młodzieży już wtedy wyprzedziły dorosłą politykę, co powtórzy się w okresie 
odwilży. Oczywiście nie była to spontaniczna akcja młodych ludzi, a krok zaplano
wany i ustalony przez władze Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjali
stycznej. Nowa organizacja miała przyjąć postępowo-rewolucyjne tradycje istnie
jących związków- z OMTUR budowania jednolitego frontu w latach 30 -tych i walki 
z okupantem, z ,,Wici" - radykalizm ruchu ludowego i tradycję Brygad Chłopskich
i podobnie z ZWM - walk z okupantem oraz reakcyjnym podziemiem1• Takie były 
hasła, natomiast w rzeczywistości owo "zjednoczenie" miało na celu faktyczną li
kwidację niekomunistycznych organizacji. OMTUR podzielił los PPS. Szybko zresztą 
dokonano w ZMP czystki odsuwając wpływowych działaczy z ,,Wici" czy OMTUR.

W ciągu najbliższych lat ZMP wchłaniając ZHP i Związek Akademickiej 
Młodzieży Polskiej uzyskał pełny monopol na oficjalną działalność wychowawczo
polityczną wśród młodzieży. Zastosowano tu sowiecki wzorzec organizacyjny Kom
somołu, naśladując też tę stalinowską organizację pod względem ideowym. Roz
wiązanie takie stosowano zresztą we wszystkich państwach bloku - kopią 
Komsomolu był działający od 1949 r. Czechosłowacki Związek Młodzieży, Związek 
Młodzieży Pracującej Rumunii, czy Związek Młodzieży BułgariF. 

ZMP miał być organizacją całej młodzieży polskiej (stąd brak innych przy
miotnikóww nazwie), istotnym elementem "frontu narodowego" i realizatorem hasła
integracji społeczeństwa. Formalnie przynależność do ZMP była w pełni dobrowol
na, faktycznie jednak, realizując hasło organizacji masowej, często stosowano na 
młodych ludzi presję, uzależniając od wstąpienia do organizacji przyjęcie na stu
dia, zdobycie pracy, własnego mieszkania, poprawę sytuacji rodziców itp. Część 
młodzieży sama podejmowała decyzję o akcesie do związku spodziewając się, że 
ułatwi, albo wręcz umożliwi jej to zrobienie kariery. Faktycznie ZMP był kuźnią 
kadr dla PZPR. Niewątpliwie była też grupa ideowców, młodych ludzi wierzących, 
iż działalność w komunistycznej organizacji młodzieżowej pozwoli im robić coś 
dobrego dla kraju i społeczeństwa. Przyjmowanie tej naiwnej wiary można uznać 
za odruch samozachowawczy, próbę znalezienia sobie miejsca w nowym świecie 
i zaspokojenie podkreślanej przez psychologów potrzeby przynależności. Zwłasz
cza że dla ZMP nie było wówczas alternatywy. Nie jest możliwe oszacowanie, jak 
liczne reprezentowane były wymienione sposoby myślenia i motywacje. Organiza
cja się rozwijała i na początku 1949 r. liczyła ponad pół miliona członków, a w 1955 

' Słownik organizacji młodzieżowych Polsce 1918-1970, Warszawa 1971, s. 1 18-119. 
2 D. Libionka, Ruch młodzieżowy w PRL, "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej" 2001, nr 10-11, 

s. (www.ipn.gov.pl) 
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- około dwóch, skupiając około 40% osób w wieku 17-35 lat, głównie młodzieży 
szkolnej i młodych robotników3• 

Organizacja i sposób działania ZMP przypominały PZPR - rozbudowana 
i scentralizowana struktura, etaty dla sekretarzy, zjazdy i plena, a nawet zwraca
nie się do siebie per "towarzyszu" . Czołowi działacze, osoby sprawuj ące w organi
zacj i  różne funkcje były zresztą z reguły członkami PZPR. Związek miał wychowy
wać w duchu socjalizmu "nowego człowieka o nowej moralności", walczyć o pokój ,
zaszczepiać materialistyczny "naukowy" światopogląd, pomagać w nauce i zdoby
waniu kwalifikacj i zawodowych, organizować wolny czas, rozwijać zainteresowa
nia, wdrażać do dyscypliny, aktywności, pracy społecznej , wskazywać cele życio
we, wzorce i autorytety, które miały zastąpić tradycyjne wartości, dbać o interesy 
młodzieży na zewnątrz, czyli praktycznie zaspokajać większość jej potrzeb. Kiedy 
w okresie planu 6-letniego rozwijający się w morderczym tempie przemysł potrze
bował coraz to nowych rąk do pracy, ZMP rozpoczął organizację młodzieżowych 
brygad współzawodnictwa pracy Tysiące młodych ludzi podejmowało się wielkie
go wysiłku z entuzjazmem, wierząc że budują sobie lepszą przyszłość, robią coś 
ważnego dla kraju. 

Przynależność do ZMP dawała jej członkom poczucie siły Faworyzowani 
przez władze, ugruntowywani w przekonaniu, że są lepsi i mądrzejsi niż ich rodzi
ce, że do nich należy teraźniej szość i przyszłość, stawali się buńczuczni, hardzi, 
bezwzględni. Zetempowcy rządzili szkołami, wpływając nie tylko na zachowania 
swych kolegów, ale także nauczycieli i kierowników, przeważnie ludzi przedwojen
nych, czyli nie cieszących się zbytnim zaufaniem władz. Młodzi aktywiści kontrolo
wali ich poczynania i słowa, nierzadko donosili, próbowali dyktować, co mają ro
bić. Domagali się też łagodniejszego traktowania, stawiania lepszych ocen, jako że 
mieli tyle obowiązków organizacyjnych, ważniejszych niż nauka. Ich językiem sta
ła się socjalistyczna nowomowa, a swą aktywność widzieli jako nieustanną walkę 
z wrogiem klasowym, reakcją, przesądami, kułakami, sabotażystami, bikiniarza
mi, złodziejstwem, brakoróbstwem, bumelanctwem . . .  Organizacja, choć z pozoru 
roześmiana i rozśpiewana, była groźna. 

W 1956 roku, ku zaskoczeniu zwolenników i przeciwników, rozsypała się jak 
domek z kart. Partia przetrwała ten trudny rok, wyszła nawet z opresji wzmocnio
na, z ogromnym kredytem zaufania, jaki zdobył dla niej Władysław Gomułka. Prze
trwał socjalizm, sojusz ze Związkiem Radzieckim i państwowa własność. Znikły 
tylko UB i ZMP pozostawiając po sobie fatalne wspomnienie. Klęska ZMP wydaje 
się dzisiaj w pełni uzasadniona, zasłużona i oczywista - negujemy ówczesny sys
tem w całości, z jego metodami, hasłami, potępiamy odpowiedzialnych zań ludzi, 
więc jasne, że musiała upaść organizacja będąca kwintesencją swoich czasów. Za
pewne podobnie myślała też wówczas część społeczeństwa, cieszyli się zetempow
cy, którzy zostali zmuszeni do akcesu, rozumieli ci, którzy się rozczarowali. Dla 

3 M. Wierzbicki, Rozpad i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej w latach 1956-1957, w: 
Władza a społeczeństwo w PRL. Studia historyc:me pod red. A. Friszke, Warszawa 2003, s.77-79. 
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tych jednak, którzy przyszli do ZMP by zrobić karierę, było to życiowe niepowodze
nie, odczuwali rozgoryczenie i złość. Zapewne najboleśniej klęskę ZMP odczuli ide
owcy, zwłaszcza czołowi aktywiści, którzy musieli poczuwać się do odpowiedzial
ności. W tej trudnej sytuacji zniechęcali się do działalności społecznej , albo wręcz 
przeciwnie - z jeszcze większym zapałem przystępowali do budowy nowych orga
nizacji, tym razem "autentycznych", "niezależnych" i "prawdziwie rewolucyjnych".
Chcieli wyciągać wnioski z przeszłości - zastanawiali się, gdzie popełnili błędy, pró
bowali analizować działalność ZMP, krytykowali. Co mógł zarzucać organizacji 
komunistycznej jej były aktywista, rewolucjonista oddany walce klas? Jak wytłu
maczyć klęskę organizacji wzorowanej na Komsomole w sytuacji, gdy ten ostatni 
ciągle ma się dobrze? Ta refleksja i dyskusja byłych działaczy odsłania inne obli
cze ZMP - organizacji wcale nie tak prężnej i sprawnej , mirażu masowości i szero
kiego poparcia, ułudy wpływów wśród młodzieży, organizacji karierowiczów, du
żych pieniędzy, nadużyć, a przede wszystkim pustych słów. 

Publiczna dyskusja nad oceną ZMP rozgorzała na dobre w okresie jego roz
padu - roku 1956 i kontynuowana była w roku następnym, kiedy budowano na jego 
gruzach nowe organizacje i obawiano się powtórzenia starych błędów. Władza uzna
wała, że atak na ZMP ma dwoisty charakter - z jednej strony uczestniczą w nim 

"zdezorientowani, ale ideowi i przeżywający głęboko tragedię aktywiści ZMP, kry
tykujący wszystko i wszystkich, szukający wyjścia z sytuacji przez tworzenie cze
goś nowego, ideowo czystego [ . . .  ] ,  z drugiej strony z przeciwnych pobudek [ . . .  ] wszy
scy prawicowcy, wrogowie chcący przez skompromitowanie ZMP osłabić i rozbić 
jedyną organizację młodzieży, uderzając w ten sposób w partię"4• Wbrew pozorom
nie był to podział jednoznaczny i wiele osób zaliczanych początkowo do pozytyw
nej grupy ideowców, z czasem zostało uznanych za wrogów i wichrzycieli. Trwa
jącą w prasie i na zebraniach dyskusję cechował dość ostry, charakterystyczny dla 
okresu odwilży ton, ale nie posuwano się tak daleko, by podważyć sam sens istnie
nia organizacji, jej podstawy ideowe. Tak jak w innych dziedzinach życia, wskazy
wano raczej na wypaczenia niż grzechy pierwotne. Na przebieg dysputy miał wpływ 
fakt, że włączyły się do niej oficjalne czynniki partyjne, co uznać należy przede 
wszystkim za wybieg taktyczny, gdyż dzięki temu władza przejęła nad nią kontrolę. 
Wydaje się, że krytykując ZMP myślano już o pożądanym kształcie jego sukcesorów. 

Choć atmosfera gęstniała od początku 1955 r. , to wyraźny "ferment w szere
gach" ZMP rozpoczął się po XX Zjeździe KPZR. Na zorganizowanej pod koniec
marca 1956 r. naradzie przyznano, że siła organizacji i jej wpływ na młodzież są 
znacznie słabsze niż dotąd głoszono. Odważono sięteż stwierdzić, że wpływy par
tii w ZMP były zbyt mocne i ograniczały jego samodzielność 5• Już w czerwcu, gdy 
napięcie w związku było wyraźnie odczuwalne, ale nikt jeszcze nie przewidywał 
jego upadku, problemem zajęło się Biuro Polityczne KC PZPR. Stwierdzono, iż "błędy, 
które były w pracy partyjnej na skutek łamania leninowskich form życia partyjne
go, rzutowały silnie na styl pracy ZMP; naruszanie demokracji wewnątrzorgani-

' Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), KC PZPR, sygn. 237/VII - 2793, k. 16-17. 
5 M. Wierzbicki, op. cit., s. 81.  
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zacyjnej, wypaczone pojęcie czujności, znalazły również swe odbicie w pracy ZMP" .
Dostrzeżono, że szok po XX Zjeździe KPZR jest już przezwyciężany, i nastąpiło 
ożywienie wśród członków organizacji,  którzy starają się zerwać z ciążącym "za
stojem myślowym i biernością", czego jednak nie rozumie jej kierownictwo 6• Par
tia, przynajmniej początkowo, mocno podkreślała odpowiedzialność władz związ
ku. Sporządzono tajną analizę postawy aparatu etatowego, która wykazała, że 

"zaangażowanie ideowe kadry etatowej , jej bojowość i oddanie sprawie budowy 
socjalizmu w Polsce pozostawiały wiele do życzenia. Dominowały natomiast bier
ność, oportunizm, konformizm, lenistwo i prywata. Większość pracowników apara
tu etatowego była obojętna na los młodzieży, nie angażowała się w działania zmie
rzające do poprawy jej sytuacji. Słowem - byli raczej skostniałymi urzędnikami niż 
ideowymi rewolucjonistami". Stwierdzono wiele zaniedbań administracyjnych,
zwłaszcza w terenie - brak ewidencji członków, niepłacenie składek, a nawet fał
szowanie statystyk. Mit silnej , sprawnej organizacji się rozwiewaF. 

Dyskusja nad kondycją ZMP została upubliczniona, gdy włączyła się w nią 
prasa, a przede wszystkim studencki tygodnik "Po prostu" , który zmienił charak
ter i stał się pismem częściowo niezależnym, urastając z czasem do rangi symbolu 
odwilży w Polsce. W tekście, którego tytuł "Co robić?" sugerował troskę nad sytu
acją w organizacji, autorzy wprost stwierdzali, że nie zdaje ona egzaminu, zwłasz
cza na wyższych uczelniach, gdzie studenci traktowani są jak małe dzieci. "Obecny
związek przedstawia konglomerat rewolucjonistów i lojalistów; ludzi głęboko ide
owych i bezideowców. Komunistów i drobnomieszczuchów. Entuzjastów i cyników
wdechowców" - pisano bez ogródek, postulując przekształcenie ZMP w nową, od
mienioną organizację8• W następnym numerze redaktor Eligiusz Laso ta zagrzewał 
młodzież do walki słowami: "Koledzy! Nie zapominajcie na jakim świecie żyjecie!
Jest rok 1956. Wiosna. Dni kaprali ZMP są już policzone "9. 

Później zmieniła swe oblicze także ,,Walka Młodych" - oficjalny organ Zarzą
du Głównego ZMP, deklarując że staje otwartym forum dyskusji młodzieży. Wyraź
nie miała stanowić przeciwwagę do "Po prostu", zamieszczała jednak teksty znacz
nie bardziej powściągliwe, cięgle posługując się socjalistyczną nowomową. Tu do 
chorób ZMP zaliczano przede wszystkim właśnie brak dyskusj i, prawdziwej orien
tacji w problemach młodzieży oraz . . .  naukowych podstaw do działalności. "Cóż
wie, na przykład organizacj a, jej aktyw, o tej części klasy robotniczej , która zupeł
nie niedawno przywędrowała ze wsi do fabryk? [ . . .  ] Cóż wie nasz Związek o tym, 
w jakim stopniu młody robotnik czuje się współgospodarzem zakładu? [ . . .  ] Jakie 
wiadomości, poza przypadkowymi, docierały do aktywu organizacji o warunkach 
materialnych, w jakich żyje młodzież, o ekonomicznych bodźcach jej pracy?" - za-

" Protokół Nr 97 posiedzenia Biura Folitycznego w dniu 14 czerwca 1956 r., w: Centrum władzy. 
Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR z lat 1949-1970, opr. A. Dudek, A. Kochański, K. Persak, 
Warszawa 2000, s. 169. 

7 M. Wierzbicki, op. cit., s. 80-81. 
8 .,Po prostu"' 1956, nr 15 (377), s. 1-2. 
9 .,Po prostu"' 1956, nr 16 (378), s. 3. 



82 Joanna Sadowska 

pytywano ironicznie. Do grzechów ZMP zaliczano też nieprzeciwdziałanie "posu
nięciom wrogów, spekulant ów, kułactwa

"
. Ubolewano, iż wychowanie ZMP zamiast 

"pedagogiki walki jest pedagogiką ciotek
"
, że wzorem osobowym przestał być Paw

ka Korczagin, a stał się "ulizany socjalistyczny mieszczuch" i ostrze walki klaso
wej zostało stępione\(). 

Napięcie wśród młodzieży zetempowskiej znacznie wzrosło po wypadkach 
poznańskich w czerwcu 1956 r. Krwawo stłumione wystąpienie robotników było 
wstrząsem dla całego społeczeństwa, a wielu dotąd oddanych systemowi pozbawi
ło złudzeń. Tymczasem oficjalne stanowisko władz ZMP było powtórzeniem par
tyjnej wersji o prowokacji i skierowaniu wystąpień przeciwko władzy robotniczej . 
Sformułowania o wielu krzywdach robotników nie łagodziły rozczarowania, jakie 
wywołała taka postawa. Co więcej , okazało się, że wśród czynnych uczestników 
wystąpień poznańskich byli członkowie ZMP, a z tym organizacja nie umiała sobie 
poradzić. "Praktycznie nie istniejemy, jak dowiedliśmy chociażby 28-29 czerwca 
w Poznaniu

"
- mówił na III Plenum Zarządu Głównego Wiktor Woroszylski. "Jeste

śmy abstrakcją, nie zmaterializowaną ideą, pozycją w biurokratycznym sprawoz
daniu, Bóg wie czym, tylko nie żywo, rewolucyjną organizacją młodzieży

"
. Dotych

czasową działalność nazwał latami "jałowej pseudo-działalności", zakończonej 
"gwizdem i tupaniem młodzieży

"
. Stwierdzał, iż ZMP jest w istocie "jednym z kilku 

równolegle działających pionów aparatu państwowego, pilnującym dyscypliny na
uki i pracy oraz mobilizującym masy do walki ze stonką ziemniaczaną

"
, inercyj ną 

machiną biurokratyczną z przytłaczającym stanem posiadania i "balastem urzęd
niczo-apologetycznej tradycji

"
, której stosunki z PZPR układały się na zasadzie 

ślepego podporządkowania1 1 •  W uchwale tego plenum, w dużo łagodniejszym tonie 
stwierdzono, że "Organizm Związku chłonął ogólne błędy i wypaczenia życia spo
łecznego. Na skutek naszych własnych braków i wypaczeń urastały one w ZMP do 
spotęgowanych rozmiarów i zaciążyły na całej działalności organizacji. Organiza
cja nasza w ostatnich latach zatracała swoje rewolucyjne oblicze i nie spełniała 
należycie swojej roli jako kierownicza siła młodego pokolenia

"
. Głosywewnętrznej 

krytyki, choć doprowadziły do prób reform związku, jego katastrofy nie mogły za
trzymać12. 

Październikowe VIII Plenum KC PZPR, które przyniosło zmiany na szczy
tach władzy, napełniło miliony Polaków optymizmem, a nawet natchnęło entuzja
zmem. Krytyka dotychczasowej rzeczywistości, która miała ochronić kraj przed 
powtarzaniem błędów stała się odważniejsza. W ZMP dostrzegano już nie tylko 
zbiurokratyzowanie i brak samodzielności, ale poddawano też w wątpliwość do
browolność wstępowania i motywacje młodzieży. "Związek lojalizował przywileja
mi i ciśnieniem swej biurokratyczno-administracyjnej metody pracy masy młodzie
ży.[ . . .  ] Panowała w ZMP teoria, która głosiła, że cała młodzież jest "pozytywnie 
ustosunkowana do otaczającej rzeczywistości

"
, trzeba ją tylko zorganizować. Stąd 

10 .Walka Młodych" 1956, nr 1 (96), s. 1, nr 5 (100), s. 2 
11 AAN,KC PZPR, sygn. 451/V - 11 ,  k. 97-98, 100. 
12 ,Walka Młodych" 1956, nr 4 (99), s. 3. 
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ciągła pogoń za wzrostem szeregów, który był podstawowym miernikiem oceny pracy 
ZMP" - pisano w "Po prostu". Zauważano, że związku nie budowała młodzież, ro
biono to dla młodzieży, a jego aktywiści żądali przy tym coraz większych subwencji 
i większej liczby etatów 13. Nic dziwnego, że pomimo prób zwierania szeregów, dzia
łalność ZMP zamierała, a środowiska młodzieży zaangażowanej politycznie podej
mowały niezależne inicjatywy tworzenia nowych organizacj i ,  o różnym stopniu 
zbliżenia do władz. W tej sytuacji kierownictwo partii, widząc iż traci kontrolę, 
którą sprawowało poprzez ZMP nad młodzieżą, podjęło decyzję o utworzeniu na jej 
miejsce nowych organizacji, odrębnych w środo·wisku miejskim, wiejskim i ewentu
alnie studenckim. Wyrażając rozczarowanie postawą Prezydium Zarządu Główne
go ZMP, które "poddawało się nastrojom młodzieży, nie potrafiło przeciwstawić się 
odśrodkowym tendencjom ani tez skupić wokół siebie zdrowej części młodzieży 
i jest izolowane od mas młodzieży", Biuro Polityczne przyznało także, że część od
powiedzialności ponosi sama partia, zbyt słabo wspierająca młodzież14• Na potrze
by partii przygotowano obszerną notatkę zawierającą analizę sytuacji .  Dokument 
ten musiał stać się podstawą innych wypowiedzi, gdyż w wielu miejscach można 
rozpoznać zawarte w nim sformułowania. Listę wypaczeń wytykanych przez par
tię związkowi otwierało odejście od charakteru ideowo-wychowawczego, zaniedby
wanie interesów młodzieży, zaniechanie walki o jej prawa. Trafnie zauważono, że 
ZMP nie był reprezentantem młodego pokolenia, a raczej państwa wobec młodzie
ży, stając się zbiurokratyzowanym urzędem. Słuszna teza o masowości była źle 
interpretowana i doprowadziła do braku selekcji i różnicowania młodzieży. Czę
stym określeniem stosowanym wobec ZMP była galaretowatość. Miało to chyba 
oznaczać bierność i bezwład mas członkowskich. Przyznawano, że ingerencja par
tii w sprawy związkowe była nadmierna15. 

W grudniu 1956 r. Zarząd Główny ZMP praktycznie już nie działał. Zebrał 
się po raz ostatni 10 stycznia 1957 r. podejmując decyzję o swej likwidacji .  Więk
szość uczestników posiedzenia podzielała pogląd przewodniczącej Heleny Jawor
skiej, iż dalsze trwanie jest pozbawione sensu i nawet szkodliwe, ale były też głosy 
przeciwne. Wskazywano, że nie można mówić o nieistnieniu związku w sytuacji, 
gdy ciągle tysiące młodzieży opłacają składkP6• Później niejednokrotnie kwestio
nowano też uznanie rozwiązania Zarządu za likwidację całego związku i legalność 
tej decyzji .  

Zapewne jednak duża część szeregowych członków ZMP z ulgą przyjęła jego 
rozpad i nie angażowała się później w pracę organizacji młodzieżowych. Zniechę
cili się też aktywiści, którzy poczuli się oszukani, zrozumieli że stracili kawałek 
swego życia, albo po prostu obrazili za słowa krytyki. U niektórych jednak nastę
pujące w kraj u przemiany spotęgowały potrzebę działania. Ci, współpracując zresztą 

13 "Po prostu" 1956, nr 43, s. 1-2.
14 Protokół Nr 146 posiedzenia Biura Folitycznego w dniu 5 grudnia 1956 r. , w: Centrum władzy, 

s. 240-241.
1 5  AAN, KC PZPR, sygn. 237/VII -2793, k. 14-16. 
'" Tylko w województwie warszawskim w grudniu 1956 r. miało opłacić składki 28 tys. osób. - M. 

Wierzbicki, op. cit., s .  105-106. 
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często z ludźmi dotąd niezaangażowanymi, tworzyli Rewolucyjny Związek Młodzie
ży, Związek Młodzieży Robotniczej, Związek Młodzieży Demokratycznej i wiele in
nych, aż wreszcie te, którym dane było przetrwać, czyli Związek Młodzieży Socja
listycznej (ZMS) i Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) . Chcąc moderować proces 
tworzenia nowych organizacji partia sama organizowała poświęcone temu spotka
nia. Tutaj krytyka ZMP musiała być szczególnie przemyślana, bo płynące z niej 
wnioski były jednocześnie wskazówkami i ostrzeżeniami dla nowopowstających 
organizacj i. Stąd czynniki partyjne i część działaczy przede wszystkim broniło 
koncepcji jedności ruchu młodzieżowego. Wprawdzie zakładano, że powstaną te
raz 2-3 blisko współpracujące ze sobą organizacje, ale nie dopuszczano myśli o praw
dziwym pluralizmie na tej scenie. Na gorącej naradzie aktywu młodzieżowego 
30 grudnia 1956 r. sekreta1·z KC PZPR Jerzy Morawski wskazywał na przedwojen
ny rodowód zasady jedności i skierowanie jej "przeciw klasom wstecznym i ich
ideologii". Jego zdaniem winę za rozpad ZMP ponosi "niewłaściwy, wypaczony roz
wój ZMP w późniejszych latach wskutek czego ZMP z organizacji społecznej, wy
zwalającej inicjatywę i energię samodzielną młodzieży przeobrażał się coraz to 
bardziej w system urzędów do spraw młodzieży, w coś w rodzaju dodatku do apara
tu partyjnego, aparatu państwowego na terenie młodzieży". Trafnie zauważał, iż
związek "nie był organizacją tych co chcą działać, ale tych którzy uważają że jest
dobrze widziane do organizacji należeć". Podkreślał jednak, że nie wszystko co 
!'Obił ZMP latach był złe. "Nikomu nie wolno pomniejszyć wysiłku i trudu setek
tysięcy chłopców i dziewcząt w szeregach ZMP, którzy z najwyższą ofiarnością i sa
mozaparciem walczyli i pracowali nad uprzemysłowienie kraju" - mówił by nie utra
cić młodzieży zaangażowanej w ZMP, potrzebnej w nowych organizacjach17• 

W podobnym duchu wypowiadali się uczestnicy wielu innych spotkań poze
tempowskich środowisk młodzieżowych. Na naradzie przedstawicieli Rewolucyj
nego Związku Młodzieży 29 grudnia 1956, która miała dość spontaniczny i nieza
leżny charakter, mówiono: "Uważamy, że ZMP pozbawiony samodzielności,
działający jako jednostronna transmisja z góry w dół, skupiający wszystkich bez 
względu na ich poglądy i postawę wobec życia, był wcieleniem stalinowskiej kon
cepcji w ruchu młodzieżowym". Nowe związki miały być jednoznacznie socjalistycz
ne, ściśle współpracować z pa1·tią, ale na innych, bardziej partnerskich zasadach 18• 

Głównym spadkobiercą ZMP był ZMS skupiający przede wszystkim młodzież 
miejską. Przejął on dużą część członków i aktywu poprzednika i z tego względu 
zagroż0ny był powtórzeniem jego błędów. ŚWiadomi tego działacze odrzucali zało
żenia, o masowym charakterze organizacji. Ono ich zdaniem spowodowało, że w sze
regach ZMP znajdowali się ludzie o niskich kwalifikacjach moralnych, nieodpo
wiednich poglądach politycznych i światopoglądzie, niechętni do działania. 
Przyznawano, że władze związku poszczególnych szczebli były bowiem zobowią
zane do wykonywania planu rozbudowy organizacji i wpisywano często w poczet 
jej członków osoby przypadkowe, a nawet nieświadome tego faktu. Rzadko jednak 

17 AAN, KC PZPR sygn. 237N-247, k. 3-5, 7-8. 
'"AAN, ZMS sygn. 11NJ/626, k. 18. 
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przyznawano się do wywierania presji na jej przyszłych członków. Alternatywą dla 
masowości miała być awangardowość czyli kadrowy charakter organizacji i w ta
kim kształcie chciano je teraz tworzyć. Szybko jednak okazało się, że partia ocze
kuje działań masowych i od hasła awangardowości trzeba było już po kilku miesią
cach odejść. 

Nie chcąc upodobnić się do ZMP, założyciele ZMS początkowo wzdragali się 
przed zabieganiem o etaty, tworzeniem struktur biurokratycznych i gromadzeniem 
majątku. To miałoby uchronić nowy związek przed zesztywnieniem i upodobnie
niem do urzędu, co stało się udziałem ZMP. Duże koszty działalności dawnej orga
nizacji uznawane też były za jedną z przyczyn jej katastrofy. Niskie wpływy ze 
składek członkowskich, których nieudolny aparat nie potrafił wyegzekwować, po
wodowały niedobory finansów, a także, co zauważali tylko niektórzy, nadmierne 
uzależnienie od subsydiów państwowych. To z kolei osłabiało pozycję związku wo
bec władz. Już w pierwszych tygodniach istnienia ZMS okazało się jednak, że więk
szość działaczy nie jest w stanie wyobrazić sobie innej organizacji pracy niż znała 
ją z ZMP. Żądania etatów, ryczałtów i mieszkań w Warszawie pojawiały się ze wszyst
kich stron i stopniowo były spełniane. Częste nadużycia, których się przy tym do
puszczano, mogą wskazywać, iż dla części aktywistów praca w związku tak jak 
kiedyś, miała być sposobem na dobre urządzenie się. Co ciekawe, mimo odcinania 
się od poprzednika, ZMS uważał za oczywiste, że powinny mu zostać przekazane 
środki finansowe i mienie pozostałe po ZMP 19. 

W tej sytuacji w oczach części młodzieży, zwłaszcza na prowincji, różnice 
pomiędzy ZMP a ZMS nie były czytelne. Wrażenie kontynuacji potwierdzała nie
rzadka praktyka przejmowania całych ogniw ZMP, w niezmienionym składzie i bez · 
przeprowadzenia dyskusji. Oczywiście była to inicjatywa starego aparatu, umac
niająca jego pozycję, co źle wróżyło na przyszłość20.

Szybko zorientowano się, iż zmasowana, daleko idąca krytyka ZMP może 
obrócić się przeciwko nowemu związkowi, często podświadomie kopiującemu pew
ne zachowania i rozwiązania. Negowanie dorobku poprzednich ośmiu lat utrudnia
ło także wykorzystywanie sprawdzonej wówczas kadry. Przede wszystkim chyba 
jednak partia oczekiwała, że ZMS czy ZMW będą im służyły na podobnej zasadzie 
i nie gorzej niż poprzednik. Dlatego już w początkach 1957 r. pojawiają się głosy 
starające się osłabić krytykę. "Sądzimy, że jest już dziś najwyższy czas, bez obawy, 
ze popadniemy w neozetempizm - zdjąć etykietkę trędowatości z wielu pozytyw
nych doświadczeń wypracowanych przez ZMP i przestać się straszyć na każdym 
kroku nieistniejącąj uż organizacjąjak diabłem wymalowanym na ścianie

" 
czy "Nie

każde hasło wysuwane przez ZMP jest śmierdzące
" 

- to wypowiedzi członków 
KC ZMS z wiosny 1957 r 21 .

Na I Zjeździe tej organizacji, który odbył się w kwietniu, o ZMP starano się 
nie mówić jednoznacznie źle. Wkład młodzieży w budownictwo socjalistyczne, do-

"' AAN, ZMS, sygn. 1 1/IV/1, k. 21, 46-47, 62. 20 AAN ZMS, sygn. 1 1/IV01,  k . 1-19.
" AAN, ZMS, sygn. 1 1/IVl, k. 30, .sygn. 1 1/VV624, k. 108. 
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robek i dobre tradycje związku podkreślali zarówno I sekretarz KC ZMS Marian 
Renke, jak i I Sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka. Powtórzeniu starych błę
dów miało zapobiec, zdaniem towarzysza Wiesława, przybranie przez ZMS konse
kwentnie klasowego, robotniczego, wielkoprzemysłowego charakteru. Przede 
wszystkim starano się dobrze mówić o aktywistach starego związku, podkreślając 
że to nie oni ponoszą winę za jego upadek. Dobrze przyjmowane było, raczej dość 
obłudne, przyjmowanie jej na siebie przez partię 22. 

Następne miesiące stopniowo przynosiły dalszą zmianę tonu, co było możli
we dzięki odsunięciu z ZMS ludzi najkrytyczniej myślących, najbardziej niezależ
nych. Często widząc, jak rozwija się sytuacja, odchodzili sami. Wkrótce nie było 
już w ruchu młodzieżowym Jacka Grotowskiego, Wiktora Woroszylskiego czy Józe
fa Lenarta, który tworzył i jako pierwszy kierował RZM i ZMS. Tłumaczono to na
stępująco: "Od początku przebiegała w ZMS linia podziału miedzy tymi, którzy chcieli 
wyrzucić 8 lat za burtę i straszyli neozetempizmem, a tymi, którzy odróżniali doro
bek od błędów, między tymi, którzy wołali - zrodził nas październik - a tymi, którzy 
rodowód ZMS wyprowadzali z rewolucyjnych tradycji poprzedników. Byliśmy prze
ciwko dyskryminowaniu aktywu ZMP. Broniliśmy przed politycznymi awanturni
kami i kombinatorami, których wyniosła na powierzchnię fala demagogii, warto
ściowych, ideowych ludzi .  Czyniliśmy wysiłki dla pozyskania najlepszych 
aktywistów ZMP i w niemałym stopniu już się to nam udało. Wystarczy spojrzeć na 
aktualny skład aktywu ZMS na wszystkich szczeblach. [ . . .  ]W ZMS-ie jest miejsce 
dla ofiarnych budowniczych 6-latki, dla ideowych aktywistów i działaczy ZMP, dla 
wszystkich, którzy związali z ZMP swoje dziś i jutro z socjalizmem . . .  " Zaczęto mó
wić o stratach, jakie przyniosło rozwiązanie ZMP, przede wszystkim o zagubieniu 
wartościowych ludzi, ale i o fakcie, że "rozwiązanie ZMP ułatwiło siłom antysocja
listycznym próby wygrywania młodzieży przeciwko partii" . Przeciwstawianie ZMS
i ZMP uznano za szkodliwe 23• Znamienne jest, że zniszczenie ZMP było jednym 
z zarzutów postawionych tygodnikowi "Po prostu" i uzasadniających jego likwida
cję jesienią 1957 r. 

Ujawniły się też grupy niezadowolonych ze zmian w ruchu młodzieżowym. 
"Klub byłych ZMP-owców" utworzyli byli pracownicy aparatu i aktywiści, którzy
chcieli walczyć o dobre imię ZMP, uznanie bezprawności decyzji o rozwiązaniu ZMP, 
a nawet jego reaktywowanie. Przeciw takim inicjatywom jednak zdecydowanie wy
stąpiła partia, która coraz lepiej sobie radziła z ruchem młodzieżowym i nie po
trzebowała nowego fermentu24• 

Publiczna dyskusja nad oceną ZMP nie ujawniła w pełni jego prawdziwego 
oblicza. Nie mówiono o brutalnej indoktrynacji, wywieranej presji, donosicielstwie 
i karierowiczostwie. Nikt oficjalnie nie podważał założeń politycznych i ideowych. 
Na daleko posuniętą krytykę nikt by nie pozwolił, a poza tym kwestia ta intereso
wała byłych zetempowców, a ci obiektywni być nie mogli. Co myśleli o organizacji 

"" AAN, ZMS, sygn. 1 1/I/1, k. 15, 91.
23 AAN, ZMS, sygn. 1 1/II/4, k. 24. 
24 AAN, KC PZPR, sygn. 237/V/243, k. 47-48. 
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ludzie trzymający się od niej z daleka, możemy się domyślać. Jednakże nawet to, co 
zostało otwarcie powiedziane i znalazło się w prasie bądź dokumentach, to jedna 
z ostrzej szych rozpraw, jak i e przeprowadzono w PRL nad l e gal n i e działającą struk
turą. Krytyka najpierw rozłożyła organizację od wewnątrz, a potem zmiotła ją ze 
sceny politycznej . Można przypuszczać, że sytuacj a taka, choć zapewne nie plano
wana, była władzom na rękę. ZMP rzucono na pożarcie rozczarowanym, sfrustro
wanym, zbuntowanym, a potem pełnym wiary w reformy ludziom. Ten symbol Pol
ski epoki stalinowskiej zniszczono, ale prawdziwy nosiciel doktryny - PZPR 
przetrwała i to w niezbyt zmienionym kształcie. 

Stopniowo emocje opadały i pod hasłem, że dość już oglądania się za siebie, 
problem oceny ZMP zszedł na plan dalszy. W ciągu kilku lat pokolenie byłych zet
empowców "wyrosło" z działalności młodzieżowej i temat całkiem przestał się po
jawiać w dyskusjach. Na ile główny spadkobierca - Związek Młodzieży Socjalistycz
nej wyciągnął wnioski z błędów poprzednika? Wydaje się, że większość jednak 
powtórzono, a inne losy organizacji to raczej efekt zmienionej sytuacji kraju. ZMS 
bowiem także był w pełni zależny od partii, zbiurokratyzowany, sztywny, masowy, 
a ponadto mało autentyczny, znacznie mniej wyrazisty i liczący się. Niewątpliwie 
nie był jednak Z\\�ązkiem stalinowskim. 



STUDIA PODLASKIE tom XIV BIAŁYSTOK 2004 

KRZYąZTOF SYCHOWICZ (Białystok) 

OKOLICZNOŚCI UPAŃSTWOWIENIA ORGANIZACJI 
"CARITAS" NA TERENIE WOJ. BIAŁOSTOCKIEGO 

W POCZĄTKACH 1950 R.

ZakoC1czenie działań zbrojnych stało się punktem zwrotnym w życiu narodu 
polskiego, dopiero teraz można było w pełni ocenić ogrom zniszczeń, jakich doko
nano na ziemiach polskich. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lud
ności, już w czerwcu 1945 r. episkopat powołał do życia Krajową Centralę "Carita
su", która miała koordynować działalność charytatywną Kościoła. Pomimo tego, iż 
władze komunistyczne nie występowały zdecydowanie przeciwko tej organizacji, 
to od pierwszych miesięcy jej istnienia dochodziło do spięć i zadrażnień 1• W spra
wozdaniu Wydziału Społeczno - Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Białymsto
ku za lipiec 1946 r. określono "Caritas" jako instytucję zajmującą się akcj ą charyta
tywną, jednak całkowicie opanowaną przez duchowieństwo2• 

W 1948 r. aparat bezpieczeństwa wzmógł zbieranie materiałów o jego dzia
łalności. I tak Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Suwałkach w jed
nym ze swych meldunków twierdził, iż w parafii Wiżajny stanowił on przykrywkę 
dla nie zarejestrowanego "Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży"3. W Białym
stoku natomiast, w wyniku działań aparatu bezpieczeństwa, nie wydano zezwole
nia na urządzenie przez Związek Diecezjalny "Caritas" kolonii i półkolonii dla dzieci
w Świętej Lipce, które miał prowadzić ks. Edward Kisiel 4 •  W tym okresie pojawiły 

' J. Stefaniak, Duchowieństwo katolickie wobec władz państwowych w woj. białostockim 
w latach 1945 - 1956, w: "Studia Podlaskie", t. X, 2000, s. 153. 

2 S. Ożlański, Stosunki państwo - Kościół w latach 1944-1950 w świetle materiałów źródlo
wychp7'Zechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku, w: 50 latArchiwum 
Państwowego w Białymstoku. Księga pamiątkowa, Białystok 2003, s. 121. 

·' Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (dalej : AlPN Bi), Sprawozdania mie
sięczne Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku przesłane do szefa WUBP w Białymstoku za 1948 
r. , 045/1 109, Sprawozdanie Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za okres od dnia 27 II 1948 r. 
do 27 III 1948 r. , k. 10 

' AlPN Bi, Sprawozdania miesięczne Wydziału V WUBP w Białymstoku do Dyrektora Departa
mentu V MBP w Warszawie za 1948 r. , 045/1 108, Raport okresowy Naczelnika Wydziału V WUBP za 
okres od l VI do l VII 1948 r. , k. 42. ; AlPN Bi, Raporty miesięczne Szefa WUBP w Białymstoku do MBP 
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się też pierwsze informacje o rzekomych nadużyciach popełnionych przez władze 

"Caritasu", a referatom V PUBP polecono podjąć przeciwko niemu zdecydowane
działania. Od tego momentu organizacja ta była pod stałym nadzorem organów 
bezpieczeństwa 5• 

Rok 1949 to już niemal otwarta walka z Kościołem katolickim. 7 stycznia 
wydane zostało przez KC PZPR polecenie zebrania szczegółowych materiałów do
tyczących wszystkich przejawów działalności duchowieństwa, między innymi na 
terenie szkół, wśród organizacji młodzieżowych (Związek Młodzieży Polskiej, Służ ba 
Polsce, Związek Harcerstwa Polskiego, Sodalicje) i "Caritasu"6• Odpowiedzią na te 
wytyczne było sprawozdanie z działalności Kościoła katolickiego na terenie woj . bia
łostockiego, wysłane do KC PZPR 24 stycznia 1949 r. 7 Jako ośrodki kontrolowane 
przez duchowieństwo wymieniono powiaty: łomżyński, augustowski, wysoko mazo
wiecki, częściowo grajewski i bielski. Związek "Caritas" uznano natomiast za cał
kowicie opanowany przez Kościół, a wizytom zagranicznych misji charytatywnych 
nadano miano "roboty" wywiadowczej .

Według pisma Wydziału Społeczno - Politycznego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku do Ministerstwa Administracji Publicznej Departamentu Wyznanio
wego z 24 marca 1949 r., na terenie woj . białostockiego znajdowały się następujące 
zakłady opiekuńczo wychowawcze prowadzone przez Kościół katolicki: pow. augu
stowski - dom starców i dwa domy dziecka; pow. białostocki (bez miasta Białego
stoku) - dom dziecka; pow. łomżyński - zakład opieki całkowitej dla dorosłych; pow. 
sokólski - dom dziecka; pow. suwalski - dom dziecka i przytułek dla starców; miasto 
Białystok - siedem placówek różnego rodzaju prowadzonych przez "Caritas" 8•

W sierpniu tego samego roku, dzięki informatorom "Feliks", "Piotr" i "Jan",
WUBP w Białymstoku ustalił skład Zarządu Diecezjalnego "Caritas". Jego człon
kami byli: ks. Adam Abramowicz - dyrektor, ks. Edmm1d Bogun - sekretarz, Stani
sław Rogowski prokurator Sadu Specjalnego w Białymstoku - prezes oraz Roman 
Kalinowski, Władysław Wieloński, Kazimierz Szymborski, Aleksander Zagórski 
i Eugenia Bogucka9• Według innych informacji kilka miesięcy później Stanisław 

w Warszawie za 1948 r., 045/501, Raport miesięczny dla Ministra MBP za okres od dnia 31 V 1948 do 30 
VI 1948 r., k. 91.  ; AIPN Bi, 045/1109, Sprawozdanie Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za 
okres od dnia 27 V 1948 r. do 27 VI 1948 r., k. 25. 

5 AIPN Bi, 045/1109, Sprawozdania Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za 27 VII - 28 
VIII 1948 r. do szefa WUBP w Białymstoku, k. 41. ; IPN Wwa, MBP Gabinet ministra, 292, Raport mie
sięczny za okres od dnia 31 VII 1948 r. do dnia 31 VIII 1948 r., k. 113. ; AIPN B i, 04511108, Raport okreso
wy Naczelnika Wydziału V WUBP za okres od 31 VII do 31 VIII 1948 r., k. 56. ; AIPN Bi, 045/501,  Raport 
miesięczny za okres od dnia 3 1  VI do 31 VIII [19]48 r., k. 125. 

,; Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej: APB), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR) Białystok, 33/V/10, Notatka w sprawie działalności kleru 7 I 1949 r. 
Warszawa, k. 17. 

· 

7 APB, KW PZPR Białystok, 33/V/10, Działalność kleru na terenie województwa białostockiego 24 
I 1949 r., k. 18 i n. 

8 S. Ożlański, op. cit., s. 120 . 
.. AIPN Bi, Miesięczne raporty Wydziału VWUBPw Białymstoku przesłane do Dyrektora Departa

mentu V MBP w Warszawie za 1949 r., 045/1111,  Raport okresowy Naczelnika Wydziału V WUBP w Bia
łymstoku za okres od dnia 1 VIII 1949 r. do 31 VIII 1949 r., k. 66. 
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Rogowski zrzekł się swej funkcji, a na jego miejsce abp Jałbrzykowski mianował 
ks. Adama Sawiekiego - profesora seminarium duchownego w Białymstoku 10• 

Wydany 5 sierpnia 1949 r. dekret o zmianie niektórych przepisówprawa o sto
warzyszeniach, zmuszający organizacje katolickie do uzyskania w ciągu 90 dni 
formalnej rejestracji pod groźbą rozwiązania i konfiskaty majątku, dotknął rów
nież "Caritas" 11• W myśl pisma z l września przesłanego przez Departament Poli
tyczny Ministerstwa Administracji Publicznej o legalizacji wszystkich zrzeszeń -
poza zakonami, kongregacjami i związkami religijnymi decydował Urząd Wojewódz
ki na podstawie wiążącej opinii pisemnej WUBP12 • Księża jednak nie od razu pod
porządkowali się temu zarządzeniu. Na przykład na terenie pow: augustowskiego 
do 3 listopada 1949 r. nie wpłynęło żadne podanie o rejestrację, a podobna sytuacja 
była też w powiatach: białostockim, grajewskim, gołdapskim, kolneńskim, suwal
skim, oleckim i wysokomazowieckim. Ostatecznie do Urzędu Wojewódzkiego wpły
nęło w tej sprawie podanie ordynariusza archidiecezji w Białymstoku, w którym 
tłumaczono, iż "Caritas" nie podlega temu obowiązkowi. W piśmie tym wymieniono
59 istniejących na terenie archidiecezji oddziałów: Podobnie stało się w pow. łomżyń
skim, gdzie do rejestracji obok Świadków Jehowy zgłosił się Związek "Caritas"

Diecezji Łomżyńskiej z 66 oddziałami i TPKUL Oddział w Łomży. Bezpośrednio do 
UW wpłynęło również podanie diecezji pińskiej w Bielsku Podlaskim, dotyczące tej 
organizacj i i jej 1 4  oddziałów. Widać na tym przykładzie, że władze kościelne od 
samego początku nie godziły się na poddanie "Caritasu" zasadom wynikającym
z przepisów o nadzorze i kontroli instytucji opiekuńczych, jednocześnie jednak dą
żyły do określenia jego stanu prawnego 13• Władze komunistyczne natomiast przy
gotowywaną akcję przeciwko "Caritasowi" traktowały jako kolejną okazję do roz
bicia jedności wśród księży. 

Po tych wszystkich wydarzeniach, w styczniu 1950 r. ogłoszono ustanowie
nie nad tą instytucją zarządu komisarycznego14. Przyczyną tej decyzji,  zdaniem 
władz, były rzekome nadużycia mające miejsce we wrocławskim oddziale" Carita
su". 23 stycznia 1950 r. milicja wdarła się do jego palcówek na terenie całego kraju
i przeprowadziła w nich rewizję. W końcowym efekcie oddano je pod przymusowy 
zarząd, złożony głównie z księży patriotów: Nieskuteczny okazał się w tym wypad
ku protest kardynała Adama Sapiehy. 

W związku z akcją "C", bo taki kryptonim otrzymały te działania, na terenie
woj . białostockiego trzy ekipy (w każdej po sześć osób) opieczętowały magazyny 
diecezjalne "Caritas" byłej Kurii Wileńskiej w Białymstoku, Kurii Łomżyńskiej i byłej 

10 AlPN Bi, 045/1 1 1 1, Raport okresowy Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za okres od 
dnia 1 X 1949 r. do 31 X 1949 r., k. 94. 

" A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945 - 1970, Kraków 1995, s. 18. 
12 APB, UWB, 665, Sprawozdanie z przebiegu składania podań o zarejestrowanie stowarzyszeń

do dnia 3 XI 1949 r. , k. 13 ; S. Ożlański, op. cit., s. 123.
13 R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce, Kraków 1999, s. 243. 
" StefanKardynał Wyszyński Prymas Folski w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL 

(1953-1956),  opr. B. Piec, Warszawa 2001, s. VII. ; J. Stefaniak, op. cit . ,  s. 153. ; J. R. Nowak, Walka 
z Kościołem wczoraj i dziś, Szczecinek 1999, s. 179 i n. 
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Kurii Pińskiej w Brańsku. Generalnie duchowieństwo nie stwarzało przeszkód w ich 
pracach, jedynie sekretarz diecezjalnego związku Kurii Wileńskiej ks. Edmund 
Bogun w pierwszym dniu próbował nie dopuścić komisji do pracy, żądając otrzyma
nia przez nią zezwolenia od arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego. W celu prze
prowadzenia akcji potępiającej dotychczasową działalność tej instytucji kościelnej 
na terenie woj . białostockiego UB wytypowało 15 prefektów, których przez Kurato
ra Okręgu Szkolnego Białostockiego powiadomiono o obowiązku stawienia się na 
konferencję 26 stycznia 1950 r. Wezwania tego usłuchało tylko dwóch księży: ks. Euge
niusz Bielaj i ks. Wacław Łozowski, jeden z księżyusprawiedliwił swoją nieobecność15 • 

Ogółem w styczniu na terenie województwa "przez czynniki demokratycz
ne" zostały przeprowadzone rozmowy z 40 księżmi, którzy chociaż w większości
potępili mające miejsce we Wrocławiu nadużycia to nie złożyli jednak oświadczeń 
do prasy16 •  W następnych dniach w prasie rozpętała się nagonka, w której wzięli 
też udział niektórzy duchownP7 • Wyrażali oni swoje oburzenie z powodu wykry
tych nadużyć i popierali działania władz, polegające na ich demaskowaniu, jak pod
kreślano dla dobra samego Kościoła. Gazety przez cały czas dostarczały nowych 
dowodów na niemoralne prowadzenie się i "szastanie" pieniędzmi przez księży18 •

Episkopat nie mógł przejść obojętnie wobec takiej akcji. W oświadczeniu 
wydanym 30 stycznia 1950 r. , wskazano na olbrzymi wkład "Caritasu" w walkę 
z nędzą i chorobami oraz ratowanie Polaków przed śmiercią w okresie II wojny 
światowej, jak i po jej zakończeniu. W podsumowaniu członkowie episkopatu stwier
dzili, że w związku z wprowadzeniem zarządów komisarycznych organizacja ta 
przestała "[ . . .  ] być wyrazem społeczno - charytatywnej pracy Kościoła"19•

30 stycznia 1 950 r. w Warszawie odbyła się również zorganizowana przez 
władze I Krajowa Narada Zrzeszenia "Caritas", na którą z terenu woj . białostoc
kiego wyjechało 17  księży. Rząd reprezentował minister Administracji Publicznej 
Władysław Wolski, który w swoim przemówieniu mówił między innymi o pokona
niu trudności przez nowy "Caritas" i skierowaniu go "na drogę rzeczywistej służby 
miłosierdzia". Wyraził nadzieję, że w pracy tej organizacji wezmą udział osoby 
najbardziej powołane, a do tej pory pozbawione jakiegokolwiek wpływu na jego 
gospodarkę. Występujący podczas zjazdu księża krytykowali dotychczasową dzia
łalność tej organizacji2°. 

W następnych dniach w prasie pojawiły się komentarze dotyczące narady, 
w których znalazły się także opinie księży z terenu woj . białostockiego. W jednym 

15 AIPN Bi, Raporty i sprawozdania miesięczne Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku do 
Dyrektora Departamentu V MBP w Warszawie za 1950 r., 045/11 14, Raport okresowy Naczelnika Wy
działu V WUBP w Białymstoku za okres od dnia 1 1 1950 r. do dnia 31 I 1950 r., k. 9 i n.

10 Ibidem, k. 9 i n. ; AIPN Bi, Sprawozdania - raporty miesięczne Szefa WUBP w Białymstoku 
pnesłane do MBP w Warszawie za 1950 r., 045/520, Raport miesięczny za okres od dnia 31 XII 1949 r. do 
dnia 31 I 1950 r., k. 17. 

17  "Życie Białostockie" 27 I 1950, s. 1 i n.; "
Życie Białostockie" 28 I 1950, s. 1 i n.

18 
"
Życie Białostockie" 29 I 1950, s. 2.

'"APB, KW PZPR Białystok, 33/V/10, Oświadczenie Episkopatu w sprawie "Caritasu" 30 I 1950 r. 
Kraków, k. 153. 

20 
"
Życie Białostockie" 1 II 1950, s. 1 i n.
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z nich ks. Wiktor Borysiewicz z parafii Pobikry w pow. bielskim stwierdził, że po
dobnie jak władze jest on zwolennikiem nawiązania współpracy pomiędzy Kościo
łem i rządem dla dobra Ojczyzny21 •  Ksiądz z pow. suwalskiego oświadczył nato
miast, że rząd Polski Ludowej czyni wszystko dla umożliwienia takiej współpracy. 
Ostatnie kroki władz pochwalił też ks. proboszcz Kazimierz Łomacki z Bielska Pod
laskiego, były dyrektor "Caritasu" , który "dzięki uczciwemu i sprawiedliwemu go
spodarowaniu funduszami zdobył szacunek i uznanie miejscowego społeczeństwa 
[ . . .  ] nadal piastuje ten urząd". Powiedział on, że nowa organizacja na pewno spełni 
pokładane w niej oczekiwania. Ostatni z tego grona ks. Ludwik Niedźwiecki z pow. 
suwalskiego podkreślił, że wszystkich obecnych na naradzie łączyło dążenie do 
pracy w duchu prawdziwego miłosierdzia oraz dla dobra Polski Ludowej . 

Jednym ze skutków nagonki przeciwko "Caritasowi" była kontrola przepro
wadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Oddziale Archidiecezji Wi
leńskiej w Białymstoku. W jej wyniku stwierdzono: brak właściwej księgi towaro
wej , potwierdzenia rozdawnictwa części darów w pokwitowaniach, obdarowywanie 
pracowników22• Wymieniono między innymi 19 księży korzystających z pomocy 
materialnej "Caritasu" oraz listę darów przekazanych na potrzeby seminarium
duchownego w Białymstoku i Różanymstoku. W raporcie wspomniano też o skórze 
na buty przekazanej dla Kurii Metropolitarnej i księżach dziekanach w Sokółce 
i Krynkach, którzy otrzymali po kilkadziesiąt sztuk maszynek do golenia. W pod
sumowaniu zarzucono ks . Abramowiczowi, że rozporządzał majątkiem związku 
wedle własnego uznania, w większości wypadków nie konsultując z nikim podej
mowanych przez siebie decyzji. Zdaniem kontrolujących wspólnie z ks. Bogunem 
i ks. Mazieckim nadużył on zaufania wykorzystując "Caritas" "pod płaszczykiem
miłosierdzia religijnego" i wprowadził w błąd ofiarodawców. Odpowiadając na oskar
żenia ks. prałat Abramowicz i ks. Bogun z łatwością wyjaśnili większość stawia
nych pod adresem Zarządu zarzutów. Podpisując protokół dodali oni jeszcze, że 
sprawozdanie NIK jest jednostronne, ponieważ przemilczało 90 % pomocy mate
rialnej rozdanej ubogim, a podkreślało nikły procent przeznaczony dla osób du
chownych i instytucji kościelnych, nie otrzymujących od rządu żadnego wsparcia 23. 

Nie pozostawiono w spokoju również łomżyńskiego Oddział "Caritasu" . 2 lu
tego 1950 r. w prasie białostockiej ukazał się artykuł, w którym twierdzono, że za
rząd całkowicie wypaczył założenia tej organizacji, przekazując żywność, odzież 
i lekarstwa osobom dobrze sytuowanym zamiast tym najbiedniejszym 24. Podając 

21 
"
Życie Białostockie" 4 II 1950 r. , s. 2 i n.

22 APB, Najwyższa Izba Kontroli (dalej : NIK) Delegatura w Białymstoku, 32, Protokół z kontroli 
działalności Związku Caritas Archidiecezji Wileńskiej w Białymstoku rozpoczętej 26 I 1950 r. , k. 9 i n. ; 
APB, NIK Delegatura w Białymstoku, 33, Sprawozdanie inspektorów 26 V 1950 r. Białystok, k. 5 i n., k. 
14. ; APB, KW PZPR Białystok, 33N/10, Wyciąg z wyników kontroli Związku Diecezjalnego "Caritas" 

w Białymstoku, przeprowadzonej przez Delegaturę NIK, k. 339 i n. 
2' APB, NIK Delegatura w Białymstoku, 32, Protokół z kontroli d;;iałalności Związku Caritas Ar

chidiecezji Wileńskiej w Białymstoku rozpoczętej 26 I 1950 r. , k. 14 i n. ; APB, NIK Delegatura w Białym
stoku, 33, Sprawozdanie inspektorów 26 V 1950 r. Białystok, k. 20 i n. 

24 "Życie Białostockie" 2 II 1950, s. 6.
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przykłady nadużyć wskazywano, że seminarium duchowne w Łomży otrzymywało 
bardzo duże ilości butów, spodni, konserw, czekolad, gdy w tym samym czasie oso
by chore i żyjące w bardzo ciężkich warunkach musiały (zdaniem autora artykułu) 
zadowolić się jedynie drobnymi rzeczami i to bardzo często zupełnie im nie po
trzebnymi. Na czele listy instytucji, które w latach 1946-1947 korzystały z pomocy 
łomżyi1skiego oddziału wymieniono: Kurię Biskupią, seminarium duchowne, klasz
tor s s Benedyktynek, oraz księży. Zarzuty wysunięte w prasie były oparte na usta
leniach nie zakończonej jeszcze kontroli NlK-u25, podczas której zwrócono uwagę 
między innymi na brak potwierdzenia wykonania opłaconych robót oraz przyjęcia 
przez pracowników określonych przedmiotów. Dokładnie wyszczególniono też die
ty i pomoc materialną pobieraną przez pracowników. Nie pominięto przy tym naj
drobniejszej nawet rzeczy [okulary, 1 ampułka penicyliny] otrzymanej przez księ
ży z terenu diecezji oraz rzeczy przekazanych Sodalicji Mariańskiej w Łomży 
i Augustowie. 

Władzom zależało na jak najszybszym przejęciu majątku i ponownym uru
chomieniu działalności "Caritasu". W tym celu 3 lutego 1950 r. Biuro Centrali Za
rządu Przymusowego w Warszawie rozesłało odpowiednią instrukcję26• Zgodnie 
z zawartymi w niej zaleceniami do 8 lutego miano zwołać posiedzenia plenarne 
przymusowych Zarządów Diecezjalnych, a po ukonstytuowaniu się Prezydium po
wołać tymczasowych dyrektorów Oddziałów. Odpisy protokołu zebrania i przejęcia 
miały zostać przesłane do Biura Centrali w Warszawie. 

Przykładem kolejnego ataku na Kościół jest komunikat PAP z 8 lutego 1950 
r. , który mówił o braku kontroli biskupów nad "Caritasem", samowolnych próbach
jego likwidacji i roztrwonieniu majątku. Odpowiadający na te zarzuty bp Zbigniew 
Choromański wyraził ubolewanie z powodu publicznego zniesławienia episkopa
tu27. Biskupi wystosowali też list do prezydenta Bolesława Bieruta, w którym za
kwestionowali prawo rządu do kontrolowania tej organizacji 28. 

Oświadczenie to zostało przesłane do wszystkich diecezji w celu odczytania 
na mszach. Władze państwowe chcąc zapobiec ewentualnym wystąpieniom księży 
zaleciły odbycie z nimi rozmów ostrzegawczych, które odbyły się w dniach 10-11  
lutego 1950 r. Zostały one przeprowadzone przez przedstawicieli władz lokalnych, 
którym towarzyszyli funkcjonariusze UB. W diecezji łomżyńskiej , w powiecie kol
neńskim ksiądz parafii Borkowo Józef Łaczyński podczas takiej nieoczekiwanej 
wizyty stwierdził, że bez wzg1ędu na konsekwencje odczyta otrzymany list.29 Podobnie 
postąpił ks. Rajmund Bargielski z parafii Zbój na, który oświadczył, że "jeżeli wła-

25 APB,_ NIK Delegatura w Białymstoku, 32, Protokół z kontroli Związku Diecezjalnego Caritas 
w Łomży w dniach 25 II-10 III 1950 r., k. 16 i n., 35 i n. 

26 APB, KW PZPR Białystok, 33N/10, Caritas Zarząd Przymusowy Biuro Centrali w Warszawie 3 
II 1950 r. Warszawa, k. 154 i n. 

27 APB, KW PZPR Białystok, 33N/10, Sekretarz Episkopatu Bp Zygmunt Choromański do Mini
stra Administracji Publicznej Władysława Wolskiego 9 II 1950 r. Warszawa, k. 180 i n. 

28 APB, KW PZPR Białystok, 33N/10, List Episkopatu Polski do Prezydenta Bolesława Bieruta 30 
I 1950 r., k. 162 i n. 

"'APB, KW PZPR Białystok, 33-'V/10, Raporty z rozmów z księżmi w dniach 1(}.11 ll 1950 r., k. 308, 321. 
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d ze [kościelne] uważają, że będzie pożyteczny w »kozie« to jest zdecydowany tam 
pójść" 30. Nie wszyscy księża wykazali jednak tyle odwagi i posłuszeństwa wobec
zaleceń swych władz. W tym samym powiecie ksiądz z parafii Leman uczestniczą
cy w zjeździe zorganizowanym przez władze w Warszawie, a tym samym jak pod
kreślono zorientowany co do sprawy "Caritasu" , w trakcie przeprowadzonej roz
mowy poparł rząd i obiecał nie czytać otrzymanego listu. Sytuacja przedstawiała 
się podobnie w powiecie grajewskim, gdzie ksiądz dziekan z Wąsosza Antoni Ku
klewicz potępił dotychczasową działalność tej kościelnej instytucj i, jednak nie uwie
rzył we wszystkie stawiane jej zarzuty31 .  Ostatecznie stwierdził, że wykona pole
cenie Episkopatu, nie dał się również przekonać do podpisania oświadczenia. 

Osoby przeprowadzające rozmowy często posuwały się też do podstępu, któ
rego ofiarą padł między innymi proboszcz parafii Radziłów ks. Józef Janucik. Pod
czas złożonej mu wizyty podpisał on ostrzeżenie, pod warunkiem otrzymania odpi
su dla władz kościelnych. Po początkowej zgodzie odebrano mu je pod pozorem 
porównania oryginału ze sporządzonym odpisem. Ostrożnie podchodzono też do 
informacji prasowych. Ks. Aleksander Bieńkowski proboszcz parafii Rydzewo stwier
dził nawet, że "nigdy ksiądz a także wierzący katolik nie może i nie będzie mógł 
osiągnąć porozumienia i popierać marksizm, czy też współżyć z marksistą, gdyż 
takim postępowaniem kopałby dół dla siebie" 32•

Nie wszyscy jednak duchowni z terenu tego powiatu potrafili lub chcieli wy
brnąć w taki sposób z sytuacj i. Dziekan parafii Niedźwiadna ks . Paweł Tarwel bez 
oporu podpisał ostrzeżenie, a rozmówcy zauważyli nawet "Trybunę Ludu" leżącą
u niego w poczekalni"3. W trakcie przeprowadzonej z nim rozmowy zaznaczył, że 
czuje się komunistą i uważa komunizm za najlepszy ustrój . Narzekał na trudności 
w odbudowie budynków z powodu braku drzewa, po czym skierowano go do Refe
ratu Odbudowy w Starostwie Powiatowym, gdzie miał otrzymać asygnatę na jego 
zakup. Również ks. proboszcz w Rajgrodzie Wacław Ol end er zapewnił o swej lojal
ności względem rządu oraz potępił nadużycia w "Caritasie". Nie zgodził się jednak
podpisać ostrzeżenia i zaznaczył, że jeśli biskup każe mu odczytać oświadczenie, 
to wykona takie polecenie. 

Również w powiecie łomżyńskim księża nie zajęli jednolitego stanowiska. 
Na przykład proboszcz parafii Lubotyń ks. Jan Strękowski po przeprowadzonej 
rozmowie podpisał ostrzeżenie, przy okazji wyraził ubolewanie z powodu konfliktu 
pomiędzywyższym duchowieństwem i władzamP4. Inaczej zachował się proboszcz 
w Chlebiotkach, ks. Julian Wodecki, który powiedział, że podporządkuje się naka
zowi wydanemu przez biskupa, którego uważał za jedyną osobę uprawnioną do 
podejmowania decyzji w tej sprawie. Odmówił on również podpisania pisma zdając 
sobie sprawę, że działania te mają na celu rozbicie Kościoła. Natomiast ks. dziekan 

30 Ibidem, k. 261 i n. 
31 Ibidem, k. 196 i n.
32 Ibidem, k. 293. 
33 Ibidem, k. 313 i n. 
34 Ibidem, k. 200 i n. 
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infułat Henryk Betto oświadczył, że wykona polecenia władz duchownych, polega
jące na przeczytaniu listu i przekazaniu go podległym jemu parafiom. Nie podpisał 
też ostrzeżenia, chociaż jak stwierdzono w raporcie, "dało się zauważyć pewne 
zaniepokojenie z powodu grożących mu konsekwencji" 85• Wielu księży próbowało 
w powstałej sytuacji zachować I'Ównowagę, starając się nie narazić zarówno wła
dzom świeckim, jak i kościelnym. I tak ks. Henryk Pogorzelski proboszcz parafii 
Dobrzyjałowo początkowo oświadczył przybyłym do niego osobom, że nic nie wie 
o sprawie "Caritasu"�6. Kontynuując stwierdził, iż interesują go tylko sprawy para
fii. Pomimo takich deklaracji oświadczył, że list odczyta. Podobnie zachował się 
ks. Józef Stankiewicz z parafii Łoje Awissa. Zdecydowanie niechętną postawę wo
bec odwiedzających zajął ks. Franciszek Guziewicz, proboszcz parafii Burzyn, któ
ry chwalił dawny "Caritas". Podobne stanowisko zajęli wikariusz parafii Zambrów
ks. Dominik Kępisty; prefekt szkolny ks. Kazimierz Łupiński i ks. Stanisław Dąb
kowski proboszcz parafii Romany. Odmówili oni podpisania oświadczenia oraz zde
klarowali się wykonywać polecenia swoich zwie1·zchników pomimo wszelkich kon
sekwencji. Większość księży opowiadała się za porozumieniem między państwem 
a Kościołem. 

W pow. suwalskim ks. Kazimierz Równy z parafii w Wiżajnach narzekał na 
łamanie przez rząd dekretu z 5 VIII 1949 r.37• W swojej wypowiedzi wspomniał o wy
daleniu z szeregów MO milicjanta, którego przedślubne zapowiedzi wyszły w ko
ściele, w którym następnie wziął ślub. Złożenia podpisu pod ostrzeżeniem odmówi
li między innymi księża: wikary Józef Roszkowski z Suwałk, wikary Bolesław 
Pietrewicz z Sejn, Stanisław Mikłaszewicz z Wigier, Józef Załecki z Berżnik, Stani
sław Staniszewski z Rutki Tartak i Bronisław Ksepko z Kaletnik38• Przedłożony 
dokument podpisali natomiast: ks. dziekan Jan Florek z Krasnopola, Kazimierz 
Hryniewicz z Jeleniewa, Kazimierz Romanowski z Puńska, Wacław Budrewicz ze 
Smolan, Antoni Kowalczyk z Filipowa, Jan Mizierski i Jan Moroz z Bakałarzewa, 
Kazimierz Równy z Wiżajn, Józef Jarnicki z Becejł oraz Bronisław Hajkowski 
z Pawłówki. 

Według osób przeprowadzających rozmowy; w pow. augustowskim dwóch 
księży oświadczyło, że listu nie odczyta, trzech miało podać go do wiadomości w spo
sób niewyraźny i w niepełnej formie, pozostali o ile ostrzeżenia nie wpłyną na zmianę 
ich decyzji, według autorów sprawozdania, list odczytają39• 

W uważanym za znajdujący się pod silnym wpływem duchowieństwa pow. 
Wysokomazowieckim większość księży opowiedziała się zdecydowanie po stronie 
episkopatu.  Znalazł się wśród nich ks. proboszcz Czesław Rogalski z parafii Płon
ka Kościelna, który trafnie określił całą sprawę jako kampanię wymierzoną prze
ciwko Kościołowi, zgodził się podpisać przedstawione oświadczenie pod warun-

35 Ibidem, k. 294 i n. 
3" Ibidem, k. 208 i n. 
31 Ibidem, k. 298 i n. 
38 Ibidem, k. 323. 
'" Ibidem, k. 184 i n. 
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kiem, że pozostanie ono u niego jako dowód dla władz kościelnych 40• Podobnie uwa
żał ks. dziekan z parafii Sokoły Bolesław Kostro. Nieprzejednany pozostał też 
ks. dziekan Kazimierz Grunwald proboszcz w Wysokie m Mazowieckiem, który do
datkowo skrytykował ostrzeżenie jako źle ułożone. Chociaż w parafii Czyżew ks. Lu
dwik Wiśniewski podpisał, że przyjął ostrzeżenie do wiadomości jednak obecny 
przy tym funkcjonariusz wątpił w szczerość tego oświadczenia. 

Z przedstawionych tutaj przykładów wynika, że podczas przeprowadzanych 
rozmów ostrzegawczych osoby w nich uczestniczące starały się skłonić księży do 
przeciwstawienia się swoim zwierzchnikom, poprzez nie odczytanie listu episko
patu mówiącego o rozwiązaniu "Caritasu" . W pow. bielskim, stanowiącym część
byłej diecezji pińskiej, między innymi księża Antoni Skalski proboszcz parafii w Bia
łowieży i Ignacy Worobiej proboszcz parafii w Hajnówce krytycznie ocenili komu
nikaty zamieszczane w prasie i radio dotyczące "Caritasu" 4 1• Natomiast ks. Michał
Sokołowski z parafii Boćki, członek zarządu rozwiązanego przez episkopat stwier
dził, że "listu nie ma zamiaru czytać gdyby był czyniony nacisk przez biskupa to 
pytał, czy nie mógłby on odczytać po cichu tak aby nikt nie zrozumiał na pierwszej 
mszy kiedy to same dzieci [przychodzą] i w tym wypadku byłby i wilk syty i koza 
cała"42• Proboszcz i wikariusz parafii Ostrożany pochwalili nawet działania rządu,
do czego przyczynić się miało wcześniejsze uczestnictwo proboszcza w zjeździe 
księży patriotów. 

Na terenie byłej archidiecezji wileńskiej z siedzibą w Białymstoku księża 
w trakcie tych rozmów również stanęli przed problemem wyboru. Pracownicy UB 
"odwiedzili" między innymi w kościele św. Rocha ks . Abramowicza, który stwier
dził, że "wszystko to co pisze prasa codzienna, jest w większej mierze nieprawdą 
i po prostu nastał czas prowadzenia walki z Kościołem". Ks. Stanisław Urban w ko
ściele farnym na propozycję zignorowania polecenia episkopatu oświadczył odwie
dzającym go osobom, że "podpisać to przestać być księdzem" oraz dodał zdecydo
wanie, że szkoda ich czasu bo nie mają o czym mówić ze sobą. Natomiast 
ks. Twarowski określony został przez funkcjonariuszy jako butny, pewny siebie, 
a na dodatek w ogóle nie chciał z nimi rozmawiać. Gdy dawano mu do przeczytania 
ostrzeżenie nie wziął go nawet do ręki i odwrócił się jak od czegoś obrzydliwego4�. 
Również ks. Jan Zmitrowicz proboszcz parafii Starosielce stwierdził, że bezwzględ
nie odczyta list. Określono go jako wrogo nastawionego do ustroju. W przeciwień
stwie do nich ks. Paweł Bartosiewicz pl'oboszcz parafii Śliwno "pozytywnie usto
sunkowany do dzisiejszej rzeczywistości , wypowiada się w duchu postępowym np. 
o organizacji spółdzielczości na wsi. ( . . .  ) Chętnie pod ej mi e się zorganizowania wokół
siebie innych postępowych księży". 

W pow. sokólskim rząd poparli ks. Bronisław Sadowski proboszcz parafii 
Klimówka oraz ks . Józef Rutkowski proboszcz parafii Siderka, któremu nawet nie 

40 Ibidem, k. 187 i n. 
41 Ibidem, k. 160 i n. 
42 Ibidem, k. 250 i n. 
'3 Ibidem, k. 276 i n., 280 i n., 331. 
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przedłożono pisma do podpisu44• Ks. Stanisław Budnik z parafii Sidra nie zgadzał 
się z zarzutami stawianymi w prasie, a ks. Stanisław Janczaruk, dziekan w Nowym 
Dworze, zajął wrogie stanowisko wobec posunięć rządu w stosunku do "Caritasu"

mówiąc, że należy oddać "co boskie to Bogu, co cesarskie Cesarzowi".
W należącym do diecezji warmińskiej pow. ełckim ks. Tokarz proboszcz pa

rafii Ełk unikał odpowiedzi na wszystkie pytania funkcjonariuszy, był bardzo ostroż
ny45. Powiedział, że nie wie co zrobi z listem episkopatu, bo bez względu na to co 
zrobi "i tak komuś podpadnie". Odmówił złożenia podpisu pod ostrzeżeniem. Rów
nież ks. Józef Kącki prefekt z Ełku unikał określenia swego stanowiska wobec "Ca
ritasu", odmówił podpisania ostrzeżenia oraz porównywał siebie do żołnierza wy
konującego rozkazy swych przełożonych. Na terenie sąsiadującego z nim pow. 
oleckiego ks. proboszcza Feliksa Miszkisa w Świętajnie funkcjonariusze zaskoczy
li przy śniadaniu46• Początkowo stwierdził, że cała sprawa go nie dotyczy, gdyż na 
jego terenie nie istnieje "Caritas". Nie pozostawiono go jednak w spokoju i zmuszo
no do kontynuowania rozmowy. Natomiast ks. dziekan Ludwik Białek był delega
tem na zorganizowany przez władze państwowe zjazd i być może z tego powodu 
obiecał nie odczytywać listu. Po zapoznaniu z ostrzeżeniem również wikary Jan 
Bułat zapewnił, że go nie odczyta. 

W wyniku przeprowadzonej akcji na ogólną liczbę ponad 150 księży archi
diecezji wileńskiej list Episkopatu odczytało 35. Urząd Bezpieczeństwa "w celach
profilaktycznych" wytypował pięciu najbardziej reakcyjnych księży w celu pocią
gnięcia ich do odpowiedzialności sądowej , a w stosunku do trzech innych miano 
zastosować sankcje administracyjno - karne. Zgodnie z poleceniem MBP w tej spra
wie, w diecezji łomżyńskiej do ukarania drogą administracyjno - karną wytypowa
no pięciu księży, a do odpowiedzialności sądowej miano pociągnąć dziewięciu ko
lejnych47. 

Zdaniem UB odczytanie listu episkopatu nie znalazło większego oddźwięku 
wśród społeczeństwa, gdyż ludność wiejska w większości nie rozumiała o co w nim 
chodzi. Część osób jego odczytanie tłumaczyła jako obronę zagrożonych stanowisk 
kościelnych. W pow. łomżyńskim i augustowskim "masy pracujące" z zadowole
niem przyjęły przejęcie kontroli nad "Caritasem" przez państwo. Na terenie woje
wództwa była jednak również duża grupa osób, które negatywnie oceniły posunię
cia rządu i partii, negując jednocześnie informacje podawane przez gazety48. 

Oceniając zachowanie księży na terenie województwa białostockiego w związ
ku z kontrolą we wrocławskim "Caritasie" stwierdzono, że większość z nich była 

'"' Ibidem, k. 224 i n. 
45 Ibidem, k. 317 i n. 
46 Ibidem, k. 297 i n. 
" AIPN B i, 045/1114, Raport okresowy Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za okres od 

dnia 1 II 1950 r. do dnia 28 II 1950 r., k. 20 i n. ; Według odręcznie sporządzonego zestawienia (bez daty 
i podpisu) wynika, że na terenie woj. białostockiego przeprowadzono rozmowy z 241 księżmi, 108 z nich 
zrezygnowało z przeczytania listu, a 133 oświadczyło, że to uczyni. S. Ożlański, op. cit., s. 124. 

48 AIPN Bi, 045/520, Raport miesięczny za okres od dnia 31 I 1949 r. do dnia 28 II 1950 r., k. 20.; 
AIPN Bi, 047/202/1, Sprawozdanie z pracy Komendy MO woj . białostockiego za czas od 1 I [19]50 r. do 1 
II 1950 r. Białystok 9 II 1950 r., k. 47. 
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nieprzychylni e, a często nawet wrogo nastawiona do poczynań rządu. Według ma
teriałów zgromadzonych przez funkcjonariuszy część z nich działania władz na
zwała nawet wypO\viedzeniem walki Kościołowi. Do sukcesów zaliczono natomiast 
wybór i utrzymanie się mimo nacisku ze strony "reakcyjnego kleru", nowych władz
w "Caritasie" "z jednym z miej scowych księży na czele" .  Na terenie Białegostoku 
zanotowano wywieszanie ulotek o treści klerykalnej i antypaństwowej , nawołują
cej do walki w obronie wiary przeciwko władzy ludowej . Za wrogie wystąpienia 
WUBP aresztował w tym okresie sekretarza Kurii Biskupiej w Białymstoku4n. 

Podzielona była również opinia publiczna. Według doniesień agenturalnych 
napływających do UB w nadużycia w "Caritasie" nie wierzyli między innymi szewc
z Suwałk, gospodarze ze wsi Modzele w pow. grajewskim, pracownik PKP w Bia
łymstoku i mieszkanka wsi Rutki Stare pow. augustowski. Jeden z nadleśniczych 
w Nadleśnictwie Ełk stwierdził nawet, że księży zmuszono do wyjazdu na kongres 
do Warszawy i w tym celu dano im do dyspozycji taksówki"0. Padały jednak i takie 
opinie, jak w rozmowie pomiędzy pracownikami masarni w Augustowie, którzy doszli 
do wniosku, że "wszędzie są ludzie nabijający pieniędzmi swe kieszenie". Ich zda
niem tak samo pośród księży nie było świętych, a pieniądze przeznaczone dla bied
nych trafiały do ich krewnych i znajomych. Na fali oskarżeń pojawiły się też opinie, 
iż chociaż księża powinni być przykładem dla ludzi to sami kradną i z pewnością 
robili to przed 1939 r. 

Już 4 II 1950 r. został powołany przymusowy Zarząd "Caritasu" Diecezj i 
Łomżyńskiej z siedzibą w Białymstoku. W jego skład weszli: ks. Ludwik Niedźwiec
ki - proboszcz parafii Karolin powiat Suwałki (prezes) , ks. Eugeniusz Bielaj - pre
fekt w Trzciannem powiat Białystok, Aleksander Zagórski - buchalter, ks . Broni
sław Zanecki - proboszcz parafii Piątnica powiat Łomża, ks. Michał Sokołowski -
proboszcz parafii Boćki pow. Bielsk Podlaski, dr Irena Białówna, Jan Muczyński, 
Zdzisław Maciejewski - dyrektor Banku Rolnego w Łomży, ks. Antoni Wężyk - pro
boszcz parafii Łyse po w. Kolno, ks. Stanisław J anczaruk - dziekan w Nowym Dworze 
pow: Sokółka, ks. Czesław Łupiński - proboszcz parafii Podżyliny pow. Suwałki"1 •  

13  I I  1950 r. odbyło się pierwsze posiedzenie tego zarządu. Rozpoczął j e  pre
zes ks. Ludwik Niedźwiecki, a w dalszej części sprawozdanie z remanentów złożył 
dyrektor ks. Eugeniusz Bielaj52• Podczas tego spotkania poruszono między innymi 
sprawę samochodu stanowiącego własność "Caritasu", a podarowanego Kurii Bi
skupiej w Białymstoku przez ks. prałata Abramowicza oraz wina mszalnego znaj-

'" AIPN Bi, 047/202/2, Sprawozdanie z działalności Komendy MO województwa białostockiego za 
czas od 1 II [19]50 do 1 III [19]50 1:, k. 37. 

"' AIPN Bi, 045/520, Raport miesięczny za okres od dnia 31 I 1949 1: do dnia 28 II  1950 r. , k. 21 i n. 
" AIPN Bi 045/11 14, Raport okresowy Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za okres od 

dnia 1 II 1950 r. do dnia 28 II 1950 r., k. 22. ; APB, KW PZPR Białystok, 33/V/10, Wykaz Przymusowego 
Zarządu "Caritas", k. 159. ; APB, KWPZPR Białystok, 33/V/10, Projekt etatów Związku Caritas Diecezji 
Łomżyńskiej z siedzibą w Białymstoku, k. 337 (W składzie tym, jako władze Zarządu "Caritasu" w Brańsku 
dokumentywymieniają jeszcze księży: Wacława Łosowskiego, Bronisława Kiełbasę i Kazimierza tomac
kiego z Bielska Podlaskiego). 

52 APB, KW PZPR Białystok, 33/V/10, Protokół z posiedzenia Przymusowego Zarządu Diecezjal
nego Caritas w Łomży z siedzibą w Białymstoku 13 II 1950 r., k. 333. 



100 Krzysztof Sychowicz 

dującego się w Łomży. Miał zostać sporządzony także spis lekarstw znajdujących 
się w magazynach. Fostanowiono ponadto, iż główna księgowość będzie prowadzo
na w Białymstoku, planowano otworzyć konto w PKO i upoważnić członków zarzą
du do podpisywania czeków. W dalszej kolejności chciano także zorganizować od
działy parafialne "Caritasu" oraz rozpocząć współpracę z wydziałami Spraw
Inwalidzkich i Pornocy Społecznej w Białymstoku, Łomży i Brańsku. 

Z kolejnymi zarzutami zawartymi w artykule "Fakty przeczą Episkopato
wi", zamieszczonemu w "Życiu Białostockim" z 19 lutego 1950 r. polemizował
ks. Abramowicz. Podkreślał on, że seminarium duchowne w Białymstoku znalazło 
się na liście instytucji obdarowanych przez "Caritas" z powodu opieki jaką były 
otoczone wszystkie seminaria w Polsce przez amerykański odpowiednik tej orga
nizacji. Za nieuczciwą uznał on sugestię zatrzymywania przez księży kwitowa
nych towarów tylko dla siebie. Jak podkreślił, zapisane pod jego nazwiskiem rze
czy były przeznaczone również na potrzeby starców; których był opiekunem53• 

Zakoł1czeniem działań władz, związanych z przejęciem kontroli nad "Cari
tasem" było wydanie na początku marca 1950 r. przez Prezydia Rad Narodowych 
polecenia przeprowadzenia szczegółowej kontroli działalności tej organizacji54• 
W ich wyniku stwierdzono, że już kilka lat wcześniej "Caritas" został zlikwidowa
ny m.in. w Korycinie, NoWYfil Dworze i Sejnach, a w Sokółce, Krynkach oraz Sucho
woli przestał istnieć w pierwszej dekadzie lutego 1950 r. Natomiast zupełnie ina
czej przedstawiała się sprawa w Suwałkach, gdzie w wyniku rezygnacji członków 
Zarządu Powiatowego jego pracami kierował ks. Pogorzelski. Przeprowadzona kon
trola stwierdziła, że akta sprzed 1949 r. zostały przekazane do Kurii Biskupiej 
w Łomży. Po zbadaniu rachunkowości za ostatni rok funkcjonowania żadnych nie
ścisłości w rozdysponowaniu zasobów nie stwierdzono. Jedyny zarzut, jaki posta
wiono dotyczył jednoosobowego zarządzania w momencie kontroli. 

W związku z powyżej przytoczonymi faktami nie dziwi, że do 10 marca 1950 r. 
w pow. białostockim nie zgłosił się do współpracy żaden zarząd parafialny. U zyska
no natomiast dane, że w tym czasie doszło do rozwiązania 26 zarządów parafial
nych. Dokonali tego księża w: Choroszczy, Czarnej Wsi, Dobrzyniewie, Juchnowcu, 
Michałowie, Niewodnicy, Starosielcach, Surażu, Turośni Kościelnej, Supraślu, Uh o
wie, Wasilkowie, Zabłudowie, Dojlidach, Pogorzałkach, Dolistowie, Downarach, 
Goniądzu, Kalinówce, Knyszynie, Krypnie, Trzciannem, Mańkach, Jaćwieży Wiel
kiej , Jasionówce i Jaświłach. Przyczyną rozwiązania było pismo Kurii Biskupiej 
w Biał�rrnstoku z 6 lutego. Podobna sytuacja miała miejsce w pow. augustowskim, 
gdzie stwierdzono, iż z siedmiu oddziałów parafialnych "Caritas" pięć zawiesiło
działalność w latach 1 948/1949, a oddziały w Augustowie i Raczkach prowadziły 

�' APB, NIK Delegatura w Białymstoku, 33, List ks. A. Abramowicza do redakcji "
Życia Białostoc

kiego" 20 II 1950 Białystok, k. 54. ; S. Ożlański, op. cit., s. 123. 
" APB, KW PZPR Białystok, 33N/10, Protokoły z kontroli Oddziałów Caritas przeprowadzonych 

w marcu 1950 r., k. 347 i n., 350 i n. ; APB, UWB, 665, Starosta Powiatowy Sokólski do Urzędu Wojewódz
kiego 9 III 1950 r. Sokółka, k. 40. 
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ją do stycznia 1950 r. W miesiącu tym wniosły one do władz w Łomży o likwidację 
swych placówek5". 

Na terenie pow. grajewskiego "Caritas" rozwiązano w sierpniu 1949 r. w związ
ku z zajęciem lokalu, gdzie było prowadzone przedszkole i bursa, przez Powiatową 
Radę Związków Zawodowych. W Rajgrodzie natomiast rozwiązanie nastąpiło we 
wrześniu 1949 r. , ponieważ, jak oświadczył ksiądz proboszcz, MO zabraniało orga
nizowania zebrań członków. W Szczuczynie, Wąsoszu, Rydzewie, Radziłowie i Nie
dźwiadnej księża także rozwiązali tę instytucję"0 •  

Do 4 marca 1950 r. również na terenie pow. łomżyńskiego nie zgłosił się do 
współpracy z nowymi władzami żaden zarząd parafialny57• Było to konsekwencją 
ogłoszenia 12 lutego rozwiązania parafialnych oddziałów "Caritasu" w: Jedwab
nem, Dobrzyjałowie, Burzynie, Zambrowie, Rutkach, Piątnicy, Bronowie i Wiźnie. 
Pozostałe, chociaż nie rozwiązane, nie przejawiały żadnej działalności już w 1949 r. 
Nowych zarządów na terenie powiatu nie powołano w żadnej z parafii. 

Biskupi nie pozostawali także obojętni wobec działań podejmowanych przez 
podległe im duchowieństwo. Starali się między innymi wywierać pewną presję na 
księży powołanych w skład przymusowego zarządu "Caritasu". Na przykład bi
skup łomżyński Czesław Falkawski uprzedził prezesa ks. Niedźwieckiego, iż jeśli 
nie wycofa się z jego składu, zostanie pozbawiony probostwa. Dodatkowo otrzymał 
on naganę kanoniczną za zaniedbywanie obowiązków duszpasterskich na terenie 
swojej parafii. Stosunek Kurii Diecezjalnej w Łomży do przejętej przez władze in
stytucji był jednoznaczny, czego najlepiej dowodzi pismo wikariusza generalnego 
Czesława Rydzewskiego. W liście z 17 marca 1950 r., będącym odpowiedzią na pi
smo ks. Niedźwieckiego, wyraził on zdziwienie z powodu sprawowania przez niego 
funkcji prezesa w nieistniejącej organizacj i kościelnej . Dodatkowo wspomniał on 
o "przykrych następstwach natury prawno-kościelnej" ,  które mogą go za to spo
tkać. Na zakończenie w imieniu Kurii Diecezjalnej polecał opuścić zajmowane sta
nowisko i zająć się "zaniedbanymi przez siebie obowiązkami duszpasterskimi w pa
rafii". Działania te nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów, gdyż 24 marca 
1950 r. "ksiądz prezes" wystąpił na zebraniu wójtów pow. suwalskiego, apelując 
o pomoc w organizowaniu kwesty Została ona przeprowadzona przez tymczasowy 
Zarząd "Caritasu

" 
dwa dni później i zgodnie z oficjalną informacją okazała się 

wielkim sukcesem. Uznano to za wyraz poparcia społecznego dla nowych władz tej 
instytucji. W trakcie jej trwania nie zaobserwowano wrogich wystąpień ze strony hie
rarchii kościelnej, której przedstawiciele nie udzielili też pomocy przy jej organizacji. 
Na terenie województwa oficjalnie zaangażowało się w nią 24 księży, z których więk
szość dotychczas zakwalifikowana byłajako zdecydowani wrogowie nowego ustroju58• 

55 APB, UWB, 665, Starosta Powiatowy Augustowski do Wojewody Białostockiego 6 III 1950 r. 
Augustów, k. 30 i n. 

'" APB, UWB, 665, Starosta Powiatowy Grajewski do Urzędu Wojewódzkiego 9 III 1950 r. Grajewo, k. 35. 
57 APB, UWB, 665, Starosta Powiatowy Łomżyński do Urzędu Wojewódzkiego 9 III 1950 r. Łomża, 

k. 38. ; S. Ożlański, op. cit., s. 124 i n. 
58 AIPN Bi, 045/11 14, Raport okresowy Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za miesiąc 

marzec 1950 r., k. 35 i n. ; AIPN Bi, 045/520, Raport miesięczny za okres od dnia 28 II 1949 r. do dnia 31 Ili 
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Podobne kroki jak bp Falkowski podjął również arcybiskup Jałbrzykowski, 
który na specjalnie zwołanej konferencji dekanalnej poruszył sprawę udzielenia su
spensy dla ks. Bielaja, powołanego na dyrektora rządowego "Caritasu

" 
diecezji wi

leńskiej59. Jak donosiło źródło "Krzysztof
" 

konsekwencje poniósł też prałat Humnic
ki, były ordynariusz diecezji pińskiej . Został on zasuspendowany przez episkopat za 
to, że dobrowolnie zgodził się wyjechać na krajową naradę "Caritas" i pozwolił ks. Kieł
basie i sześciu innym duchownym z terenu Bielska Podlaskiego wziąć udział w pra
cach Zarządu Okręgowego ZBoWiD i Zarządu "Caritasu

"
. W tym przypadku władze 

kościelne za okoliczność "łagodzącą" nie uznały tego, że sam nie dotarł na nią, gdyż 
wstąpił w Warszawie do bpa Choromańskiego. Humnicki otrzymał ponadto pismo 
episkopatu wymieniające trzy kanony mówiące o konsekwencjach za branie udziału 
w jakichkolwiek pracach z inicjatywy rządu, w których nie uczestniczą biskupi. W związ
ku z tym wydarzeniem przestano zapraszać go na konferencje episkopatu. 

1 kwietnia 1950 r. wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu za 
odczytanie oświadczenia episkopatu ks. Antoniego Zalewskiego z Białegostoku, 
a 4 kwietnia zatrzymano ks. Edwarda Godlewskiego proboszcza parafii Krypno pow. 
białostocki60. Ukarany za posłuszeństwo wobec biskupów został również ks. Fran
ciszek Guzewicz, proboszcz parafii Burzyn, który w rozmowie ze starostą łomżyń
skim skwitował tę karę retorycznym pytaniem, czy zamiast go karać, "nie prościej 
byłoby powywieszać biskupów, potem przejść do księży, a na końcu wziąć się za 
dobrych katolików

"61 .
Pomimo tego kwiecień 1950 r. był miesiącem wielkich nadziei dla Kościoła. 

Nowo wybranemu Prymasowi udało się wreszcie doprowadzić do porozumienia 
z władzami, które zostało podpisane 14 kwietnia. W porozumieniu tym, między in
nymi w zamian za prawo do nauczania religii w szkołach, prowadzenia działalno
ści duszpasterskiej w wojsku, szpitalach i więzieniach, możliwość kontynuowania 
działalności stowarzyszeń katolickich episkopat wyraziłwolę nauczania wiernych 
poszanowania prawa i władzy państwowej, zobowiązał się do popierania odbudo
wy i podnoszenia dobrobytu kraju oraz zwrócenia się do papieża z prośbą o utwo
rzenie na Ziemiach Odzyskanych stałych ordynariatów. Porozumienie wydawało 
się kompromisem, choć Prymas zdawał sobie sprawę z braku jakichkolwiek gwa
rancji ze strony władz62• Podpisany został również specjalny protokół dotyczący 

1950 r., k. 51. ; APB, KW PZPR Białystok, 33/V/10, Pismo Kurii Diecezjalnej w Łomży do ks. L. Niedźwiec
kiego 17 III 1950 r. Łomża, k. 361. 

""" AlPN B i, 045/11 14, Raport okresowy Naczelnika Wydziału V WUBP w Białymstoku za okres od 
dnia 1 II 1950 r. do dnia 28 II 1950 r. k. 20 i n. ; AlPN Bi, 045/520, Raport miesięczny za okres od dnia 3 1  
I 1949 r. do dnia 28 II 1950 r. , k. 31.  

r.o AlPN Bi, 045/11 14, Sprawozdanie z parcy Wydziału V WUBP w Białymstoku za miesiąc marzec 
1950 r. , k. 29. ; Ibidem, Sprawozdanie z pracy Wydziału V WUBP w Białymstoku za miesiąc kwiecień 
1950 r., k. 43. 

· 
61 S. Ożlański, op. cit., s. 125.
"2 APB, KW PZPR Białystok, 33/V/27, Porozumienie zawarte między przedstawicielami rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej a Episkopatem 14 IV 1950 r. Warszawa, k. 128 i n.; APB, KW PZPR Białystok, 
33/V/10, Komunikat Episkopatu Polski do wiernych 22 IV 1950 r. Gniezno, k. 373 ; Stefan Kardynał Wy
szyński . . .  , opr. B. Piec, Warszawa 2001, s. VII i n.; J. Stefaniak, op. cit., s. 153. 
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dalszej działalności "Caritasu"63. Zgodnie z nim organizacj a ta przekształcona zo
stała "w Zrzeszenie Katolików dla niesienia pomocy biednym i potrzebującym". Epi
skopat miał umożliwić działalność w tej organizacji duchownym pragnącym praco
wać w Zrzeszeniu, czyli faktycznie współpracującym z władzami komunistycznymi. 

"' "
Życie Białostockie" 17 IV 1950 e, s. 2. 



STUDL<\ PODLASKIE tom XIV 

L.C.  ZALESKI-ZAMENHOF 
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LIST DO PROFESORA 
MICHAŁA GNATOWSKIEGO 

WPan Profesor Michał Gnatowski 
Przewodniczący Rady Redakcyjnej "Studiów Podlaskich"

Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku 

Szanowny Panie Profesorze, 

BIAŁYSTOK 2004 

Otrzymałem niedawno XII tom "Studiów Podlaskich" (Białystok 2002). Uprzej
mie dziękuję. Pozwoliło mi to zapoznać się z niezmiernie interesującymi, oryginal
nymi opracowaniami badaczy i naukowców Instytutu Historii. Znalazłem tam na
tomiast (str. 291-300) artykuł Z. Romaniuka zarówno tonem jak i treścią odcinający 
się od pozostałych tekstów, zawierający (p. str. 292) "rewelacyjne ustalenia", doty
czące życia i działalności mojego dziadka, Ludwika Zamenhofa oraz jego ojca, Mar
kusa. "Ustalenia" powyższe budzą szereg zastrzeżeń, zarówno odnośnie wątpli
wych nieraz źródeł, jak i tendencyjnej interpretacji, w wyniku czego pamięć moich 
przodków ulega bezzasadnemu zniesławieniu . 

Wdzięczny będę Panu Profesorowi, jeśli zechce Pan uprzejmie opublikować 
w kolejnym tomie "Studiów" kilka poniższych sprostować i komentarzy w odniesie
niu do wspomnianego tekstu: 

str. 292, wiersz 6-ty i następne 
p. Romaniuk, nie znalazłszy nigdzie aktu urodzenia Marka (?) Zamenhofa, zaprze
cza by urodził się on w Tykocinie, jakkolwiek w odnośniku no2 na tej samej stronie 
stwierdza - że w aktach urodzenia "dzieci Mordche Zasnenhofa . . . .  przy rodzicach
podano, ze byli z miasta Tykocina" . Załączam w tej sprawie (zał. nol) kopię listu
jaki otrzymałem 14-egn września 1999-ego roku od Burmistrza Miasta i Gminy Ty
kocin. Czyżby burmistrz organizował uroczystości "upamiętniające narodziny
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w Tykocinie Marka Zamenhofa" nie posiadając żadnych dowodów dotyczących
wspomnianych "narodzin"?

str. 292, wiersz 14-ty i następne
p. Romaniuk twierdzi, ze nikt przed nim nie analizował (?) treści aktu urodzenia
i obrzezania Ludwika Zamenhofa i że jest pierwszym, który cytuje pełna treść tego 
dokumentu. Wbrew takiemu twierdzeniu, fotografia oryginału była dotąd szeroko 
publikowana. Załączam kopię tej fotografii oraz wypis aktu urodzenia (zał. no2 i 3), 
z księgi pamiątkowej (MEMORLIBRO) wydanej z okazji stulecia urodzin L. L.  Za
menhofa (C.E.D.,Londyn,1960) . Nie pojmuję natomiast, na czym polega "odkryw
cza analiza" tego aktu przez p Romaniuka. Że ojciec był Mordche a matka Liba?
Przecież tego nikt nigdy nie zatajał !  Załączam (zał. no4 i 5) fotografie rodzinne 
z "Granda Galerio Zamenhofa" (Demopaino, Helsinki, 1973), skądinąd szeroko roz
powszechnione wśród esperantystów, fotografie na których imię Liba widnieje w spo
sób oczywisty. Używała ona zresztą także swego drugiego imienia, Rochla, prze
kształconego z czasem na Rozalia. 

str. 293, wiersz 18-ty i następne 
p. Romaniuk decyduje, że "ojca Ludwika należy określać . . .  jako Mordche vel Mark
(Marek)",  podczas gdy sam, kilka stron dalej (p. str. 297) pisze o nim kilkakrotnie 

"Marek". Wbrew "decyzji" p. Romaniuka uważam za oczywiste, skoro mój pradzia
dek w r.1871 legalnie zmienił swe imię, że pisząc o nim należy używać tegoż zmie
nionego imienia, lecz nie "Marek" (co stanowi arbitralne spolszczenie), zaś "Mar
kus", które to imię wyryte zostało na jego nagrobku na Cmentarzu Żydowskim
w Warszawie (p. zał. no6) , jakkolWiek p. Romaniuk uważa tę formę "za mniej wła
ściwą" (str . 293, wiersz 21 ) .

str. 293, odnośnik n°5, ostatni wiersz 
p. Romaniuk stwierdza autorytatywnie, bez powołania na żadne źródło, że "Lu
dwik (Zarnenhof) nigdy nie był cenionym okulistą". Być może nie był on wybitnym
specjalistą, jakim stał się później jego syn, Adam; był natomiast niewątpliwie leka
rzem pełnym poświecenia dla swych pacjentów, cenionym zarówno przez nich jak 
i przez kolegów-lekarzy, o czym śWiadczyć mogą licznie publikowane wspomnie
nia. W pogrzebie "ich doktora" (p. fotografia, zał. no7) wzięły udział rzesze pacjen
tów, którzy go prawdopodobnie jednak cenili. . .  

str. 295, wiersz 25-ty i następne 
Zaskakująco bezpodstawne wydaje się twierdzenie p. Romaniuka, że Zamenhof 
obrał sobie imię Ludwik, by mu "łatwiej było obcować . . .  z chrześcijanami". Dziadek
mój dowiódł całym swoim życiem, ze nie czynił różnic miedzy ludźmi różnych wiar 
czy tez różnych narodowości. Nie p. Romaniukowi decydować, jak "Ludwik winien 
być zwany" ! W biografiach i publikacjach w języku esperanto autorzy najczęściej
używają dwojga imion, o brzmieniu w tym języku "Lazaro Ludoviko"; w publika
cjach w językach narodowych używane jest imię Ludwik, LudWik Lejzer, czy też. 
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tylko Lej zer. Skądinąd należy przypuszczać, że imię Ludwik było legalnie dopisane 
w aktach do imienia Lej zer, o czym świadczy fakt, że pod imieniem Ludwik dziadek 
mój został pochowany na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie {p. zał. noS) . 
Przybranie polsko brzmiącego imienia przez mego dziadka świadczyłoby o jego 
integracji w polskim społeczeństwie. Jakkolwiek (w liście do Komitetu Organiza
cyjnego Światowego Kongresu Esperantystów w r. 1912 w Krakowie) pisał: " . . .  nie
nazywajcie mnie Polakiem, aby nie mówiono, że włożyłem maskę narodu z którego 
nie pochodzę . . .  " , to zaraz potem dodał: " . . .  możecie mnie nazywać synem polskiej 
ziemi, ponieważ nikt nie może zaprzeczyć, że ziemia w której spoczywają moi ro
dzice, na której stale pracuję i zamierzam pracować do śmierci, jest moją ojczyzną. .. ".

str. 295, wiersz 31-szy i następne 
Niezrozumiale jest zdziwienie p. Romaniuka faktem, że biografowie Ludwika Za
menhofa nie interesowali się osobą jego stryja, niejakiego Joska Wolfa "odkrytego"

jakoby przez autora. Równie dobrze p. Romaniuk mógłby także "odkryć" istnienie
ciotek Ludwika, a mianowicie Pauliny Schwartzenberg, Re beki Friedmann, czy też 
Anny Flamberg. Ale, doprawdy, nie widzę co wnoszą takie "odkrycia" do życiorysu
mojego dziadka. Ponadto (str. 296, wiersze 1-3) p. Romaniuk wymienia potomstwo 
tegoż Joska Wolfa: Fajwla, Frajdę, Jankiela, Rebekę i Salomona, pomij a natomiast 
istnienie Lejzera (?) , którego "odkrycie" p. Romaniuk publikuje gdzie indziej jako

"sensację" .

str. 296, wiersz 18-ty i następne, a także str. 297 
Markus Zamenhof był rosyjskim urzędnjkiem pal1stwowym (w randze radcy sta
nu) już w czasie swojego zamieszkania w Białymstoku, skoro miał już wówczas 
prawo do noszenia szpady, co zresztą sam p. Romaniuk potwierdza w innych swych 
publikacjach. Jako taki, Markus był sam przedstawicielem "władz" i "zaskarbiał
sobie zaufanie" zwierzchników rzetelnym wykonywaniem swych funkcji, a nie "do
nosami" o jakie go jakoby "policja . . .  podejrzewała". Markus Zamenhof nie był Pola
kiem; był rosyjskim Żydem, lub, jak kto woli, Rosjaninem żydowskiego wyznania 
i pochodzenia. Oburzające jest wiec tendencyjne przedstawianie go jako swego ro
dzaju zdrajcę Polski na rzecz caratu. 

str. 298, wiersz 20-ty, poprzednie i następne 
Zaskakujące jest "odkrycie" przez p. Romani uha, ze .Ludwik {podówczas Lejzer)
został przez " . . .  dyrekcję rady pedagogicznej w końcu października 1874-ego roku
usunięty ze szkoły". "Odkrycie" to znajduje się w sprzeczności z załączonymi (p. zał.
no9 i 1 O) wypisami z Dziennika Posiedzeń Rady Pedagogicznej 2-ego Męskiego Gim
nazjum w Warszawie, z których wynika m.in. że w roku szkolnym 1874/75 Lejzer 
był uczniem 4-ej klasy i że 26-ego września ( ! )  1874-ego roku Rada Pedagogiczna, 
w uznaniu jego dobrych postępów w poprzednim półroczu, zwolniła go, nie ze szko
ły, lecz z opłaty czesnego !  Dokumenty te zaprzeczają również fantazyjnemu skąd
inąd twierdzeniu p .  Romaniuka (str. 298, wiersz 2-gi i następne), jakoby trzynasto
letni Lejzer pozostawiony został samopas w Białymstoku, podczas gdy rodzice 
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przenieśli się w 1873-im roku do Warszawy. Tym bardziej wydaje się dalekie od 
prawdy; jakoby Lej zer, uczeń warszawskiego gimnazjum i zamieszkały w tym cza
sie w Warszawie, wiosną 1875-ego roku uciekał . . .  z Białegostoku do Grodna, gdzie 
(str. 299, wiersz 7-my i następne) "błagał ze łzami aby carski urzędnik poczynił
stosowne kroki w jego sprawie" i przekonywał, że "z czystego serca szczerze pra
gnie być" prawdziwym prawosławnym człowiekiem i wiernym sługą swego monar
chy i rosyjskiej ojczyzny". Odnalezione jakoby przez p. Romaniuka podanie (str.
299, wiersz 25-ty) określone przez niego jako "naj starszy dochowany do naszych 
czasów oryginalny dokument napisany przez Ludwika" jest więc bądź sfałszowany 
bądź" napisany przez inną osobę.

str. 300, wiersz 1-szy i następne 
p. Romaniuk miesza dwa różne hasła głoszone przez Ludwika Zamenhofa: hilelizm
i homaranizm. Homaranizm, idea określania się w pierwszym rzędzie jako czło
wieka, a następnie dopiero jako członka tej czy innej grupy narodowościowej , wy
znaniowej, czy politycznej ; jest ideą tolerancji, nadal bliską sercu licznych espe
rantystów i nie tylko esperantystów. W duchu tej idei miałem zaszczyt; wraz 
z p. prof. Hanna Konopka, wręczyć kilka lat temu medal tolerancji papieżowi Jano
wi Pawłowi 2-emu. 

str. 300, wiersz 9-ty i następne 
Napawa mnie przerażeniem propozycja nowej biografii Ludwika Zamenhofa, opar
tej na "rewelacyjnych odkryciach" p .  Romaniuka. Z innych publikacji tegoż autora
dowiedziałem się już, że mój dziadek, gdy mieszkał z rodziną w Grodnie i prowa
dził tam gabinet lekarski, . . .  zatrudniał pokojówkę i kucharkę! Czy z dalszych od
kryć (a może z domysłów grodzieńskiej policji?) dowiemy siej kiedyś; że jedna lub 
druga (a może obie?) były jego kochankami? A może też nowe światło będzie rzuco
ne w proponowanej biografii na przyjaźń dziadka z panią Orzeszkową? Strach po
myśleć co jeszcze przed nami! 

Wierzę że publikacja powyższych sprostowań przyczyni się do przywróce
nia prawdy o moich przodkach. Ja:k już pisałem niedawno do pana profesora Do
brońskiego, ufam że wśród prac doktorskich poważnej i poważanej uczelni jak 
Uniwersytet Białostocki tekst zawierający podobne nieścisłości historyczne zosta
nie odpowiednio sprostowany. 

W tej nadziei, pozostaję z poważaniem 
Louis C. Zaleski-Zamenhof 

Do wiadomości: 
Pani profesor Hanna Konopka 
Przewodnicząca Rady Fundacji im. Zamenhofa w Białymstoku 
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Marka Zamenhofa, ufundował � tej Okazji pamiątkową płytę 

l informującą tutejszych mieszltafxXiv or� odwiedzających . Tykocin .. 
1 turyśtów o tym fiKcre� < --- - ---- -- · - -
� - · -- - ··włśdze samorządowe.amiriY"�i� będąz;a�; -3�1i 
! zechce Pan pośvięcić SW6j cenny czas i przybyć do naszego miasta 
l w 140 rocznicę urodzin tw6rcy esperanta, I.udliika Zamenhofa -

- 15 grudnia 1999 l"Oku, celem dokonania uroczystego ods�onięcia 
1 tablicy upamiętniającej narodziny w Tykoetnie Marka Zamenhofa. 

ł . Z niecierpliwością oczekuję na potwierdzenie przez 
! Pana przyjęcia zaproszenia. 

� z wyrazami szacunku i pozdrowieniami . 

B U�/ 

Dominik Vłoskovald 

� Tykocin, 1 4  września 1999 r .
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2_ Fotografia aktu urodzenia L.L.Z.  (Memorlibro pri la Zamenhof-jaro, C .E.D., 
London, 1960) , 
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STUDIA PODLASKIE tom XIV BIAŁYSTOK 2004 

ZBIGNIEW ROMANIUK (Białystok) 

NAJTRUDNIEJ WYTŁUMACZYĆ RZECZY OCZYWISTE 
W OD POWIEDZ! NA LIST

P. L. CH. ZALESKIEGO-ZAMENHOFA 

Z uwagą zapoznałem się z próbą polemiki. Świadomie użyłem słowa "pró
ba", bo trudno uznać rzekome zarzuty p. Luisa Christopha Zaleskiego-Zamenhofa
za polemikę w pełnym tego słowa znaczeniu. Tekst ten odbieram raczej jako bar
dzo emocjonalne odreagowanie na mój artykuł. Nie uważam się za nieomylnego, 
jednak w tym co napisał p. Zaleski nie znalazłem elementów zasadnej i konstruk
tywnej krytyki. Nie będę odnosił się do inwektyw skierowanych do mnie. Nie mój to 
problem, a autora tekstu. Ubolewam, że muszę wyjaśniać rzeczy oczywiste, które 
odpowiednio udokumentowałem, a p. Zaleski świadomie lub mniej świadomie prze
inacza je .  

Ludwik Zamenhof to postać wybitna, publiczna, która doczekała się bogatej 
literatury biograficznej . Podtrzymuj ę swoje zdanie, że niestety dotychczasowi bio
grafowie nie wykorzystali podstawowej bazy źródłowej do ustalenia białostockiego 
rozdziału Zamenhofów, zamykaj ąc się w kręgu znanej od lat literatury, bez próby 
jej poszerzenia. To dlatego mój artykuł dotyczył nieznanych szczegółów z biało
stockiej biografii. 

Pierwszy zarzut p. Zaleskiego dotyczy miejsca urodzenia Marka Zamenho
fa. Autor polemiki podtrzymuje dotychczasową wersję,  że ojciec Ludwika przyszedł 
na świat w Tykocinie. Dowodem ma być pismo burmistrza miasta Tykocin z 1999 r. 
Całą sprawę z ówczesną uroczystością wmurowania tablicy pamiątkowej poświę
conej Markowi sprowokowali esperantyści, a burmistrz dla chwały miasta ją zaak
ceptował. Dla mnie jako historyka, pismo burmistrza zapraszające na uroczystość 
nie jest żadnym dowodem w sprawie miej sca urodzenia. Choć wyraźnie pisałem 
o tym, powtórzę jeszcze raz. W przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bia
łymstoku aktach stanu cywilnego gminy żydowskiej w Tykocinie nie tylko z 1837 r. , 
ale od lat 20. do 40. XIX wieku nie ma zapisu o Mordche, ani o żadnym innym Za
menhofie vel Zaminowie. Gdyby ówcześnie mieszkali w tym mieście, pozostał by po 
nich ślad, a takiego nie odnalazłem. Rozważałem też możliwość, że urodzenie dziec
ka mogło być ukryte przed urzędem, ale w przypadku zawodu ojca - nauczyciela 
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i płci męskiej dziecka, jest to najmniej prawdopodobne. Zwłaszcza, że ojciec Mar
ka miał kilkoro dzieci i przynajmniej dane o niektórych z nich byłyby odnotowane. 
Pierwsze pośrednie wzmianki o powiązaniach Zamenhofów z Tykocinem pochodzą 
z 1858 i 1859 r. Stwierdzają one tylko fakt ówczesnego ich zapisania do tykocińskiej 
gminy żydowskiej (bo mieszkali już w Białymstoku) , a nie miejsce urodzenia. Stąd 
podtrzymuję swoje zdanie, że nie ma przekonujących dowodów na to, że Marek 
Zamenhof urodził się Tykocinie. 

Pozostaje pytanie, dlaczego w życiorysie Marka to Tykociu pojawił się jako 
miejsce jego urodzenia? Skoro p. Zaleski nie wie, informuję więc, że zapis taki 
rozpowszechniło pismo "Pola Esperantisto" 1908, nr 1 ,  s. 13 .  Zamieszczony tam
nekrolog Marka, zawiera więcej wątpliwych stwierdzeń stąd, wobec powyższych 
ustaleń, i informację o urodzeniu się Marka w Tykocinie przyjmuję za wątpliwą. 

Najwyraźniej p. Zaleski niezbyt dokładnie czytał mój tekst, bo zarzuca mi 
rzeczy, o których nie pisałem. Nie twierdziłem, że jestem pierwszą osobą, która 
cytuje pełną treść aktu urodzenia Ludwika. Nawet gdybym i tak napisał, też bym 
zbytnio się nie pomylił, gdyż czym innym jest ilustracja (fotokopia), a czym innym 
cytowanie i analiza. Dodam, że fotokopia aktu urodzenia Lejzera-Ludwika była 
przez esperantystów (a nie historyków) publikowanajuż wcześniej jak podaje p. Za
leski ("Esperanto" 1959, nr 649/12, s. 203), a Andree Cherpillod napisał broszurę
"Zamenłwf kaj Judisrrw", Memeldono 1997, gdzie w esperanto, na s. 4, przytoczył 
tekst aktu. Ja pisząc wyraźnie zaznaczyłem, że jestem pierwszym, który cytuje akt 
urodzenia, ale w tłumaczeniu na język polski i tak jest rzeczywiście. Nie pisałem, 
że cytuję dokument po hebrajsku, a nadmieniłem, że oryginał jest dwujęzyczny. 
Nadmieniłem też, że akt znany był od dawna, stąd nie rozumiem skąd owy zarzut 
p. Zaleskiego. Nie napisałem też, że cytowanie owego aktu urodzenia jest rewe
lacją. Pisząc o szczegółach, często konieczne jest wymienianie faktów zasadniczych. 
Moim wkładem w tej sprawie jest opublikowanie aktu w języku polskim i jego naj
głębsza jak dotąd analiza. 

Co do imienia Roch la, to muszę stwierdzić, że w żadnej znanej mi publikacji, 
nikt nie wspomniał o tym drugim imieniu matki Ludwika, stąd ustalenie to będę 
nadal uważał za swoje. Jest to istotne, bo tłumaczy skąd wzięła się rozpowszech
niona wersja imienia matki Ludwika - Rozalia. W tej sprawie p. Zaleski powtarza 
tylko to co napisałem twierdząc, że ten fakt był znany. Jednak w przeciwieństwie 
do innych części polemiki, nie podaje własnych "dowodów".

Co do pisowni imienia "Mordche" vel "Mark", jak wymienia się w dokumen
tach, to tylko mój postulat, a nie "decyzja" jak uważa p. Zaleski. Użycie formy "Ma
rek", wynika z odmiany tego imienia i oczywiście jest jego polską formą. Tutaj p.
Zaleski też niczego nie odkrył. Nikomu nie zabraniam, jak sugeruje p. Zaleski, uży
wania formy "Markus", które jest kolejną formą imienia odnotowanego w wielu
dokumentach z II połowy XIX w., wyłącznie jako "Mark".

Nadal uważam Ludwika Zamenhofa za przeciętnego okulistę. Gdyby był 
wybitnym i cenionym lekarzem, wówczas nie miałby tylu problemów finansowych 
i tak często nie zmieniałby miejsca pracy, szukając jej nawet na prowincj i. Nato
miast zawsze Ludwika Zamenhofa uważałem za wybitnego lingwistę. I języki , a nie 
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okulistyka były pasją jego życia i to esperanto uczyniło go nieśmiertelnym, a nie 
okulistyka. Nie wątpię w to, że Ludwik był lubiany przez pacjentów, z pewnością też 
miał dobre serce i był czuły na ubóstwo, stąd wielu pacjentów mogło być na jego 
pogrzebie. Zastanawia mnie tylko jak p. Zaleski na "dowodowym" zdjęciu odróżnia
pacjentów od innych ludzi zgromadzonych na pogrzebie? 

,,Winien być", to nie . znaczy "musi" . P. Zaleski ponownie błędnie odczytał
moją propozycję odnośnie używania imion, a sam próbuje narzucić utartą, co nie 
znaczy; że najsłuszniejszą. Bo skoro esperantyści powszechnie używają "Lazaro 
Ludoviko", to dlaczego mnie nie wolno zaproponować faktycznie używanego i nada
nego Ludwikowi po narodzeniu imienia "Lej zer", szczególnie uzasadnionego w bia
łostockim okresie twórcy esperanto? Dlaczego imię nadane późniejszemu twórcy 
esperanto przez rodziców nie podoba się p. Zaleskiemu? Zgadzam się, że Ludwik 
był kosmopolitą. Zawsze przeciwstawiam się twierdzeniom, że był Polakiem. Oględ
nie mówiąc, nie obnosił się on ze swym pochodzeniem. O ile nie miało ono większe
go znaczenia dla samego Ludwika, to w większym stopniu chodziło o otaczających 
go chrześcijan. 

Ustalenie kręgu bliskiej rodziny i znajomych bohatera, dla każdego biografa 
jest rzeczą istotną. Wszak to z nimi niewątpliwie najczęściej kontaktowała się ro
dzina Ludwika, jak i on sam. Nie pisałem nic o siostrach Marka, bo to uczyniła już 
p. Z. Banet-Fornalowa. Napisałem więcej o "Josku Wolfie" dlatego, że był dotąd
ledwie wzmiankowany jako "Jozefo", a to i jedyny rodzony brat Marka. Do tego
także mieszkał w Białymstoku i obaj mieli dzieci w tym samym wieku. Skoro p. Za
leski odwołuje się w tym momencie do innej mojej publikacji, zmuszony jestem po
dać do tego mały komentarz. Chodzi o tekst w piśmie esperanckim "La Ondo de 
Esperanto" 2004, nr 2, s. 14-15.

Gdy odnalazłem w Grodnie ślady próby zmiany wyznania przez Lejzera (La
zara) Zamenhofa, oczywistym zdawał się być wniosek, że chodzi o późniejszego 
Ludwika. Odkrycie poddałem krytyce wielu historyków, prezentując je  na sesjach 
naukowych, a nawet w prasie oraz w trakcie spotkań z esperantystami, gdyż liczy
łem na ich wnikliwszą weryfikację. Bez efektu. Ani historycy; ani esperantyści nie 
byli w stanie dowodowo zaprzeczyć ustaleniom. Biografowie Zamenhofów nic nie 
pisali o istnieniu innego Lej zera. Zaufałem więc wcześniejszym badaniom, a jest to 
jedna z zasad którymi kierują się historycy; a także archiwalnemu skorowidzowi 
urodzeń dzieci wyznania mojżeszowego, który miał obejmować lata 1860-1883. Jak 
się później okazało, przy drobiazgowych badaniach, skorowidz pomijał m. in. rocz
nik 1860. I oto, prowadząc późniejszą kwerendę w zdumienie wprawił mnie odnale
ziony akt urodzenia innego Lejzera, brata stryjecznego Lejzera vel Ludwika, uro
dzonego w Białymstoku właśnie w owym 1860 r. Któż mógł przypuszczać, że zbieg 
przypadków będzie w tej sprawie aż taki (niepełna biografia Zamenhofów, luka 
w archiwalnych skorowidzach, zbieżność imion i nazwisk w obrębie rodziny o wy
jątkowo rzadkim nazwisku, ten sam wiek, ta sama szkoła, brak we wcześniej od
krytych aktach "otczestwa" Lejzera itd.) .  To dlatego czułem się w obowiązku nie
zwłocznego sprostowania wcześniej podanej informacji, w której sprawę zmiany 
religii na prawosławną i porzucenia szkoły przypisałem Lejzerowi, późniejszemu 
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Ludwikowi, gdy faktycznie dotyczyło to jego stryjecznego brata Lejzera Joselewi
cza. Uczyniłem to w grudniu 2003 r. na sesji esperantystów w Białymstoku oraz na 
łamach pisma "La Ondo de Esperanto". Stosowne wzmianki odnotowała też lokal
na prasa, udzieliłem również w tej sprawie wywiadu radiowego, informacja pojawi
ła się w internecie oraz biuletynie nr 1!2004 "Bialistoka Esperanto-8ocieto". Doło
żyłem więc starań, aby dowiedziało się o tym możliwie wielu zainteresowanych. 
Czyż to sprostowanie byłoby możliwe, gdyby nie badania nad rodziną Joska Wolfa 
- stryja Ludwika? Ukazuje to, że ciąg1e różne szczegóły biografii Zamenhofów mogą 
jeszcze czekać na odkrycie. Postęp wiedzy dokonuje się nieustannie. Dzisiaj już 
wiem co się stało z owym Lejzerem Joskowiczem, z którym zresztą po latach spo
tkał się i Ludwik Zamenhof. To też dlatego przybliżenie rodziny Josla, wzmianko
wanego w biografiach esperanckich jako "Jozefo" było istotne. W Białymstoku dwaj 
Lejzerzy niewątpliwie spotykali się, a zapewne nie tylko z racji bliskiego pokre
wieństwa, ale i wieku, ·nauki w szkole. 

Skoro p. Zaleski bezzasadnie, na odległość zarzuca aktom archiwalnym brak 
wiarygodności, zamieszczam kopię całego podania Lejzera Zamenhofa w sprawie 
zmianywyznania (zał.). Oryginał znajduje się w archiwum państwowym w Grodnie 
(sygn. 1-7-1826, k. 1-1v) .

Całkowicie zgadzam się z p. Zaleskim, że Marek Zamenhof był rosyjskim 
Żydem i: " . . .  zaskarbiał sobie zaufanie zwierzchników rzetelnym wykonywaniem 
swych funkcji". Nigdy nie uważałem go za Polaka i nie przedstawiłem go jako zdraj
cy Polski. Skąd taki wniosek autora polemiki? Rozumiem, że to jest subiektywne 
odczucie p. Zaleskiego. Stwierdziłem tylko, że Marek donosił do władz carskich 
i jak się okazuje nie na Polaków, ale na swych współwyznawców. W dokumencie 
używa się określenia, że niejednokrotnie informował on władze o próbach zakła
dania, czy też prowadzenia niezgodnie z przepisami szkół żydowskich. Władze po
dejrzewały go również, że napisał anonimowy donos na swego rodaka Bernarda 
Windelbauma. Jednak uważam, że Zamenhof w tych przypadkach nie tyle służył 
władzom carskim, ile walczył z konkurencją, która odbierała mu potencjalne do
chody z nauczania. Jego szkoła dla żydowskich dziewcząt nie była najlepsza w Bia
łymstoku. O tym, że Marek poddawał się innemu negatywnemu zjawisku - korupcji 
- opowiada sam p. Zaleski (R. Dobrzyński, Ulica Zamenhofa, Bielsko-Biała 2001, 
s. 37-38) . Co by było, gdybym ja to napisał?

Przyznaję, że zbytnio uprościłem zagadnienie związane z hilelizmem i ho
maran'zmem, co nie znaczy, że zmieniłem ich zasadniczy sens. "Hasła" te, jak też
niezbyt ściśle nazywa je p. Zaleski, w dorobku Ludwika Zamenhofa są szczególnie 
interesujące i nadal aktualne. Tutaj Ludwik jeszcze raz dowiódł swej ponadczaso
wości. Wspomniałem o nich "na marginesie" zasadniczych rozważań, zaintereso
wanych odsyłając do literatury. 

Kolejnym dokumentem, który nie przypadł go gustu p. Zaleskiemu jest an
kieta ze spisu powszechnego przeprowadzonego w Rosji w 1897 r. Wpisywano do 
niej dane deklarowane przez mieszkańców. Cóż w tym takiego dziwnego, że lekarz 
miał kucharkę czy pokojówkę? Dlaczego to tak rozgniewało p. Zaleskiego? Nie mam 
pojęcia. 
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Skoro nadarzyła się okazja, jeszcze raz wypunktuję istotniejsze ustalenia: 
odnalezienie aktu zgonu Fajwla-Fabiana Zamenhofa (lat 60, 28 III 1861) - dziadka 
Ludwika, wyszukanie i po raz pierwszy zestawienie pełnej listy rodzeństwa Ludwi
ka (odnalazłem troje nieznanych i popra-wne imiona oraz daty urodzeń pozosta
łych*, w obiegu były często błędne) , ustaliłem trzy zgony rodzeństwa Lejzera (pisa
no o jednym) , odszukałem i opracowałem boczną linię Josla - stryja Ludwika, 
ustaliłem drugi zawód Marka - księgowy (buchalter) oraz dane o jego szkole, zna
lazłem potwierdzenie źródłowe zapisania Zamenhofów do ksiąg gminy żydowskiej 
w Tykocinie, fakt wcześniejszego powrotu Lejzera-Ludwika z Grodna do Warsza
wy w 1897, a nie 1898 r., szkołę jaką ukończyła matka Ludwika. To są niektóre 
nowości. Szkoda, że p. Zaleski ich w ogóle nie zauważył, w przeciwieństwie do 
innych badaczy rodziny Zamenhof. Nadal twierdzę, że jest konieczna nowa biogra
fia Ludwika, a powstanie z pewnością jeszcze nie jedna. Jak sił i czasu starczy 
pewnie i mego autorstwa. 

Nie wykluczam, że w przyszłości historycy odnajdą i inne akta. Postęp wie
dzy może też wiele dodać bądź zmienić. Pan Zaleski nie przyjmuje do wiadomości, 
że mogły się zachować nieznane dokumenty. Rzecz w tym, że gdyby te odnalezione 
przeze mnie były jednoznacznie pozytywne w swym wydźwięku, pewnie nie byłoby 
i tej polemiki. Przykro mi bardzo, że p. Zaleski tak nisko ocenił moje wysiłki i nie 
dostrzegł pozytywnej strony publikacji. Dodam, że moje ustalenia nie zbulwerso
wały środowiska esperanckiego. Biuletyn towarzystwa białostockich esperantystów 
(nr 1/2004) informując o sesji z okazji 144. rocznicy urodzin Ludwika Zamenhofa, 
odnośnie moich najnowszych ustaleń donosił: " . . .  odkrycia Z .  Romaniuka wywołały
wielki entuzjazm zebranych". Po publikacjach otrzymałem pozytywną korespon
dencję, prośby od osób prywatnych i pism esperanckich o teksty i dodatkowe infor
macje. Negatywne zaś echa pochodzą od p. Zaleskiego. To też o czymś świadczy. 

* Ze związku Mordche-Marka i Liby Rochli - Rozalii Zamenhofów w Białymstoku zostało zrodzo
nych ośmioro dzieci: Lejzer (ur. 15 XII 1859 - zm. 14 N 1917), Fejgla vel Fagel (12 N 1862 - 31 VII 1866),
Gitla (24 VIII 1864 - zm. w latach 30-tych), Sora Dwora (25 XI 1866 - zm. w latach 30-tych XX w.), Fabian 
(jesień 1868 - 4  XII 1933), Hersz (ur. V/VI, zm. 24 VII 1870), Grzegorz (6 X 1871 - 1932), Mina (28 XI 1872-
-20 I 1873) . W Warszawie przyszło na świat jeszcze troje, czyli razem Zamenhofom urodziło się jedena
ścioro dzieci, z tego troje zmarło w dzieciństwie. 
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Zał. - Podanie Lejzera (Lazara) Joselewicza Zamenhofa w sprawie zmiany wyzna
nia, 1875, k 
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STUDIA PODL.ASKJE tom XIV BIAŁYSTOK 200-1 

MIECZYSŁAW WRZOSEK (Warszawa) 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRA WY POLSKIEJ 
PODCZAS PIERWSZEJ WOJNY ŚWIATOWEJ 

(SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ 1917) 
CZĘŚĆ IV 

Dokument nr 1 

191 7 sierpień 29, Wiedeń. - Telegram austro-węgierskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych do własnego wysłannika hrabiego Larischa w Berlinie 
o konieczności zamieszczenia w niemieckiej prasie nieoficjalnych informacji 
dotyczących dymisji Tymczasowej Rady Stanu i zmian w Legionach Polskich. 

Zahlreiche zur Zensurvorliegende Zeitungsmeldungen besprechen Rucktritt 
des polnisches Staatsrates im Zusammenhangmit Frontverwendung der Polnischen 
Legion en . Diese Meldungen sind zum grossen Teile aus deutscher Presse geschópft 
und lassen erkennen, dass letztere offenbar a uf Grund von Warschauer Meldungen 
die Ereignisse in einer dem Standpunkt der Zentralmiichte nicht genligend Rech
nung tragenden Weise dargestelit bat. 

Da sich Besprechung der Demission des Staatsrates und Frontverwendung 
der Legionen nicht hintanhalten lasst, beabsichtige ich der Presse im inoffizieller 
Weise Mitteilung uber Grunde und wirklichen Sachverhalt zukommen zu lassen, 
iihnlich wie beide Generalgouverneure es dem polnischen Notablen gegenuber 
mundlich tun werden. 

Euer Hochgeboren wollen Vorstehendes im Auswiirtigen Amte unter Hinwe
is darauf mitteilen, dass ich Wert darauf legen wlirde, mit deutscher Regierung in 
der Angelegenheit konform vozugehen. Letztere ha t bekanntli ch in ihrem einschliigi
gen Er lass an Generalgouverneur von Beseler bereits die Ver6ffentlichung der uns 
vorschwebenden Gesichtspunkte vorgesehen. 

Ersuche Euer urn umgehende telephonische oder telegraphische Nachricht 
uber Ausfuhrungvorstehenden Auftrages und Mitteilung, o b deutscherseits gleich
falls Orientierung Deutscher Presse baabsichtigt. 

Kocept pisma, maszynopis . 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 197-198. 
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Dokument nr 2 

191 7 sierpień 29, Wiedeń. - Prywatne pismo barona Flotowa do przyja
ciela barona Lago o rychłym skierowaniu Legionów Polskich na front, a tak
że o zgodzie Niemiec na wydanie oświadczenia, że chodzi o tymczasowy po
byt na froncie. 

Lieber Freund ! 

In Beantwortung Deines Schreibens vom 25 leitendes Mona ts móchte ich Dir 
mitteilen, dass Du deshalb nicht von der bevorstehenden Frontverwendung der 
Legionen verstiindigt worden bist, weil diese, infolge der militiirischen Lage vor 
wenigen Tagen durch eine Vereinbarung zwischen den beiden Obersten Heeresle
itungen verfugt wurde, welcher die Ausfuhrung unmittelbar auf dem Fusse gefolgt ist. 

Zu Deiner ausschliesslich persónlichen Information teile ich Dir noch mit, 
dass die Frage der Frontverwendung der Legion en zwar in der Luft lag, dass a ber 
die tatsiichlich erfolgte Lósungsmodalitiit auch uns unerwartet kam. Der beste Be
weis hiefur ist, dass wiihrend zwischen den militiirischen Faktoren die Frage bere
its gelóst worden war Baron Andrian vom Herrn Minister nach Berlin entsendet 
mit dem Reichskanzler und Staatssekretiir uber die uns vorschwebenden Projekt 
verhandelte. 

Im Ubrigen ist es, wie Du durch unser heutiges Telegramm weisst,  
nachtriigiich doch noch gelungen, die deutsche Regierung zu einer die Polen beru
higenden Erkliirung z u bewegen, in der die Frontverwendung der Legionen ais pro
visorisch bezeichnet und die beschleunigte DurchfUhrung des Staatsaufbau
programmes angekz'tndigt wird. 

Koncept pisma, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 199-200. 

Dokument nr 3 

1917 sierpień 29, Warszawa. - Telegram barona von Lago do austro
węgier<;kiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący zamiaru gene
rała von Beselera w sprawie przedstawienia podczas plenarnego posiedze
nia Tymczasowej Rady Stanu deklaracji państw centralnych na rzecz 
kształtowania państwowości polskiej. 

Generał von Beseler beabsichtigt, wenn mógłich im Plenum des Staatsrates, 
sonst in Ubergangskommission, gemeinseme Erkliirung der beiderseitigen Regie
rungskommissiire im Sinne des erhaltenen Erlasses abgeben zu lassen. 
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Kopia odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, 56 c, folio 209. 

Dokument nr 4 

191 7 sierpień 30, Wiedeń. - Telegram austro-węgierskiego ministra 
spraw zagranicznych do własnych przedstawicieli w kwaterze AOK (baron 
Wilhelm von Starek) i w Lublinie (baron Hauenschild) o przedstawieniu unu
cjacji państw centralnych przez generała von Beselera na plenum Tymczaso
wej Rady Stanu. 

Mit Bezug auf Euer Hochwohlgeboren heutige Telephondepesche Nr 8847. 
Baron Lago telegraphiert wie folgt: 

"Generał von Beseler . . . 1
Ich telegraphire unter einem an Baron Hauenschield, er móge vorstehendes 

dem Grafen Szeptycki umgehend mitteilen und d i esem ersuchen, s ich mit Warschau 
entsprechend in Verbindung zu setzen, darnit die Erklarung an die Lubliner Nota
blen nicht spater erfoge, wie die Generał von Beseler an den Warschauer Staatsrat. 

Herr von Storek telegraphirt wie folgt: 

"Baron Arz ersucht mich urn Weiterleitung nachstehender Depesche an Euer 
Exzellenz: > Auf Telephondepesche Euer Exzellenz vom 29 August ha be ich Graf 
Szeptycki wie forgt, angewiesen: > > Generał von Beseler wird den Warschauer 
Notable n eine Orientierung u ber die Legionen - und Staataufbaufrage geben. Ana
log ha ben Euer Exzełlenz in der geeignet erscheinenden Art zunachst mundlich die 
gewichtigsten Persónlichkeiten unseres Okkupationsgebietes auf Grund nachste
hender Information zu orientieren < < .  

> > > Die allseitige Offensive der Feinde erfordert die Zusammenfassung 
aller Krafte. Es muss daher auch das gesamte ungeteilte Polnische Hilfskorps, so
lange es die Kriegslage erheischt, an der Front verwendet werden. Es wird jedoch, 
wenn es die militarische Lage gestattet, die Legion ihrem eigentlichen Zwecke, den 
Kacter fUr das polnische Heer zu bilden, zuruckgegeben werden. Oberdies bleibt im 
Kónigreiche Polen das notwendige Ausbildungs - und Werbepersonal, teils aus 
Kongresspolen teils aus Ósterrecher bestehend, zuruck. Die Legion ist unter óster
reichsch-ungarisches Kommando gekommen, unter dem sie schon in den Jahren 
1914-1916 Hervorragendes geleistet bat . Das Armeeoberkommando hegt die Obe
rzeugung, dass auch die kunftigen Leistunug·en der Legion hinter ihren fruheren 
nicht zuruckstehen werden < < .  

Inzwischen wird al! er Voraussicht nach das Werk des Staatsaufbaues in eine 
neue Phase getreten sein, denn die Verhandlungen der Okkupationsregierungen 
u ber Einsetzung einer polnischen Regierung· stehen V O I' de m Abschlusse und es ist 
zu gewartigen, dass in kurzer Zeit in Polen polHische Institutionen ins Leben tre
ten werden, durch deren Einsetzung das Land wieder definitiv in die Reihe der 
selbststandigen Staaten rucken wird < < < ,  " . 
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Ich bitte Euer Exzellenz, den Grafen Szeptycki uber den Zeitpunkt, wann er 
diese Erklarung anzugeben bat, direkt anzuweisen zu verstandigen. Ich bitte Euer 
Exzellenz dafur vorzusorgen, dass bei diesem Anlasse der Einklang in Vorgehen 
der beiden Generalgouverneure gewahrt werde<2 • 

Euer Hochwohlgeboren wollen den lnhalt vorstehendes Depeschen umgehend 
zur Kenntnis des Grafen Szeptycki bringen und ibm in meinem Namen ersuchen, 
sich mit Warschau entsprechend in Verbindung zu setzen, darnit die Erklarung an 
die Lubliner Notablen nicht spater erfolgte, wie die Generał von Beselers an den 
Warschauer Staatsrat. 

Kopia, maszynopis. 
Haus -, Ho f - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 205-208. 

' Dalej tekst jak w dokumencie nr 3. 
Zastosowane oznaczenia (> ... < i > > .. .  < <) zawierają informację, że wystawca dokumentu 
wprowadził do przytoczonego tekstu dodatkowy, wewnętrzny cytat. 

Dokument nr 5

191 7 sierpień 30, Warszawa. - Telegram barona von Lago do austro
węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o braku informacji doty
czących przeniesienia Józefa Piłsudskiego z miejsca pierwotnego pobytu w 
Weichselmunde koło Gdańska i o poprawie sytuacji w obozach dla interno
wanych oficerów (Beniaminów) i szeregowych (Szczypiorno). 

Uber eine eventuell erfolgende Uberfuhrung Piłsudskis aus seinem ur
sprunglichen Internierungsort Weichselmunde (bei Danzig) habe ich nichts erfah
ren kónnen. 

Die Verhaltnisse im Lager von Szczypiorno (fUr Mannschaft) haben sich be
dauernd gebessert (mein Telegramm Nr 519 vom 24 dieses Monats) . 

Im Lager Beniaminów (fur Offiziere) berrschen allem Anscheinen nach be
friedigende Zustande. Furst Eustachius Sapieha, der kurzlich dort war, ausserte 
sich sehr vorteilhaft u ber das Gesehene. 

Vorlaufig scheinen die Deutschen keine Entlassungen vornehmen zu wollen, 
da sie tefiirchten, dass entlassene Legionare masslos e Agitation treiben und even
tuell auch vereinzelte terroristische Anschlage vollfuhren wlirden. Angeblich soll 
fUr spater der Gedanke erwegen werden, einzelne Legionare unter ganz besonde
ren Kautelen zu entlassen, hingegen alle diejenigen, welche als uberzeugte Anhanger 
der POW anzusehen sind, móglichst lang-wenn tunlich bis Kriegsende - interniert 
zu halten. 

Kpopia odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 432-433. 
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Dokument nr 6 

1917, sierpień, Bad en.- Depesza telefoniczna przedstawiciela austro-węgier
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy AOK o treści telegramu przekaza
nego przez generała Arthura Arza do lubelskiego generałgubernatora Stanisława 
Szeptyckiego, a dotyczącego ogłoszenia jednobrzmiącej deklaracji niemiecko-au
striackiej w odniesieniu do Legionów Polskich i sprawy polskiej . 

Baron Arz ersucht mich urn Weiterleitung nachstehender Depesche an Euer 
Exzellenz. 

,,Auf Ttelephondepesche Euer Exzellenz vom 29 August habe ich Graf Szep
tycki, wie folgt, angewiesen. 

General von Beseler wird den Warschauer Notahien eine Orientierung uber 
die Legionen - und Staatsafbaufrage geben. Analog haben Euer Exzellenz in der 
geeignet erscheinenden Art zunachst mundlich die gewichtigsten Persónlichkeiten 
unsere Okkupationsgebietes a uf Grund nachstehender Information zu orientieren. 

> Die allseitige Offensive . .. 1 
Arz, General der Infanterie 

Tekst odszyfrowanej depeszy, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 210-211 .  

' Dalej duży fragment tekstu zamieszczonego w dokumencie nr 4. 

Dokument nr 7 

191 7  sierpień 30, Warszawa.- Telegram warszawskiego przedstawicie
la austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona vonLago 
o treści oświadczenia austriacko-niemieckiego, przeznaczonego dla Tymcza
sowej Rady Stanu w związku z decyzją dotyczącą przeniesienia Legionów 
Polskich na front i w odniesieniu do sprawy polskiej' 

Seitens der beiderseitigen Regierungskommissiire wird heute vor dem Ple
num des Staatsrates nachstehende Erkliirung abgegeben. 

"Die verbundeten Regierungen sprechen hiemit wegen der Mandatsnieder
legung der Mitglieder des Polnisches Staatsrates ihr Bedauern au s, welches umso 
Jebhafter ist, als die Verhandlungen der Regierungen beider Okkupationsmiichte 
zur Einsetzung e in er polnischen Regierung vor ihrem Abschlusse stehen.-

Wie hereits bakannt, ist die polnische Legion aus Grunden militiirische No
twendigkeit an die Sudostfront entsendet worden. Derartige militiirische Anord
nungen kónnen ihrer Natur nach nicht vor ihrer Ausfuhrung bekanntgegeben wer
den. Wiihrend der Dauer der Frontverwendung werden die Legionen unter 
ósterreichisch-ungarischem Oberkommando stehen. 
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Die verblindeten Regierungen zweifeln keinen Augenblick, dass die Legion 
ihrer Uberlieferung eingedenkt - ihre ritterliche Pflicht auch diesmal ruhmlich 
erfullen wird, 

Der Zeitpunkt, in dem die Legion ihrem eigentlichen Zwecke, der Kacter fUr 
ein polnisches Heer zu bilden, zuruckgegeben werden wird, lasst sich derzeit nich t 
genau bestimmen . .  Die Errichtung einer polnischen Armee wird jedoch durch die 
Abberufung der Legionen nicht unterbrochen. Im Konigreiche Polen wird das no
twendige Ausbildungs - und Werbepersonal verbleiben. 

Daraus ergibt sich, dass weder der Weiterbau der polnischen Armee noch 
der Weiterbau der politischen Einrichtungen de Konigreiches Polen aufgegeben sin d, 
im Gegen-teile hoffen die Okkupationsmachte, dass baldigst polHische Institutio
nen in s Le ben gerufen werden, durch deren Besitz Polen in die Reihe der selbstandi
gen Staaten Europas tritt". 

Diese Erklarung wurde nach gemeinsamen Besprechungen, an deren Gene
rai von Beseler, der Generalstabschef, die beiderseitigen Regierungskommissare 
und ich teilnehmen, festgessetzt 

Im anseitigen Einvernehmung wurde jener Passus im Erlasse des Reisch
skanzlers, der eine scharfe Stellungnahme Polens gegen Russland beeinhaltet, aus
gelassen, da es nich t angezeigt schien, sich z u de m jetzt zumAktiviamus einschwen
kenden Elementen in ersten Stadium der Entwicklung der Ereignisse in einem 
Gegensatz zu bringen und Polemik herauszufordern. 

Deutscherseits wollte man den Absatz im Entwerfe "Der Zeitpunkt et cetera
.. .  bestimmt" ferner die Worte im zweiten Absatze des Entwurfes: "letzteres zur Halfte 
et cetera ... aus Ósterreichern bestehen" streichen, da dieselben nach Ansich t der 
Deutschen gegen die Vereinbarungen zwischen den beiden Heeresleitungen ver
stossen. 

Es entspannen sich daraufhin langwierige Verhandlungen, bei denen ich mich 
auf den Standpunkt stellen zu mussen glaubte, dass ich von Euer Exzellenz nur 
beauftragt worden bin, die Zustimmung Euer Exzellenz zu dem uns mitgeteilten 
Texte des Entwurfes des Reichskanzlers dem General von Beseler mitzuteilen, dass 
ich es aber absolut nich t auf meine Verantwortung nehmen konne, derart wichtgen 
meritorischen Kurzungen ohne Einholung der Genehmigung Euer Exzellenz zuzu
stimmen, sobald es nicht urn eine auch vom 6sterreicisch-ungarischen Regierung
skommissar abzugebende Erklarung handel t .  

Generał von Beseler, dem an der sofortigen Verlautbarung ausserordentlich 
viel gelegen war, erklarte, dass er dem von den Regierungskommissaren festge
setzten Entwurf unter der Voraussetzung zustimme, dass in der Absatze bezliglich 
des Zeitpunktes der Ruckgabe der Legionen das Wort "gesamten" (Legionen) und
ferner die Worte "letzteres zur Halfte . . .  bestehen" wegfielen. 

Nach genauer Prufung des neuen Textes gelangten sowohl ich wie die Re
gierngskommissare zur Uberzeugung, dass durch diese Abiinderung die Wirkung 
der Erklarung kaum beeintrachtigt werde. Da anderseits der n e ue Text tatsachlich 
der beste-henden Abmachung zwischen den Heeresleitungen mehr entspricht und 
es uns als eminent polHische Interesse erschien, dass die Deklaration - die sonst 



Dokumenty dotyczące sprawy polskiej podczas pierwszej wojny światowej . . .  135 

fUr die nachste Zeit in Frage gestent worden ware - ehetunlichst (a uch mit Rucksicht 
auf die krakauer Versammlung des Polenklub am 2 September) abgeeben werde, 
stimmten wir dem deutschen Vorschlage zu. 

Graf Szeptycki ist u ber Text der Erklarung informiert. 

Tekst odszyfrowanej depeszy, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 2 12-2 15.

Dokument nr 8 

1917 sierpień 31, Lublin.- Telegram lubelskiego przedstawiciela austro
węgierslciego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona Hauenschielda o ko
nieczności późniejszego złożenia w Lublinie urzędowej deklaracji państw cen
tralnych. 

Ich ha be Graf Szeptycki den Inhalt Euer Exzellenz Telegrammes Nr 54 umge
hend mitgestellt. 

Erklarung in Warschau wird Informationen des Generalgouvernements zu
folge bereits heute nachmittags durch Regierungskommissare erfolgen und sofort 
im Okkupationsgebiete bekannt werden. Selbst die rascheste Einberufung von No
tablen des biesigen Verwaltunggebietes ist nach Ansich t Graf Szeptyckis unter 48 
Stunden unmóg!ich, weil fast niemand von denselben in Lublin anwesend. Er bittet 
daher von Angabe der Erklarung, die sehr verspatet und zu einem Zeitpunkt erfol
gen wlirde, wo ihr Inhal bereits dm·ch Zeitungen allgemein bekannt, absehen zu 
durfen, umsomehr ais auch in Warschau nur Kundgebung der Regierungskom
missare im Staatsrate erfolgen sol!. 

Generalgouverneur bat Gelegenheit Zusammetreffens mit einigen anwesen
den Notablen benutzt, urn dieselben privat zu orientieren. 

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I ,  Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 233. 

Dokument nr 9 

191 7 sierpień 31, Lublin. - Uwagi lubelskiego przedstawiciela austro
węgierslciego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona von Hauenschielda 
o przeszleodach uniem.tJżliwiających niezwłoczne ogłoszenie deklaracji pwistw
centralnych w Lublinie. 

Seiner Exzellenz Herrn Ottokar Grafen von Chudenitz 

Est heute am spaten Morgen langte das Telegramm Euer Exzellenz Nr 54 

vom gestrigen Tage ein, so dass ich von seinem Inhalte dem Herrn Generalgouver-



136 Mieczysław Wrzosek 

neur, welcher zu Mittag den Be s uch Generał von Beselers empfing, erst jetzt gegen 
3 Uhr nachmittag Mitteilung machen konnte. 

Graf Szeptycki ha t bereits gestern dem Befehl des AOK betreffend die Abga
be der ErkHirung in der Legionenfrage an hiesige Notable, sowie die Weisung er
halten, den Zeitpunkt hiefU.r nach Antrag Euer Exzellenz zu wahlen. 

Nunmehr wurde a ber sowo hl durch unseren Regierungskommissar beim Sta
atsrate gemeldet, als auch seitens der heute im Gefolge des Generals von Beseler 
hier eingetroffenen Herrn bestatigt, dass die Erklarungder beiden Regierungskom
missare vor dem Staatsrate in Warschau bereits heute nachmittags abgegeben 
weden soll. 

Im ubrigen entnehme ich auch dem vor kurzer Zeit hier herausgegebenen 
TelegTamm des Korrespondenzbureaus eine Wiener Meldung von gestern, welche 
den vollen meritorischen Inhalt der abzugebenden Erklarung wiedergibt. 

Eine Kundgebung an die biesigen Notablen, wie sie Grafen Szeptycki autge
tragen wurde, ist besonders im Momente, wo alle prominenten Persónlichkeiten, 
wie die Bischófe und andere Kirchenfursten sowie die Reprasentanten der grósse
ren Stadte und hervorragende Gutsbesitzer sich dauernd ausserhalb von Lublin 
aufhalten, ein gTosser Teil aber in Warschau weilt, in so kurzer Zeit, wie es erfor
derlich ware, ganz ausgeschlossen. Der Herr Generalgouverneur bat mich Euer 
Exzellenz - er hat dasselbe auch dem AOK gegenuber getan - zu melden, dass zur 
Einberufung von Notablen nach Lublin mindestens 48 Stunden erforderlich waren, 
wenn es selbst in dieser Zeit móg1ich ware, eine entsprechende Anzahl hier zu 
versammeln. Diese an Ort und Stelle in Lublin aufzutreiben ist bei den besonderen 
Verhaltnissen Lublins ganz unmóglich. 

Ich habe vorstehendem Ansuchen bereits mit Telegramm Nr 107 vom heuti
gen Tage entsprochen. 

Nachdem die geplante Kundgebung m omentan nich t stattfinden konnte, und 
im Hinblicke auf obangefuhrte Meldung des Korespondenzbureaus, die schon in 
den Nachmittagsblattern abgedruckt sein wird, sowie auf die abends zu gewarti
genden Warschauer Meldungen uber die Enunziationen der Regierungskommissare 
schon morgen fruh selu verspiitet und ganz wirkungslos ware, durfte es a uch nach 
Ansich t des Grafen Szeptyelu empfehlenswert sein, von derselben ganz abzusehen. 

Wir wlirden in diesem Falle auch den deutschen Okkupationsbehórden ge
genuber nicht zuruckstehen, da nach allen Meldungen hieruber - absolut sichere 
Informationen aus Warschau ist mir leider jetzt unmóg1ich zu erhalten - im Staat
srate die beiden Regierungskommissiire e in e g1eichartige Mitteilung machen wer
den und ausser derselben deutscherseits keine weitere amtliche Kundgebung be
absichtigt ist. 

,, 

Anlasslich einer neuerlichen Unterredung, die ich soeben mit Grafen Szep
tycki hatte, sagte er mir, er habe zufallig Gelegenheit gehabt, mit einigen No tablen 
sowie hier zwecks Ubernahme der Gerichtsbarkeit anwesenden hóheren Richtern 
zusammenzutreffen und denselben privat sinngemiisse Aufklarungen gegeben. Die · 
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Móglichkeit einer Notablenversammlung erachte er trotz nochmaliger reiflicher 
Erwagung fur ganz ausgeschlossen. 

Oryginał, maszynopis. 
Haus -,  Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 2 1 6-218. 

Dokument nr 10 

191 7  sierpień 31, Wiedeń.- Telegram zawierafący dementi astro-węgier
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w odniesieniu do insynuacfi pra
sowych, fakoby przeniesienie Legionów Polskich na front zostało dokonane 
z inicfatywy Austro-Węgier. 

Adresaci telegramu: 
Telegram in claris an Grafen Tarnowski in Krakau, 
Telegram in Ziffern 
an Baron Lago in Warschau 
an Baron Hauenschild in Lublin 
an Baron Musulin in Bern 
an Herrn von Storek beim Armeeoberkommando. 

I 
Umgehendes Dementi der heutigen falschen Pressemeldung veranlasst. 

II, 1-3 
Heutiger Artikel der Neuen Freien Presse, uberschrieben ,,Verwendung der 

polnischen Legionen an der Front", enthalt im drittletzten Alinea vollkommen unrich
tige Behauptung, dass der Beschluss, betreffend Frontverwendung der Legionen, 
a uf Antrag der k.u.k. Regierung erfolgt sei. Bekanntli ch ha ben wir uns im Gegenteil 
diesem Verlangen der Deutschen Obersten Heeresleitung solange als móglich wi
dersetzt und als die bewusste Massnahme aus militarischen G runden unabweisbar 
geworden war, be i Durchfuhrung derselben Bedingungen erreich t, die geeignet sin d, 
die Massregel ihres fUr die Polen gravaminósen Charakter s zu entkleiden: ( óster
reichisch-ungarische Frontverwendung - Zuruckbleiben eines gemischten Ausbil
dungs - und Werbekaders im Kónigreiche - eheste FbrtfUhrung des Staatsaufbaues) .

Richtigstellung bewusster Meldung wurde veranlasst. 
Vorstehendes zur Regelung Ihrer Sprache verlasslichen Personen gegenuber, 

falls fraglicher Zeitungsartikel dortselbst unliebsames Aufsehen erregen sollte. 
Ad 2 und 3 

Er lass in Angelegenheit der Frontverwendung unterwegs. 
4 

Ich telegraphire an Baron Lago, Hauenschild und Musulin, wie folgt (Descri
batur Telegram sub 1) 
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Vorstehendes zu Ihrer Information und VersHindigung des Armeeoberkom
mandos. 

Teksty przeznaczone dla hrabiego Tarnowskiego i do zaszyfrowania, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 237-238. 

Dokument nr 11 

J91 7 wrzesień J, Lublin. - Telegram nr JOB lubelskiego przedstawiciela 
austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych barona Hauenschil
da o trudnościach związanych z ogłoszeniem w Lublinie urzędowego oświad
czenia państw centralnych o sprawach dotyczących formacji legionowych 
i państwowości polskiej. 

Generalgouvernement hat bereits gestern nachts von Armeeoberkommando 
Befehl erhalten, den von diesem stammenden Text zu verlautbaren. Graf Szeptycki 
hat auch heute seine schon gemeldete Vorgangsweise der privater Mittteilung an 
angesehene Personlich-keiten weitergefUhrt. 

Auf die Meldung an das Armeeoberkommando u ber die Unmóglichkeit Nota
bel-versammlung, erhielt er den Auftrag, gesprachsweise und eventuell durch die 
Presse sich vernehmen zu lassen. 

Zur Zeit Einlangens obzitierten Telegrammes war bereits offizióser Artikel 
vom hiesigen Pressebureau ausgegeben, der genass Armeeoberkommandoweisung 
abgefassten Passus u ber Werbepersonal "teils aus ósterreichischen, teils aus· po
lnischen Staatsangehórigen bestand" enthalt.

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 234. 

Dokument nr 12 

J9J 7 wrzesień 2, Lublin. - Telegram nr JOB lubelskiego przedstawiciela 
austro -węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zabiegach lubel
skiego generałgubernatora Stanisława Szeptyckiego na rzecz rozpowszech
nienia informacji dotyczących deklaracji złożonych przez państwa centralne 
w odniesieniu do Legionów Polskich i sprawy polskiej. 

Wie schon gemeldet, ha t Graf Szeptycki unsere Erklarung soweit als mógłich 
verbreitet. Die mit Telegramm nr 107 gemeldete Unmóglichkeit bezog sich natur
gemass nur a uf rechtzeitige Versammlungvon grósserer Zahl von Notabeln aus der 
Okkupationsgebiete, so dass die Bekanntgabe nur an die wenigen, gerade in Lublin 
weilenden angesehenen Personen erfolgen konnte. 



Dokumenty dotyczące sprawy polskiej podczas pieiWszej wojny światowej ... 139 

Ein offizioses Communique hat auch Erklarung in der mit Telegram Euer 
Exzellenz Nr 54 vom 31 August angegebenen Fassung ("Die allseitige Offensive ... bis 
sellbststage Staaten rucken wird") vollinhaltlich gebracht und als eine vom Herrn
Generalgouverneur in Gesprachen mit hervorragenden Landesbewohnern erfolgie 
Erklarung u ber die nach der Staatsratskrise gegebene polHische Lage bezeichnet 

Die im Staatsrate abgegebenen Deklarationen der beiden Regierungskom
missare werden von den heutigen Blattern ebenfalls gebracht. 

Hiedurch durfte Unterschied zwischen denselben und unserer Fassung au
fgefaJligt worden. 

Tekst odszyfrowanej depeszy, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA l,  Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 235. 

Dokument nr 13 

1917 wrzesień 3, Baden.- Raport nr 22 605 przedstawiciela austro-wę
gierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy AOK Wilhelma Storcka 
o kłamliwym artykule organu "Neue Freie Presse ".

Seiner Exzellenz dem Herrn Minister Ottokar Graf Czernin. 
Von den Ausfuhrungen des obzitierten Telegrammes, betreffend die Richtig

stellung einer Meldung der Neuen Freien Presse uber die Verwendung der polni
schen Legionen an der Front, habe ich dem Herrn Chef des k.u.k. Generalstabes 
und der Quartiermeister-Abteilung des k.u.k. Armeeoberkommandos Kenntnis ge
geben. 

Bezugnehmend darauf ha t mir das Armeeoberkommando fur die Aufklarung 
des unverstandlichen Passus im erwahnten Artikel der Neuen Freien Presse se
inen verbindlichsten Dank zum Ausdrucke gebracht. 

Oryginał, maszynopis. 
Hau s -, Hof - und Staatsarchiv, PA l,  Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio, 236. 

Dokument nr 14 

1917 wrzesień 4, Warszawa.- Pismo przewodnie Nr 153/P, A-B barona 
von Lago z memoriałem pułkownika Władysława Sikorskiego w sprawie 
Legionów Polskich 

An Seine Exzellenz den Herrn Minister Ottokar Grafen Czernin. 
Der Legionsoberst von Sikorski, bisheriger Chef des Werbewesens fur die 

polnische Wehrmacht, bat an Generał Beseler ein Memorandum in der Frage des 
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polnischen Heeres gerichtet, dessen Abschrift ich mir erlaube, anbei in Vorlage 
bringen. 

Wie ich mit meinem Telegramm Nr 531 vom 28 voriges Mona ts zu me! den die 
Ehre hatte, ha t Legionsoberst von Sikorski auf seinem bisberigen Dienstposten nicht 
weiter verbleiben wollen und wird er das Kommando des 3-ten Infanterieregiments 
des polnischen Hilfskorps ubernehmen. 

Der k.und k. Legationsrat : Lago 
Beilage zum Berich t Nr 153/ -A. 

Pro mernoria in Sachen des polnischen Heeres. 
Das Beibehalten der Zweiteilung des polnischen Heeres durch den Befehl 

des Generał Gouverneurs von Beseler vom 24 August 1917 inauguriert, das ist standi
ge Verbleib des Polnisches Hilfskops in Ósterreich und der so genannte "Beseler 
Legionen" im Kónigreich Polen - ist ein Programm, da s absolut undurchflihrbar ist.

Sowohl die polnische Geselschaft als auch die polnischen militarischen Kre
ise werden sich einheitlich dieser Zweiteilungwiedersetzen. 

Alle weiteren Verfugungen, die diese Zweiteilung noch vertiefen wlirden, 
mussten zu weitern sehr scharfen Demonstrationnen fuhren, in gegebenen 
Verhiiltnissen auch zum Rucktritte von der Mitwirkling an den Aufbau des polni
schen Heeres in Kónigreich Polen aller polnischen Offiziere, die zur Disposition des 
Generals von Beseler verbleiben sind. 

Die Abberufung der polnischen Staatsangehórigen au s dem Polnisches Hil
fskorps, die Absendungder in Polen verbliebenen ósterreichischen Untertanen z urn 
Polnischen Hilfskorps nach Ósterreich - wird einem scharfen Proteste begego en. 

Die - z urn vierten Male vorzunehmende -Anderung in der inneren Organisa
tion des polnischen Heeres (Bekleidung, Umbewaffnung, Ausbildung) im Polnischen 
Hilfskorps musste zu weiteren Reibungen fuhren, da sie die Anpassungsfahigkeit 
des Soldaten ubersteigt. 

Die Ergiinzung des Polnischen Hilfskorps mus s enbedingt gesichert werden. 
Die Auslieferung des Polnischen Hilfskorps auf das "ósterreichische Sterbeetat"
wlirde jeglicher Arbeit in Sachen des polnischen Heeres unmóglich machen und die 
Existenz der polnischen Regierung erschweren. 

Die durch den letzten Befehl geschaffene Situation muss als vorubergehend 
betrachtet werden. Diese Ubergangszeit muss ausgenutzt werden zur Sanierung 
der Legionen und Schaffung aus denselben einer streng disziplinierten militari
schen .Formation, wora uf erst eventuell zur Realisierung eines grosszugigen Pro
gramrus in der polnischen Heeressache geschritten werden kónnte. 

Die Lange dieses Ubergangsstadium wird von der raschen Uberdruckung 
der Gegensatze zwischen dem Prograrum der Zentralmachte und der polnischen 
Geselschaft in Sachen des polnischen Heeres abhangen. 

Wenn die Zentralmachte rasch eine A.nderung der Plesser - Vereinbarunng 
durchfUhren móchten und wenn sie sich entschliessen wlirden, die in Przemyśl sa
nierten Legionen als einheitliches Ganze, ohne Unterschiede zu machen zwischen 
ósterreichischen und polnischen Staatsangehórigen, dem polnischen Staate zur 
Verfugung zu stellen - wlirde die Lange dieser Ubergangszeit nur von der Sanie-



Dokumenty dotyczące sprawy polskiej podczas pieJWszej wojny światowej .. .  141 

rungder Legion en und Anctemng der Plesser -Vereinbarung abhangen, wozu wahr
scheinlich einige Wochen man bedurfte. 

Fur dieses Prograrum gibt es namlich in der polnischen Geselschaft eine uber
wiegende Mehrheit und auf dieser Basis wiirde die kunftige polnische Regierung, 
sogar mit Sanktion der Regentschaftrates geben, dieser einseitigen Basis eines 
Aufbaues des polnischen Heeres. 

lnsofern aber die Zentralmachte bei ihrer Forderung eines polnisch - rusi
schen Kriegesfesthalten und dies zur Bedingune- des Aufbaues eines regul:'iren po
lnischen Heeres machen wiirden - musste die Ubergangszeit langer dauern, mut
masslich einige Monate. 

Dem ein Teil der polnischer Geselschaft ist eher darnit einverstanden, dass 
das Polnische Hilskorps im Bereiche der k.u .k. Armee und nicht eine polnische Di
vision, zur Front ziehe. Denn dadurch steht noch nicht Polen offiziell im Kriege mit 
Russland. 

Darnit dies eintritfft, ist es notwendig: 
a) die Proklamation vom 5 XI 1916 wirkiich und voll zu realisieren;
b) a uf G rund einer vertraulichen a ber verpflichtenden Vereinbarung die

Grenzen des polnisches Reiches im Sinne des polnischer Wunsche zu regeln. 
Nur die ErfUllung dieser Postulate wird im K6nigreich Polen die n6tige Maio

ritlit zur Schaffung einer autoritativen Regierung geben und dieser Regierung die 
moralische Basis zur Bewilligung der Rekrutierung geben. 

Dann - bei gleichzeitiger Bildung innerhalb des polnisches Regierung eines 
polnischen Kriegsministeriums, das starke polnische Kacter brauchen wird - wird 
die Zeit kommen, das polnische Hilfskorps zuruck nach Polen zu versetzen - eine 
Fbrderung, an der heute die geschlossene Meinungeiner grossen Geselschaftsschich
te festhalt. 

Warschau, am 29 August 1917.  
W! [adysław] Sikorski, Oberst. 

Oryginał pisma przewodniego i odpis memoriału, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, karton 1025, plik 56 c, folio 439-441 .

Dokument nr 15 

191 7 październik 4, Baden.- Pismo przedstawiciela austro-węgierskie
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych przy A OK von Storcka wraz z załącz
nikiem o sytuacji Legionów Polskich w Przemyślu. 

An Seine Exzellenz den Herrn Minister Ottokar Graf Czernin 
Mit der Bitte urn seinerzeitigen Ruckschluss beehre ich mich, Euer Exzel

lenz anbei eine vom k.u.k. Militargeneralgouvernement Lublin dem k.u.k. Arme
eoberkommando vorgelegte vertrauliche Information in Angelegenheit der polni
schen Heeres zu unterbreiten. 
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Dieselbe ist von dem seinerzeitigen Militardepartament des Obersten Polni
schen Nationalkomitees herausgegeben und entbalt eine tendenzióse Darstellung 
der durch den Eid und die Agitation Piłsudski hervotgerufenen Krise in den Polni
schen Legion en, sowie ihrer Unterstellung unter das Korurnand o des Feldmarschal
leutnants von Schilling 1 •  

Storek 
Załącznik. 
K.u.k. Militargeneralgouvernement in Polen. Nachrichtenabteilung. 

Information in Angelegenheit des polnischen Heeres2• 
Die letzten Ereignisse in Przemyśl, die von der Nationaldemokratie und den 

Sozialisten sowo hl im Kónigreiche als a uch in Galizien falsch kommentiert werden, 
geben den prinzipiellen Gegnern des polnischen Heeres die Móglichkeit, eine Agi
tation dahin zu entwicckeln, dass die Legionen uberhaupt von der Rolle der Kaders 
des polnischen Heeres ausgeschlossen werden. Zweck dieser unehrlichen Agita
tion ist die Zerschlagung der Legionen, ihre ganzliche und nicht mehr aufzurich
tende Vernichtung als einzigen polnischen Faktors, der eine polnische Armee zu 
organiesieren geeignet und demzufolge fur die Folitik des Dmowski gefabrlich ware. 
Die Ursache und die Schein dieser Agitation ist die angebliche Disziplinlosigkeit 
und das Politisieren der Elemente. Zur Aufhellung des faktischen Tatbestandes 
musse Folgendes im Gedachtnis behalten werden. 

Die durch das Eid hervorgerufene Legionskrisis brach te die schon langst in 
den Legionen existierende Teilung in zwei Gruppen zum Vorschein. Die eine von 
ihnen absolut diszipliniert und gehorsam, meidet bewusst das Politisieren, ideolo
gisch kerngesund, das ist die Gruppe, die sich urn die fruhere II Brigade schaart. 
Diese Gruppe liesse zu sich die Soldaten - und Unteroffiziersrate nicht herantre
ten, sie entfernte allein Agitatoren, erstickte im Keime samtliche Versuche zur Ober
tragung der politischen Agitation von der I Brigade, erfiillte immer und erfullt a uch 
gegenwartig ohne Diskussion und zwar soldatenmassig samtliche Befehle seiner 
polnischen Macht, seiner Kommandos. Seit Beginn des Krieges war auch in dieser 
Gruppe kein einiger Fall von Ungehorsam oder Revolte vorgekommen. Hieher 
gehóren vom ersten Momente das 2 und 3 Infanterieregiment, die Abteilungen des 
Landeswerbeinspektorates, die gegenwartig in zwei neuen Regimentem formiert 
wurden, das 2 Ulanenregiment, die Stabs - und technischen Abteilungen des Le
gionskommandos, 2 Artilleriebatterien (die sogennten karpathischen Batterien) , 
zusammen u ber 6000 Mann, gegenwartig in Przemyśl, und circa 1 500, die nach de m 
Abmarsche der Legionen im Kónigreiche zuruckgelassen wurden. 

Mittelpunkt der zweiten Gruppe, das ist der Gruppe, die fruber von Piłsudski 
und gegenwartig von Moraczewski (hinter den Kulisen) , Roja3, Rydz-Śmigły gele
istet wurde, war die Erste, bis zum anssersten mit Folitik durchtrankte Brigade. 
Sie bildete die Leibgarde des politischen Stabe, des Kommandanten, sie war ein 
Pressionsmittel auf die jeweilige nationale Reprasentanz, ein Mittel, welches der 
nichtgewordene Diktator zu eigenen und Parteizwecken auszuspielen pflegte. In
folge der Schwache des Konunandanten der 4 Regiments, des Galica4 und den kran-
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khaften Ambition des Obersten Roja, wetcher bei Piłsudski Karrim·s machen wall
te, ferner dm·ch die Unreife und Ambition des Kommandanten des 6 Regiments 
Neugebauer-Norwid5 ha t s ich ein betrachtlicher Teil der III Brigade, d as ist e in Teil 
des 4 und 6 Regiments der I Brigade, die aus dem 1 und 5 Regiment und 1 Ulanen
regiment besteht, angeschlossen. N ach der russischen Revolution wurden in dieser 
Gruppe Soldaten - und Unteroffiziersrate organisiert, die Soldaten aufgehetzt, wo
durch die elementarsten Grundlagen des Militars und die Autoritat der Macht 
gestU.rzt vernichtet wurden. 

Durch Ausnutzung der auf Befehl des Piłsudski - welcher die Hoffnung auf 
Obernahme eines polnischen Kriegs - Ministeriums verloren und den Sturz seiner 
Plane mit der Zerschlagung der Legion en zu vergelten beschlossen ha t - kunstlich 
hervorgerufenen Krisis wurde in dieser Gruppe ein unerh6rter Terror entwickelt. 
Obwohl selbst in Offizierskorps des 1 Regiments keine entschlossene Mehrheit fur 
die Verweigerungdes Eides vorhanden war, vollbrachten die Drohugen mit At ten ta
ten, mit gesellschaftlichen Boykott, der von den Piłsudski proklamiert war, die an
widerndsten Vorw6rfe, das erw6nschte Ziel: sie haben die Anhanger der Eidesle
istung terrorisiert und gezwungen, sich der sozialistischen Demagogie zu 
unterordnen. 

Da der Eid durch das Legionskommando anbefohlen war, da sie Agitatian 
aus diesem Anlasse einer ganzen Reihe revolutionarer Mittel sich bediente (Solda
tenversammlungen der I Brigade, die mit Nachtaufzugen mit roten Fahnen und s o� 
zialistischen Liedern endete - der Gelbschnabel Leutnant Grzmot6 vor der Front 
des 1 Ulanenregiments, der dem alten Obersten Zieliński, dem Kommandanten der 
Legion en, den Gehorsamverweigerte mit den Worten: "Ich pfeife au f ihre Befehle") ,
so fuhrte dies die aufgehetzten und irregefUhrten Nationalpolen aus dem 1,  4, 5 ,  6 
Regiment, dem 1 Ulanenregiment und Teil der Artillerie nach Szczypiorno. Dadurch 
aber wurden die aufgehetzten Regimenter nich t entfernt, denn es verblieben circa 
2000 der ósterreichichen Staatsblirgerschaft, die weiter in allerscharfsten Formen 
die revolutionare Propaganda fortgesetzt haben. 

Die massenhaften Gesuche urn Transferierung zur k.u.k. Armee sind eben 
aus dieser Gruppe (circa 1000 Gesuche) ausgegangen und bilddeten das mildeste 
Demontrationsmittel, ausserdem wurde dem Legionkommando kategorisch der 
Gehorsam verweigert, die rechtmassigen Koromandanten gestU.rtzt, indem sie ver
haftet (Artillerie, 4 und 6 Regiment) und neue auserwahlt wurden, ein Attentat wurde 
geplant und aufgefuhrt ( eine Bom be wurde a uf das Quartier des Kommandanten 
des 6 Regiments geworfen) und so weiter. 

Dieser Z ustand rnusste zu den fatalsten Erscheinungen fuhren: zum Bandi
tismus, wetcher von einzelnen Abteilungen der Deserteure dieser Gruppe getrie
ben wurde. Dieser Zustand war umso bedrohlicher, weil die Geselschaft dem Le
gionskommando nicht gestattete, durch Anwendung gewóhnlicher militarischer 
Mittel des Aufruhres Herr zu werden. Verschiedene "Machtige Gónner" der Piłsud
czyki, die nach Popularitat jagten, wie der junge FUrst Eustachy Sapieha, der dre
itagige Kandidat des Piłsudski zum Regentschaftsrate, sowie der wankelmutige 
und schwache Erzbischof KakowskF umgaben Szczypiorno mit einer demagogi-
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schen Vormundschaft und proklamierten dadurch von polnischer Seite die Straflo
sigkeit fUr die Aufwiegier und verliehenen dadurch der gewóhnlichen Disziplinlo
sigkeit den Charakter eines "echt polnischen", eines "echt unabbiingigen" Vorge
hens. Gemeinsam mit dem Staatsrate, der ihren Terrore unterlag, gestatteten sie 
dem Legionskommando nicbt, den Zersetzungserscheinungen im Heere in irgend 
einer Weise ein End e z u bereiten. 

Sie brachten es mit einem Worte dazu, dass die Zentrałmach te sich auf eige
ne Faust entschlossen haben, die Legionen aus dem Kónigreiche zu entfernen und 
mit eigenen Mittein zu sanieren. Die Abberufung erfolgte aber nicbt gemass der 
Initiative des Moraczewski, sie fuhrt auch nicht zur Anerkennung der Aufwiegler 
und zur Ubergabe der Mach t an dieselbe, wie es die Naiven Piłsudskis von Ósterre
ich erhofften, sondern in der Richtung der scharfen militarischen Repressalien. Die 
Legionen wurden in Hande des sogennaten Exekutionskommandos, das aus 12
Kompagnien der Infanterie, einer entsprechenden Anzahl von Maschinengewehren 
und Artillerie, mit dem wegen seiner Strenge bekannten Generał Schilling an der 
Spitze besteht, ubergeben. 

Demzufolge erlegten die heldenhaften polnischen Legionen ein Schicksal, 
welches die verraterischen tschechischen Regimenter, die nach offenkundigen Be
weisen des Verrates ins Hinterland zur Retablierung geschickt wurden, nicbt erlit
te haben. Die Situation der Legionen ist umso tragischer, weil der sie hassende 
Ludendorff und das verraterische AOK zufrieden s ind, dass sie bei dieser Gelegen
heit die polnischen militarischen Kaders loswerden kónnen und einen Streich ge
gen die Legionen vorbereiten und deshalb geschah es, dass Sanation zu unterzie
hen und diese in Przemyśl zu sammeln, dort samtliche Regimenter konzentriert 
wurden. 

Laut Information ist der gesunde Teil der Legionen bis zum gegenwartigen 
Momente von der Agitation nicht beruhrt. Er biilt sich am besten, zumal das Le
gionkommando ihn von den ubrigen separiert biilt. Sollte aber der Plan des AOK 
die Legionen zu "verósterreichern", den Schilling ais Kommandanten aufzuwerfen,
ósterreichische Offiziere ihnen beizugeben, und so weiter realisiert werden, dann 
wird an zu einer vollstandigen Zerschlagung der Legionen und dadurch auch zur 
Vernichtung der aktivistischen Regierung in Polen kommen. 

Urn das zu verhuten, mussen In Ósterreich und Deutchland, das ist in Baden 
und Wien, Kreuznach und Berlin, folgende Grundsatze zur Anerkennung gebracht 
werden. 

1) Der sanierte Teil der Legionen, das ist circa drei Infanterieregimenter, ein
Ulanenregiment und ein Teil der Artillerie kann unter eigenen polnischen Kom
maudo (Oberst Zieliński - im Range eines Generals) vorlaufig an die Front abge
ben, wobei sie jedoch ihren polnischen Sondercharakter im S inne der bestehenden 
Vorsprechungen und Zusicherungen beibehalten sollen. Dort werden sie ihren Di
sziplinniertheit und Schlagfahigkeit beweisen. Aus politischen Rucksichten musse 
das Polnische Hilfskorps schon gegenwartig unbedingt an die litauische od er weis
srussische, nich t aber an die bukowinische Front angeben. 
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2) Die entstehende Regierung in Polen wird die Angelegenheit des ponischen
Heeres als ersten Punkt ihres Programmes aufstellen mussen und zwar in diesem 
Sinne, dass die sanierten Legionen seine Kaders bilden sollen. Sollte diesen Prin
zip nicht angenommen werden, dann werden vom Terrain des K6nigreiches samtli
che polnische Offiziere, die dem General Beseler zur Disposition uberlassen wur
den, zum Polnischen Hilfskorps abgehen, samtlichen aktivistischen Gruppen des 
K6nigreiches a ber ihre Unterstutzung der polnischen Regierung versagen. 

3) N ach Durchfuhrung der V er bandlungen mit der polnischen Regierung und
nach ihrer definitiven Konstituierung, nach Vorbereitung des Werbegesetzes un der 
Zuerkennung eines polnischen Kriegsdirektoriums als Institution, die das polni
sche Heer mitorganisieren soll fur Polen - werden die Legionen von der Front 
zuruckgebracht werden mussen, darnit sie zur Disposition des sich bildenden He
eres gestent werde. Ohne diese polnische Heeresexekutive kann an eine Rekrutie
rung im K6nigreich nich t gedacht werden. Zur Durchflihrung dieser Agenden ist 
vom M omen te der Einsetzung eines polnischen Premiers ein Zeitraum von circa 3 
Monaten norwendig. 

Kraków, 4 Septernber 1917.  

Originał pisma przewodniego i odpis załączonego elaboratu, maszynopisy 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 442-448. 

1 Chodzi o generała Johanna Schillinga z anstra-węgierskiej 7 Armii generała Karla Kfitka. Kwatera 
generała Schillinga znajdowała się w twierdzy Przemyśl i temu generałowi zostały podporządkowa
ne resztki Legionów Polskich, traktowanych oficjalnie jako Folski Korpus Posiłkowy. 
Tłumaczenie z języka polskiego. 
Wzmianka dotyczy pułkownika Bolesława Roji, późniejszego generała. 

' Wzmianka dotyczy majora Andrzeja Galicy, późniejszego generała. 
5 Wzmianka dotyczy pułkownika Mieczysława Neugebauera-Norwida, późniejszego generała. 
n Wzmianka dotyczy porucznika Stanisława Skotnickiego-Grzmota, późniejszego generała. 
7 Wzmianka dotyczy arcybiskupaAleksandra Kakowskiego, późniejszego kardynała. 

Dokument nr 1 6  

191 7 październik 19, Warszawa. - Wniosek warszawskiego komisarza 
rząduAusro-Węgier przy Tymczasowej Radzie Stanu Ignacego Rosnera o zwol
nienie internowanych legionistów w celu ich zatrudnienia w Galicji za po
średnictwem Krajowego Biura Melioracyjnego. 

An das Ministrium des k.u.k. Hauses und des Aeussern i Wien. 
Anruhend lege ich e in e mir vom Ubergangsausschusses des Staatsrates uber

reichte Denkschrift, betreffend die Entlassung der in Szczypiorno internierten Le
gionare zwecks Verwendung derselben im Dienste des galizischen Landes-Meliora
tionsbureaus zu Meliorationsarbeiten in Galizien in Abschrift und in deutscher 
Ubersetzung vor, wobei ich mir zu bemerken erlaube, dass meines Erachtens je
denfalls abzuwarten ware, welches Stand- punkt der Regentschaftsrat beziehung-
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sweise die kunftige polnische Regierung in dieser politisch sehr wichtigen Angele
genheit einnehmen wird. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: Ignacy Rosner 

Załącznik nr 1 .  

Tymczasowa Rada Stanu 
Warszawa, dnia 13 października 1917, Nr 4951 ;  420/N1384. 

Dotyczy internowanych w Szczypiornie. 

Do Jego Ekscelencji C .i K. Komisarza Rządowego przy Tymczasowej 
Radzie Stanu barona Jana Konopki 

Jak Waszej Ekscelencji wiadomo, Tymczasowa Rada Stanu, a obecnie Komi
sja Przejściowa zwracały się kilkatrotnie do władz okupacyjnych niemieckich w 
sprawie uwolnienia internowanych w Szczypiornie niezaprzysiężonych legionistów. 
Władze niemieckie jednakże, wychodząc z założenia, iż masowe wypuszczenie in
ternowanych jest połączone z niebezpieczeństwem dla tyłów armii i że agitacja w 
obozie dotychczas nie ustała, wyraziły zgodę jedynie na stopniowe uwalnianie in
ternowanych, przy czym liczba uwolnień, dotychczas nie przekroczyła cyfry 70. 
Tymczasem jest rzeczą konieczną, szczególniej wobec bliskiego ustanowienia Rady 
Regencyjnej ,  ażeby sprawa ta, tak przykra i drażniąca dla wzajemnych stosunków 
była jak najprędzej zlikwidowana; ażeby tym sposobem przyszłej Radzie Regen
cyjnej usunięty został kamień spod nóg, jakim dla niej dalsze pozostawanie inter
nowanych w Szczypiornie niewątpliwie będzie. 

Pragnąc przeto pogodzić swój punkt widzenia, będący jednocześnie wyra
zem życzeń całego społeczeństwa - a mianowicie konieczność natychmiastowego 
uwolnienia wszystkich internowanych z punktu widzenia rządu cesarsko-niemiec
kiego - Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu przedłożyła władzom oku
pacyjnym niemieckim Uednocześnie z pismem niniejszym) , projekt, który o ileby 
oba rządy sprzymierzone wyraziły nań zgodę i wprowadzony został w życie, mógł
by zdaje się rozwikłać wytworzoną przykrą sytuację. 

Departament Spraw Politycznych otrzymał od Biura Melioracyjnego Wydziału 
Krajowego w Galicji deklarację w odpisie przy niniejszym załączoną, z której wyni
ka, iż istnieje możliwość zatrudnienia w Galicji wszystkich tych internowanych le
gionistów, którzy w kraju nie będą mieli zapewnionej opieki i zajęcia. Podobne za
łatwienie sprawy oddziałałoby uspokajajaco na opinię publiczną i przyczyniłoby 
się niewątpliwie do podniesienia powagi przyszłej Rady Regencyjnej w kraju. 

Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu nie wątpi, że C.  i K. Rząd 
Austro-Węgierski, który na początku wojny stanowiskiem swoim umożliwił w ogóle 
powstanie legionów, a następnie całym swoim dalszym postępowaniem dowiódł 
swojego, wysoce życzliwego względem nich stosunku i w danym razie zechce przyjść 
z pomocą tym, którzy krwi swojej nie szczędzili dla Monarchii, a obecnie, choć wpro-
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wadzeni w błąd działali w najlepszej wierze. Zgoda Rządu Austro-Węgierskiego 
będzie przyjęta z wdzięcznością przez cały ogół polski, który potrafi ocenić dobrą 
wolę i bezinteresowność C .  i K. Austro-Węgierskieg·o Rządu w tym wzgiędzie tym
bardziej, że nie da się zaprzeczyć, iż chociaż konflikt z powodu internowania w 
Szczypiornie jest w pierwszym rzędzie konfliktem z władzmi cesarsko-niemiecki
mi, to jednak wpływa to ujemnie na stosunki Polaków do państw centralnych w 
ogóle, a więc nie jest obojetne dla polityki Austro-Węgier. 

Komisja Przejściowa sądzi, iż obawy żywione przez władze okupacyjne nie
mieckie odnośnie do bezpieczeństwa tyłów armii, obawy zdaniem Komisji niesłuszne, 
tymbardziej tracą wszelką rację bytu w stosunku do armii austro-węgierskiej, kon
systującej w Galicji, z którą przecież wiążą Polaków, nawet najbardziej skrajnych 
przekonań, jak najlepsze stosunki. 

Niezależnie od tego przypływ młodych ludzi, zdolnych do pracy, jest bezwa
runkowo korzystny dla interesów Monarchii, szczególniej jeśli się weźmie pod uwa
gę niewątpliwy brak sił roboczych w Galicji . 

Z tych wszystkich względów Komisja Przejściowa ma zaszczyt zwrócić się 
do Waszej Ekscelencj i z prośbą o jak najenergiczniej sze i jak najszybsze poparcie 
u C.i K. Rządu Austro-Węgierskiego przedłożonego powyżej projektu i uzyskanie 
Jego zgody na przyjęcie internowanych na roboty w przedsiębiorstwach meliora
cyjnych w Galicji .  

Przewodniczący Komisji Przejściowej : 
Józef Mikułowski-Pomorski 

Załącznik nr 2. 

Biuro Melioracyj ne Wydziału Kraj owego1 oświadcza gotowość przyjęcia 
w charakterze robotnikaw ewentualnie nadzorców legionistów internowanych obec
nie w Szczypiornie w ilościach po 100 - 200 ludzi przy każdym przedsiębiorstwie 
melioracyjnym ogółem tedy około 4000 ludzi. 

Wynagrodzenie akordowe od ilości wykopu, względnie nasypu ziemi, wyno
sić będzie za jeden metr sześcienny od 1 - 2 koron. 

Za dzień pracy kwalifikowanych robotnikaw (murarzy, cieśli itp.) 8 - 12 ko
ron dziennie. 

Za dzień pracy robotnika niekwalifikowanego około 3 korony dziennie. 
Legioniści, którzy posiadają średnie i wyższe wykształcenie mogą być użyci 

jako tymczasowi nadzorcy i pomocnicy kierowników budowy za wynagrodzeniem, 
które będzie w każdym poszczególnym wypadku oznaczone. 

Kraków, dnia 2 1  września 1917 r. 

Dyrektor Krajowego Biura Melioracyj nego: Wierzbicki 
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Załączniki nr 3 i nr 4 w języku niemieckim.

Oryginał pisma i kopie załączników, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, 449-455. 

1 Chodzi o organ wykonawczy autonomicznych władz galicyjskich. 

Dokument nr 17 

191 7  październik 25, Warszawa. - Pisrrw podpulkownika Leona Berbeckie
go do referenta spraw wojskowych Tymczasowej Rady StanuLudwika Górskiego 
o przenwcy stosowanej przez członków rad żołnierskich wobec legionistów okazu
jących zamiar wznowienia slużlnJ w macierzystych oddziałach legionowych. 

Ich melde dienstlich. 

Im Gefangenelager in Szczypiorno sind vor 2 Wochen folgende Ereignisse 
vorgekommen. 

Der weitaus grósste Teil der im Gefangenenlager internierten Legionare 
wendete sich - nachdem sie zur Einsicht kamen, dass sich die Hoffnungen, die ih
nen die Anfuhrer der Soldatenrate in Betreff der Eidesverweigerung gamach t hat
ten, nicht erfllllen und weil sie ebensomehr die Wertlosigkeit der Versprechungen 
einsahen wie zu zweifeln bagannen, o b ihre Anfuhrer d as Recht zur Angabe derar
tiger Versprechungen hatten - mit Massengesuchenen an ihre ehemaligen, im po
lnischen Heere verbliebenen Vorgesetzten mit der Bitte urn móglichst rasche Her
beifuhrung ihres Eintritten z u den von ihnen verlassenen Abteilungen. 

Trotz Konfizierung der Briefe durch die im Lager eingefuhrte Zensur der 
Soldatenrate und trotz der Leibestrafen, welche diese Soldatenrate im Falle der 
Ausfindigmachung von Briefen, in denen die Schreiber ihr Sehnen nach dem Ver
lassen von Szczypiorno ausdruckten anwendeten, ist eine grosse Zahl dieser Brie
fe in meine oder in meiner Koliegen Hande gelangt und haben wir - mit Genehmi
gung der Ubergangkommision des Einstweiliges Staatsrates - uns bemuht, die sich 
Meldenden dem polnischen Heere zuruckzufllhren. 

Der Umstand, dass infolge des Terrors und das Prugelns bis zur bewusstlo
sigkeit 9 unseren Kameraden sich unter dem Schutz der deutschen Wachen 
gefluchtet hatten, wovon wir protokollarische Nachricht erhielten, zwang uns zur 
Eile. Wir waren gleichfalls im Besitze einer grossen Zahl von Briefen Angehóriger 
der internierten Legionare, in welchen die Bitte enthalten war, ihre Kinder von den 
unmóglichsten Zustanden physischer wie auch moralischer Art zu befreien, da die 
17 und 18 - jahrigen Burschen, zur Einsicht der Zwecklosigkeit ihrer Tat gelangt, 
nicht im Stande waren, die Strenge des Lagerslebens bei einer fur junge Organi
smen vollkommen unzulanglichen Kost und in beklagenswerten Wohnung
sverhaltnissen auszuhalten. 
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Angesichts das dargelegten Tatbestandes, begab sich - nach Meldung des obi
gen Sachverhalten an die Ubergangskommission des Einstweiliges Staatsrates - eine 
Militarkommission nach Szczypiorno, welche aus dem Obersten Berbecki, der Haup
tleuten KukieP und Szyndler-2 , sowie der Leutnanten Trapszo3 und Wiszniowski4 be
stand; unter beiden diesen Kommissionen und der Verbindungsoffiziere in Szczypior
no, des Feldkmaten Kwapiński, des Regiments Arztes Dr Gondek und des Leutnants 
Moklowski, wie au ch der deutschen Lagerbehórde veranlasste ich die Aufrufung der 
sich Meldenden, urn sie z urn Ausbildungs der polnischen Armee z u transferieren. 

Oh n e vor de m abscheulichen Terror zwecks Zuruckhaltung der s ich Melden
den, wie Schlagen mit Prugeln und Peitschen, sowie Bewerfen mit Ziegel, Kohlen 
und gebrochenen Glasstucken zuruckzuschrecken, meldeten sich bei der Kommis
sion sogleich 520 Mann von den verschiedenen Legionsregimentern, welche nach 
Ostrowiec5 , wo der 4 Ausbildungskurs autgestelit wird, geschickt wurden. 

Im Laufe der nachstfolgenden Nacht fluchteten aus der Uberwachung der 
Soldatenrate des Lagers gegen 500 Mann, die urn die Befreiung von der physischen 
und moralischen Skiaverei gefleht hatten. Nachdem man a uf so zahlreiche Anmel
dungen nicht vorbereitet war und auch die entsprechenden Waggons nicht sicber
gestelit waren, wurde der zweite Transport einstweilen am anderen Ende des La
gers isoliert und wird in nachster Zeit in den Ausbildungkurs abgeschoben. 

Wahrend d i eser Vorfalle habe ich alle Mittel angewendet, dass das Vorgehen 
des Soldatenrates die deutsche Behórde nich t zum Waffengebrauch provoziere, und 
auf diese Art Blutvergiessen heraufbeschwóre. Dank meinen Bernuhungen haben 
die Anhanger des Soldatenrates keinen Schaden erlitten. 

Von den sich zum polnischen Heer MeJdenden wurden dmch die Gegner der 
Anmeldung zwei Soldaten schwer vei"WUndet, die man auf Tragbahren weggetra
gen und im Spita! in Szczypiorno be lassen hat. 8 Mann, durch Ziegel - und Glasstucke 
lei ch t vei"WUndet, s ind nach Aniagen von Verbanden nach Ostrowo gefahren, sowie 
gegen 40 Geprugelte (unter diesen einige schwer) . 

Protokolle dieser Vorfalle, sowie u ber die ta tliche Beleidigung der Pater Kwa
piński, welcher das Schlagen der sich MeJdenden verhindern wollte und Protokoli e 
uber das terroristische Auftreten gegenuber denjenigen Legionaren, deren Briefe 
der Soldatemat konfiezierte, wurden dmch Vermittlung des Oberleutnant Górka6 
Euer Hochwohlgeboren zur Verfugung gestellt. 

Leon Berbecki Obesrstleutnant 

Oryginał, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 460-462.

1 Wzmianka dotyczy kapitana Mariana Kukiela, późniejszego g·enerala i wybitnego historyka. 
Chodzi o kapitana Czesława Szyncli era. 

3 Wzmianka dotyczy porucznika Tadeusza Trapszo. 
' Imienia porucznika Wiszniowskiego oraz imion innych wspomnianych oficerów nie udalo się ustalić. 
5 Chodziło zapewne o Ostrów Mazowiecką. 
" Wzmianka dotyczy porucznika Olgierda Górki. 
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Dokument nr 18 

1917 październik 28, Warszawa.- Telegram warszawskiego przedstawi
ciela austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stefana U gro
na o wydarzeniach w Szczypiornie. 

Ich erfahre uber Vorgange in Szczypiorno folgen des. 
Heute vor acht Tagen soliten 530 Legionare zur Vereidigung nach Ostrowo 

abtransportiert werden; dieselben sind von den Anhangern Piłsudskis uberfallen 
und mit S tein en bombardiert worden. Ach t schwer Verletzte, von denen drei bereits 
ihren Wunden erlegen sin d; a uch ein Geistlicher verwundet. 

Am selben Abend haben sich aus Furcht vor analogen Vergewaltigungen 500
Legionare, die ebenfalls bereit waren, den Eid abzulegen, aus dem Lage� in die 
ausserhalb desselben befindlichen Baracken gefluchtetet, wo sie sich noch immer 
befinden. 

Seit dem letzten Sonntag keine weiteren Exzesse Szczypiorno gemeldet. 
Da Baron Bolfras von diesen Vorgangen durch dieselbe Quelle verstandigt 

wurde wie ich und er die Nachrichten durch deutsche Militarorgane leichter kon
trollieren konnte, habe ich bis jetzt Berichterstattung ibm uberlassen. 

Wie ich erfahre, sind die obigen 530 Legionare - entgegen den ursprungli
chen Meldungen - noch immer nicht vereidigt, weil die deutschen Oberste Heere
sleitung nur 291 zum E id zulassen will, die denselben seinerzeit nicht direk t verwe
igert haben und infolge von Beurlaubung, Krankheit et cetera abwesend, nur von 
ihren Kamaraden namhaft gemacht , auf die Listen der Eidesverweigerer gesetzt 
worden sind. Diese Gruppe wird in Ostrowo nach einer mehrw6chentlichen Schu
lung zum Eide zugelassen werden. Der Rest und die aus den Lagern entflohenen 
500 sollen in Ostrowo interniert und als politisch nicht verlasslich behandelt, zur 
Eidesleistung nicht zugelassen werden. 

Oberst Sikorski war he u te be i Generalstabschef Nethe1, der ihm offen erklarte, 
dass die deutsche Oberste Heeresleitung ausser erwahnten 291 Mann, die eigen
tlich nich t al s Eidverweigerer angesehen werden k6nnen, kei n en einzigen wird zum 
Eide zulassen. Uberhaupt wird kein Legionar mehr aus dem K6nigreiche nach Ga
lizien abgeben, ebensowenig wie kein einziger galizischer Lagionar mehr in das 
K6nigreich zuruckkommen wird, "denn sie sind alle Piłsudskianer und Vertreter
der austrophilen Richtung" . 

Heute hat Offizierdeputation aus Przemyśl dem Ragentschaftsrat gehuldigt, 
worauf Obersten Zieliński, Sikorski und NieniewskF mit den Mitgliedern des Re
gentschaftsrates lange vertrauliche Aussprachen ha t te. Die l et z teren erklarten, dass 
sie das Hauptgewicht auf die Bereinigung der Legionenfrage legen und sich dies
bezuglich eventuell direkt an die verbundeten Monarchen wenden werden. 

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis.  
Haus - ,  Hof - und Staatsarchiv, PA l, Krieg, karton 1025, plik 56 c, folio 456-458.
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1 8  Wzmianka dotyczy podpułkownika Williama Nethe. 
"' Chodzi o pułkowników Zygmunta Zielińskiego, Władysława Sikorskiego i Adama Nieniewskiego. 

Dokument nr 19 

191 7  październik 31, Lublin.- Pismo władz wojskowych lubelskiego ge
nerał gubernatorstwa do austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych o wydarzeniach w Szczypiornie. 

Ein im kurzen Wege Seiner Exzellenz dem Generał Gouverneur Generał Major 
Grafen Szeptycki ubermittelter Bericht uber die Vorfalle im Interniertenlager in 
Szczypiomo wird in deutscher Ubersetzung zur Kenntnisnahme dem AOK, Quar
tier Abteilung und dem k.u.k. Ministerium des Aussern vorgelegt. 

Fur den Militar-General-Gouvemeur1 

Załącznik. 
Provisorische Staatsrat des Kónigreichs Polen 
Kanzlei des Militarausschusses. 
Nr 2121 .  
Warschau, am 9 November 1917. 

An 
Seine Exzellenz Johann Freiherr von Konopka k.u.k. Regierungskommissar 

beim Provisoriscen Staatsrat in Warschau, Hotel Europe. 

Die Presse-Communique, die in Angelegenheit der Legionen und uberhaupt 
in militarischen Fragen seitens des Militarausschusses des Gew. [Gegenwartiges] 
Provisorisches Staatsrates den Warschauer Zeitungen ubersendet werden, wer
den seitens der Zensur sehr Iange zuruckgehalten, mitunter 14  Tage und langer. 
Wann endlich die Zensur den Abctruck der betreffenden Notizen gestattet, ist die 
Angelegenheit bereits langst gegenstandlos. Als Beispiele Schliessen wir bei. 

1 .  Ein im 
"
Kurier Polski" vom 6 November leitendes Jahres veróffentlichtes 

Communique u n ter dem Titel; "Au s den Legionen und u ber die Legionen", welches 
Nachrichten enthalt, die den Zeitungen am 20 Oktober zugestellt warden waren. 

2.  Ein bis heute nicht zur Veróffentlichung gelangtes Communique uber die 
Vorgange in Szczypiorno. Die ganze galizische Presse sowie die Presse im ósterre
ichischen Okkupationgebiete bringt uber diese letzte Angelegenheit unerhórt ten
denziósen und verwirrende Informationen, die auf das Verhaltnis der Geselschaft 
zu den militarischen Fragen einen schadlichen Einfluss ausuben. 

Der Militarausschuss des Gew.[?] Provisorisches Staatsrates vermag ge
genuber diesen Schw:ierigkeiten, die ihm seitens der Zensur bereitet werde, nicht 
nur die fehlerhaften Informationen nicht richtigzustellen, sondern nicht einmal die 
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polnische presse tiber die militiirischen Angelegenheiten in zufriedendenstellen
der Weise aufzuklaren. 

Ludwik Górski 

Załącznik. 

Ze Szczypiorna 
Warunki obecne nie pozwalają jeszcze na podanie do wiadomości publicznej 

wszystkich faktów, które Komisja złożona z podpułkownika Berbeckiego, kapitana 
M. Kukiela i jednego z wyższych oficerów niemieckich, urzędująca w Szczypiornie 
w dniach 19, 20 i 21  bieżącego miesiąca w asystencji księdza kapelana Kwapińskie
go, doktora porucznika Gondka i porucznika Mokłowskiego stwierdziła w obozie 
internowanych. 

Mamy w ręce niezbite dowody, protokólarne zeznanie, a co najważniesze 
mamy świadectwo 1000 przeszło bezpośrednich uczestników życia w obozie, jakie 
obałamucony żołnierz polski własnymi rękami własnym braciom i kolegom broni 
zgotował, które w zaślepieniu stara się przedłużać do nieskończoności. 

Ograniczymy się na suchym zestawieniu faktów. 
Wiadomo powszechnie, iż internowani byli legioniści w Szczypiornie pro

wadzą aprowizację (kuchnię i rozdawnictwo przesyłanych przez Opiekę prowian
t6w) własnymi siłami, że mają swobodę porozumiewania się w okręgu całego rejo
nu obozowego, jednym słowem są w możności przeprowadzać i przeprowadzają 
autonomicznie egzekutywę własnych zarządzeń. 

Na skutek licznych zgłoszeń ze strony internowanych, tajemną drogą prze
syłanych do rąk pułkowników polskich, na skutek starań rodzin i krewnych, udało 
się wreszcie od władz niemieckich uzyskać zgodę na wydzielenie i ewentualne za
przysiężenie 320 szeregowych, byłych legionistów ze Szczypiorna. 

Zdawać by się mogło, iż głównym powodem zgłaszania się byłych legioni
stów były przykre warunki obozowego życia w Szczypiornie, które, aczkolwiek pod 
wzgtędem aprowizacyjnym, może być uważane za znośne, ze względu jednak na 
zbliżającą się zimę, staje się cięższym. Jednak po przybyciu na miejsce, w dniu 19,
20 i 21  października - Komisja stwierdziła, że przede wszystkim normalne warun
ki w obozie internowanych były nadzwyczaj ciężkie. Niezwłocznie zgłosilo się 520
szeregowych, którzy pomimo niesłychanego terroru ze strony części kolegów, za 
wszelka cenę i wszelkimi drogami starali się przedostać do urzędującej Komisji. 

Przez dwie noce liczba tych szeregowych wzrosla do 1300.
Komisja na własną odowiedzialność, wśród bardzo trudnych warunków, wy

wiozła ze Szczypiorna 520, resztę pozostawiając pomimo błagań i zaklinań na miej
scu w osobnym jednak baraku, oddzielonym od innych baraków wartami. 

Co noc do tego baraku przekradają się w dalszym ciągu nowi kandydaci. 
Toczą się obecnie pertraktacje, aby i tych 820, którym Komisja słowem zarę

czyła, że nie wrócą już do wspólnych bloków, wywieźć ze Szczypiorna i umożliwić 
im powrót do Wojska Polskiego. 
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Z liczby 520,  których Komisja już ulokowała w obozie Woj ska Folskiego 
w Ostrowii, do przysięgi zgłosiło się według pułków: z 1 pułku piechoty - 48, 2 puł
ku piechoty - 40, z 3 pułku piechoty - 48, z 4 pułku piechoty - 128, z 5 pułku piecho
ty -56, z 6 pułku piechoty 32, 1 pułku ułanów - 16, z 2 pułku ułanów - 24, z kompanii 
saperów -16, z innych oddziałów pomocniczych - 1 12. 

Na ogół społeczeństwo Ziemi Kaliskiej powitało z radosną ulgą ten pierwszy 
transport wyzwoleńczy; który ze śpiewem pieśni patriotycznych, z narodovvymi 
chorągwiami opuszczał Szczypiorno, przejęty ideą ponownej służby w Wojsku Pol
skim. 

1 Podpis nieczytelny. 

Dokument nr 20 

191 7  listopad 11, Warszawa.- Pisnw austro-węgierskiego komisarza 
rządowego przy byłej Tymczasowej Radzie Stanu do ministra spraw zagra
nicznych Austro-Węgier· o uciążliwościach życia obozowego interrwwanych 
legionistów. 

Anruhend lege ich eine mir seitens des MilWirausschusses des Staatsrates 
ubermittelte Beschwerde uber die durch die deutsche Zensur der Berichterstat
tung betreffene die VorfaJle in den Legionen bereiteten Schwierigkeiten in deut
scher Ubersetzung zur kenntnisnahme vor. 

Wahrend ich von einem Beischlusse der in dieser Eingabe erwahnten ersten 
Beilage absehe n zu k6nnen glaube, da nur u ber das verspatete Erscheinen der Ar
tikels "Aus den Legionen und u ber die Legionen" in der Presse des Generalgouver
nement Warschau Klage gefUhrt wird, erlaube ich mir das ais zweite Beilage an
geflihrte Communique sowohl in polnischer Sprache als auch in deutscher 
Ubersetzung vorzulegen, da nach dem Wortlaut der Eingabe, die Unterdruckung 
desselben zur Verbreitung sehr tendenzi6ser und irrefuhrender Berichte uber die 
Vorgange in Szczypiorno seitens der Presse unserer Verwaltungsgebietes und je
ner Galiziens gefuhrt haben soli. 

Ich erlaube mir, es die Erwegungdes k.u.k. beziehungasweise des k.u.k. Militargo
uvernement anheimzustellen, o b eine Ver6ffentlichungdieses im Generalgouvernement 
Wrschau unterdruckten Communique u ber die V orfaile in Szczyiorno in der Presse der 
Monarchie und jener des Generalgouvernements Lublin erfolgen k6nnte. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: Konopka 
2 Beilagen1• 

Oryginał, maszynopis. 
Haus - ,  Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, 463. 

1 Chodzi prawdopodobnie o dodatkowe pima dołączone do dokumentu nr 19. 
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Dokument nr 21  

191 7 listopad 1 7, Warszawa. - Pisrrw nr 697 austro-węgierskiego komisa
rza rządowego przy byłej Tymczasowej Radzie Stanu do ministra spraw zagra
nicznych Austro-Węgier o sytuacji w Legionach i w obozie dla internowanych. 

In der ,,Warschauer Zeitung'' - dem Organ der deutschen Ve:rwaltung - ist in 
Nummer 313 von 13 dieses Monats der im Abschrift beiliegende Artikel erschienen. 

Mit Rucksicht auf den in der Beilage mit Blausttift bezeichneten Teil des 
Artikels, insbesonders aber mit Rucksicht auf das rot angestrichenen Satz, in we
lchem die gegenwartig, also nach Ruckkehr des Polnischen Hilfskorps unter óster
reichisch-ungarische Kommando in diesem Hilfskorps angeblich herrschenden 
Zustande einer Kritik unterzogen werden, beehre ich mich diesen Artikel zur ge
eignet e1·scheinenden weiteren Verfllgung vorzulegen. 

Hiebei bemerke ich, dass diese Angelegenheit in der gestrigen Sitzung des 
. Ubergangsausschusses des Staatsrates zur Sprache gebracht worden ist. Mehrere 
Redner bezeichneten es ais ganz unangemessen und sehr unerwlinscht, dass von 
amtlicher deutscher Seite derartige Ausserungen u ber die gegenwartigen Zustande 
im Polnischen Hilfskorps erfolgen. Dass es eine offizielle Ausserung ist ergebe sich 
aus dem Charakter der ,,Warschauer Zeitung'' und uberdies daraus, dass die polni
sche ,,Warschauer Blat ter" zur Wiedergabe dieses Artikels offiziell verhalten war
den sind. Dieser Angriff gegen das Polnische Hilfskorps sei ubrigens ungerechtfer
tigt, da die politisch unruhigen Elemen te aus dem Hilfskorps ausgeschieden und in 
die ósterreichisch-ungarische Armee eingereiht wurden, jene Truppenkórper aber, 
aus denen es Hilfskorps heute besteht, sich immer brav gehalten hatte. Diesen Re
gimentern geschehe durch diesem Artikel ein Unrecht. Umsoweniger sei ein sol
cher Angriff heute am Platze, wo das Polnische Hilfskorps wieder an der Front fUr 
die gemeinsame Sache kampfen soli. 

Der Ubergangsausschuss beschloss nach langerer Diskussion, sich in dieser 
Angelegenheit mit einer schriftlichen Vorstellung an das kaiserlich - deutsche Ge
neralgouvernement zu wenden. 

In derselben Sitzung des Ubergangsausschusses berichtete der Leiter des 
Heeresdepartaments des Staatsrates Herr von Górski u ber Vorfalle, die sich jungst 
im Internierungslager in Szczypiorno zugetragen haben und u ber deren Folgen. Er 
teilte mit, dass vor Kurzem die Verfllgung getroffen worden sei, dass allen in Szczy
piorno internierten ehemaligen Legionaren auf die Blusen Nummern aufzunahen 
sind. Die Legionare fUhlten sich durch diese sonst zur bei Straflingen oder bei Ge
fangenen libiiche Massnahme beleidigt und weigerten sich, sich die Nummern 
aufnahen z u lassen. Der Kommandant des Lagers, ein gewisser Oberst von Ellhau
sen (?) wollte die angeordnete Massregel durch eine Militarassistenz durchfllhren 
lassen. Der Kommandant der Bewachungsabteilung, ein gewisser Major Kaufisch 
(?) hat sich angeblich geweigert, das Militar einschreiten zu lassen und wurde de
shalb entfernt. (Nota ben e diese letzteren Details bat Herr von Górski zum nicht in 
der Sitzung, sondern nach Schluss derselben vertraulich mitgeteilt). Schliesslich 
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wurden laut Mitteilung des Herrn von Górski zum Annahen der Nummern russi
sche Kriegsgefangene verwendet. Ein Teil der Interrnierten liess sich die Nummern 
annahen, die ubrigen widersetzten sich. Diese widerspanstigen Internierten wer
den nu n zur Strafe au s dem Block, in dem sie wohnen, nicht herausgelassen, kónnen 
nich t in jen en Block gehen, in welchem s ich die Kuchen befinden und hungern infol
gedessen bereits den vierten Tag. Die ubrigen Internierten hungern au s Solidarita t 
mit. Dem Hilfskommitee in Kalisch, welches bisher ins Internierrungslager Leben
smittel zufUhrte, urn die ganz unzureichende Verpflegung aufzubessern, soli die 
weitere Zufuhr verboten sein. Die Situation ist nach Herrn von Górski zugekomme
nen Mitteilunegen bereits sehr kritisch, es sollen sich schon mehrere Ohnmachtfalle 
infolge Entkraftung ereignet haben. 

Da Herr von Górski erklarte, der Sekretar des Regentschaftsrates Pralat 
Chełmiekil sei von der Angelegenheit bereits in Kenntnis gesetzt und der Regent
schaftsrat werde sich wei-ter darnit befassen, beschloss der Ubergangsausschuss, 
von besonderen Schritten abzusehen und lediglich den Regentschaftsrat auch se
ineseits urn Intervention in dieser Sache zu bitten. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: Konopka 

1 Beilage 
Artykuł w: Deutsche ,,Warschauer Zeitung" Nr 313 vom 13 November 1917 

Szczypiorno 

In der Presse wie im Publikum sind die ubertriebensten Geruchte uber die . 
Vorfalle verbreitet, die sich gelegentlich dem kurzlich ausgeflihrten Abtransportes 
ehemaliger Legionare in Szczypiorno zugetragen haben sollen. 

Der vvirkliche Tatbestand ist folgender. 
Durch Meldungen deutscher und polnischer Dienststellen wurde nach der 

Vereidigung festgestellt, dass zahlreiche Eideswillige durch direkte Beeinflussung 
ihrer Piłsudski freundlichen Offiziere, durch Drahungen der uberzeugien Eidver
weigerer und auch durch das Solidaritatsgefuhl sich abhalten liessen, den Eid ab
zulegen, und so ein Opfer ihrer mangelnden Charakterstarke und des uber alles 
Hass hinausgehenden Parteiterrorismus wurden, der die beklagenswerte Indiszi
plin in die Legionen hineingetragen hat. 

Als nun aber auch im Lager Szczypiorno die Piłsudski-Anhanger, die sich 
allein fur die wahren polnischen Patrioten halten, weiter mit den unglaublichsten 
Roheiten gegen alle diejenigen vorgingen, bei denen sie nur leisesten Verdacht einer 
Sympathie fur die in den Legionen verbliebenen Kameraden vermuteten, musste 
das Generalgouvernement e in e Trennung dieser "Mitlaufer" von den sie terrorisie
renden Eidesverweigern vornehmen. 

U m diese Trennung durchzufuhren, wurde n ach Vorbereitung der Unterkunft 
in Ostrow eine Kommission nach Szczypiorno gesand, bestehend aus dem Oberstleut-
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nant Berbecki, dem Hauptmann Kukieł und dem deutschen Rittmeister von Ste
chov; dies versuchte aber die undisziplinierten und revoltierenden Piłsudski
Anhanger mit allen Mittein zu vel'hindern. 

Die Vorgange bei der Sichtung werfen ein charakteristisches Lich t auf den 
traUl'igen Zerfall, den die Politik in jeden Heer bl'ingen muss. Nach Meldung des 
Oberstleutnant Berhecki hatten sich die Revoltierenden mit Steinen, Kohlenstucken, 
Hammem und anderen Instrumenten bewaffnet und schlagen rucksichtslos auf die 
sich meJdenden Leute ein. Es en tstand ein regulares Gefecht, wahrend dessen sich 
aus der streiteneden und kampfenden Masse gewaltsam einige hundert Mann lo
srissen, den Drahtzaundurchbrachen oder unterkrochen und die Kommission fle
hentlich urn Befreieungvon ihren Peinigern also von ihren eigenen Lndsleuten, mit 
denen sie am Feinde gestanden hatten, baten, ba!'fuss, da ihnen die Terroristen die 
Stiefel weggenommen hatten. Nich t einmal vor ihrem Felctkaplan Kwapiński mach
ten die Aufruh!'el' Halt. Ein Ende uberfiel und beschimpfte ihn . . . 2, ihn an und riss 
ihm die Achselstucke von seine!' Uniform heruntei'. 

Nur einen giucklichen Zufall nicht etwa de!' Ansicht der disziplinlosen Le
gional'e ist es zu ve!'danken, dass nicht ernstere Kórperverletzungen vorgekom
men sind. 

Die in der galizischen Presse veroffentlichten Nachrichten sind ubertrieben, 
· insbesondere ist kein Legionar getotet worden. 

Durch das Eingreifen den deutschen Kommandos wurde der wlisten Scene 
ein Ende gemacht, indem ein Transport von etwa 500 Leuten noch an demselben 
Tage in das Lager Ostrow befordert wurde. Weiteren Ausschreitungen schob man 
durch einen Riegel vor, dass aussel' diesen noch etwa 500 Mann, die den Piłsudski
Anhangem abenfalls vel'hasst waren, sofort abgesondert und einige Tage spater 
auch nach Ostrow abtransportiert WUI'den. 

Mogen diese Vorgange ein wamedes Beispiel sein! Ein Heer, in den politi
siert wird, ist e in stumpfes Instrument in der Hand der obersten Gewalt des Land es 
und kann nicht die ultima ratio regis sein3, da es in entscheidenden Augenblick 
versagen wird. Leider ist die Politik gleichzeitig mit den Piłsudski-Anhangern nicht 
aus den Legionen verschwunden. Auch jetzt noch verhandeln polnische Parteien, 
Politiker und Staatsmanner mit den Legionen. Solange das der Fall ist, wird das 
polnische Heer kein Kriegsinstrument, sondem ein Spielball der verschiedenen 
politischen Stromungen bleiben, die durch das Heer ihr Parteiprogramm durcbset
zen wo\len. Nach Mitteilungen von polnischer Seite wollen denn auch heute diszi
plinwirdigkeiten im Polnischen Hifskorps bedauerlicher Weise noch nicht vollig 
ausgerottet sein und noch immer Zwistigkeiten zwischen Offizieren und Mannscha
ften einerseits und de l' Bevolkerung anderseits vorkomme. Wenn politische Beein
flussung herrscht und das Heer in der Kreis der politischęn Eró!'terung gezogen 
wird, dann ist es kein Schutz mehr, sondern nur noch eine Gefahr fur den Staat, 
insbesonders fur einen erst entstehenden, der keine sondere Macht zur 
DUI'chfuhrung der von ihm gewollten Massnahmen hat, als ein blindlings dem Be
fehl dei' Regierung gehorschendes Heer. Ein Blick auf die Vorgange im russischen 
Heere wollte jedem Polen die Augen óffnen. 
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Oryginał pisma i odpis załącznika, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, karton 1025, plik 56 c, folio 467-472. 

' Wzmianka dotyczy prałata Zygmunta Chełmickiego. 
Wyraz złożony z czterech liter, ale niemożliwy do od czyiani a. 

" Ultima rat-lo regis - ostatnia racja króla; łacińskie powiedzenie o ostatnim argumencie króla. 

Dokument nr 22 
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191 7 listopad 18, WaTszawa. - Pismo austTO-węgieTslciego komisaTza Tzą
dowego baTOna JanaKonopki do ministm s}Yraw zagTanicznych o sytuacji w Le
gionach Polskich i o nastawieniu politycznym społeczeństwa polskiego. 

Im Nachhange zum Bericht Nr 697 von 17 dieses Monats lege ich ein hier 
erschienenen Flugblatt in Ubersetzung vor. 

· 

Ich erlaube mir hiebei auf den charakteristischen Urnstand aufmerksam zu 
machen, dass das nationale Zen t rum, welches in letzter Zeit immer mehr· mit Ber
lin kokettierte und in immer heftigeren Kampf mit der Liga des Polnischen Staat
swesens (Liga Pał1stwowości Polskiej) geriet, in diesem Falle gemeinsam mit dieser 
Liga gegen die deutschen Tendenzen Stelung nimmt. 

Der k.u.k. Regierungskommissar: [baron Jan] Konopka 

1 Beilage. 
Erklarung 

Au s Anlass der Ver6ffentlichung eines die Verhaltnisse in den Legione n be
treffenden Kommuniqe's im amtlichen Organ des Generalgouvernements Warschau, 
der deutschen ,,Warschauer Zeitung", erkiaren die unterzeichneten politischen Par
teien folgendes. 

1) Die Verantwortung flir die Zerruttung, die seinerzeit in den Legionen ent
stand, fallt in der Hauptsache auf die Okkupationsbeh6rden, welche durch ihrer 
Verfllgungen und durch die Verschleppung der Angelegenheit nach dem Akt von 5 
November die Organisierung des polnischen Heeres paralisiert haben und ge
genwartig in halbentlichen Erkarungen das Polnische Hilfskorps in den Augen der 
polnischen Bev6lkerung und vor der deutschen 6ffentlichen Meinung zu diskredi
tieren trach ten, darnit die Angelegenheit der Bildung des Heeres wieder auf einem 
toten Punkt stecken bleibe. 

2) In der tiefen Uberzeugung, dass das gegenwartige Polnische Hilfskorps
ein gesundensoldatischen Element darstellt, was es durch den disziplinierten Ab
marsch der Abteilungen an die Front bewiesen hat, stehen die unterzeichneten 
Parteien unerschlltterlich auf dem Standpunkte, dass die Polnische Hilfskorps die 
militarische Kadei'S bilden soli, ohne we! che die allgemein gewlinschte Bildung einer 
regularen, auf das Rekrutierungsystem gestutzten Armee unrnóglich ware. In der 
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tendenzi6sen Beleuchtung der Tatsachen im amtlichen Organ des Generalgouver
nemets erblicken diese Parteien die Absich t, die Legionen endgiltig z u zerschlagen 
und Widerspruche damit, dass Kaiser Karl das Polnische Hilfskorps dem polni
schen Staate als Kaders des Heeres feierlichen uberwiesen hat sowie im Wider
spruch mit den gegenstandlichen ausdrucklichen Erklarungen der Vertreter der 
Zentralmachte nicht zuzulassen, dass die Legionen Kaders der regułaren Armee 
werden. 

3) Die Verpflanzung der Politik in das Heer wird von den unterzeichneten
Parteien unbedingt verurteilt und auf das energischeste bekampft. 

Warschau, 1 4  November 1917. 

Nationalpartei (Stronnictwo Narodowe) 
Liga des Polnischen Staatswesens (Liga Państwowości Polskiej) 
Nationales Zentrum (Centrum Narodowe) 
Partei de Polnischer Demokratie (Stronnictwo Polskiej Demokracji) 
Gruppe der Aktiven Politik (Grupa Polityki Czynnej) 
Volksvereinigung (Zjednoczenie Ludowe) 
Nationaler Arbeiterverband (Narodowy Związek Robotniczy) 

Oryginał pisma i tłumaczenie niemieckie załącznika, maszynopisy. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton, 1025, plik 56 c, folio 573-575. 

Dokument nr 23 

191 7 listopad 22, Baden.- Pisnw szefa austro-węgierskiego Sztabu Ge
neralnego Arthura Arza do austro-węgierskiego ministra spraw zagranicz
nych Ottokara Czernina o amnestii dla polskich legionistów. 

An 
Seine Exzellenz k.u.k. Geheimen Rat und Kammerer 

Ottokar Grafen Czernin von und zu Chudenitz 
Minister des Kaiserliches und K6nigliches Hauses des Aussern 

Vorsitzender im gemeinsamen Ministerrate 

Bevor mir noch die obgenam1te Note1 Euer Exzellenz zugekommen ist, habe 
ich den in Abschrift beigelegenden Befehl (Beilage 1) an den Kommandanten des 
Polnischen Hilfskorps als zustandigen Kommandanten gerichtet. 

Der Kommandant des Polnischen Hilfskkorps hat hierauf gemeldet, dass sich 
76 Offiziere und u ber 100 Mannschaftspersonen von verschiedenen Truppenk6rpern 
durchwegs wegen Meuterei beziehungsweise wegen Subordinationverletzung zu 
ver-antworteten haben werden. 

Da aber die Mehrzahl dieser Beschuldigten vor Erhebung der Anklage infol
ge Entlassung aus dem Legionsverbande und Einrichtung in die k. u.k. Armee unter 
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die Zustandigkeit anderer Kommandanten gekommen ist, verblieben 12  Offiziere 
darunter 5 im Untersuchungshaft und 56 Mannschaftspersonen, darunter 34 in 
Untersuchungshaft, deren Aburteilung beim Legionsgerichte bevorsteht. 

Da die Mehrzahl der Beteiligten in der k.u.k. Armee verschiedenen zustandi
gen Kommandanten untersteht, welche erst auf Grund der nach den Hauptverhan
dlungen beim Legionsgerichte abzuschliessenden Aktion werden einschreiten 
konnen, konnte eine Ahndung Amnestie, welche alle Beteiligten urnfassen wlirde, 
erst nach mehreren Monaten erfliessen, wodurch deren beabsichtigter Zweck in 
Frage gestellt werden wlirde. 

Diese Erwagungen haben den Kommanctan ten des Polnischen Hilfskorps ve
ranlasst, dem AOK einen Antrag a uf allgemeine Abolition zu unterbreiten. 

Obzwar sich das AOK den wichtigen Grunden nich t verschliesst, die fur eine 
Abolition sprechen, muss dem1och aus disziplinaren Grunden diese Losung abge
lehnt und an der Erwirkung eines Ahndung Amnestieaktes festgehalten werden, 
we i! e in e allgemeine, wahllose Belassung aller beteiligien Offiziere und Mannscha
ften in ihren Chargen und ihre dann selbstvertandlich notwendige Ruckubernahme 
in die polnische Legion derzeit untunlich erscheint. 

Dieser Ansicht pflichtet auch der Kommandant des Polnischen Hilfskorps 
bei, der die Zweckmessigkeit eines Ahndung Gnadenaktes nur soweit ruckhaltlos 
anerkennt, als dadurch die Aufrechthaltung des Chargenverlustes und Aussche
idung der Verurteilten au s de m Polnischen Hilfskorps ermoglicht i st. Der vom Kom
manctanten des Polnischen Hilfskorps unter anderen gemachte Vorschlag, eine 
Ahndung Amnestie fur die beim Legionsgericht abgeurteilten Personen, bei gleich
zeitiger weiterer Strafverfolgungder Beteiligten im k.u.k. Heere zu erwi.rken, sche
int sowohl den politischen Erwagungen als auch dem militarischen Gesichtspunkte 
gerecht zu werden. 

Dem Bedenken, dass die beim k.u.k. Heer befindlichen mitverfangenen Mi
litarpersonen - im Falle der Ahndung Begnadigung der beim Legionsgericht bere
its verurteilten Personen im Nachteil geraten wlirden, konnte dadurch wirksam 
entgegengetreten werden, dass alle bei der Armee im Felde befindlichen Mitbete
iligten durch das Legionsgericht abgeurteilt 'vvUden. Dies liesse sich durch Delegie
rung dieses Gerichtes nach & 459, Abschnitt MStPO erreichen. 

Hiedurch wlirden die in Betracht kommenden Beschuldigten mit Vermein
dungvom Zeitverlust der Aburteilung beim Legionsgericht zugefUhrt und der Ahn
dung Begnadigung bal d zahlreichen Umfange teilhaftig werden konnen. 

Die beabsichtigte Erwirkung e in es Ahndung Gnadenaktes wlirde sofort ein
zutreten haben. Bezliglich der n och nicht Abgeurteilten ware gleichzeitig eine Ahn
dung Entschliessung zu erwirken, dass das Begnadigungsrecht in allen noch zur 
Aburteilung kommenden F allen, we l che z u d i esem Prozesse geMren und n ach de m 
9 Juli leitendes Jahres anhangig wurden, Allerh6chstenorts vorbehaltten bleibt. 
Durch den von Seiner Majestat ausgesprochenen Vorbehalt der Begnadigungsrech
te wlirde a uch dem Einwurf entgegengetreten werden, dass die nach der Begnadi
gung durchgefuhrten Strafprozesse gegen die restlichen Mitbeteiligten nur e in e rei n e 
Formsache bedeute. 
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In diesem S inne wurde der Kommandant des Polnischen Hilfskorps vom AOK 
angewiesen, jedoch wurde ihm durch dem beim AOK zur persónlichen Berichter
stattung erschienenen Justizreferenten, Legions Major Audytor GanczarskF nahe
gelegt, die Anklage gegen samtliche angeklagten Legion s Offizieren und Mannscha
ften zuruckzuziehen, da nach Meldung des Legionskommandos be im Legiongericht 
wie bei der 1 Hauptverhandlung gegen 7 Offiziere und 4 Mann des Ulanenregiment 
Nr 1 nur Freispruche zu erwarten sind und eine Fortsetzung der Verhandlungen 
grosse Erregung in Legionskreisen, in weiterem Folge vielleicht auch politische 
Schwierigkeiten hervorrufen wlirde. 

Auf diese Art wird die Frage der Abolition gegen die, wie o ben dargetan, 
schwere Bedenken militarischer Natur sprechen, gegenstandslos. 

Arz3 

Załącznik. - Rozkaz generała Arthura Arza dla komendanta Polskiego Korpusu 
Posiłkowego MV Nr 181 194/P 

Anmestie fur Legionare wegen politischer Agitation 

An den Kommandanten des Polnischen Hilfskorps als zustandigen Komman
dant Przemyśl, am 25 Oktober 1 917. 

Das AOK beabsichtigt aus politischen Rucksichten, ohne dem Gnadenrechte 
des zustandigen Kommandanten des Polnischen Hilfskorps vorgreifen zu wollen, 
Seines k.u.k. Apostolischen Majestat einen Alleruntertanigsten Vortrag auf Na
chsicht der gerichtlich verhangten Strafen fur jen e Legionsoffiziere und Mannscha
ften zu erstatten, welche wegen der Verbrechen der Subordinationsverletzung et 
cetera vom Gerichte des Polnischen Hilfskorps oder von einem anderen Militarge-
rich te der Monarchie rechtskraftig verurteilt wurden. .

Diese Strafnachsicht hatte sich nur auf jene Delikte zu erstrecken, welche 
nach dem 9 Juli leitendes Jahres bis zum Erscheinen des Amnestieerlasses aus 
politischern Motiven hauptsachlich infolge politisch - agitatorischer Tatigkeit be
gangen wurden. 

Das AOK legt hiebei Wert daruf, dass die gerichtlich verfligten Kassationen, 
Entlassungen, Degradierungen et cetera aufrecht zu bleiben hatten. Ferner waren 
alle in die kunftige Amnestie einzubeziehenden Personen unbedingt aus dem Ver
bande des Polnischen Hilfskorps zu entlassen. 

Dem AOK ware es ganz besonders erwlinscht, dass die Strafnachsicht aus 
einem Allerhóchsten Gnadenakte fliessen wlirde, weil ein solcher Gnadenakt auf 
die polnisch politischen Kreise einen weitens tiefer gehenden Eindruck hervorge
rufen wlirde, als einzelne Bagnadigungsakte des zusHindigen Kommandanten 
vormógen wlirden. 

Euer Hochwohlgeboren haben ais zustandiger Kommandant hiezu Stellung 
zu nehmen . .  

Arz, Generał der Infanterie 
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Odpis,maszynopis. 
Haus -,Hof - und Staatsarchiv, PA I, karton 1025, plik 56 c, folio 480-481 . 

25 Dotyczyła amnestii dla legionistów polskich. 2n Wzmianka dotyczy majora Alfreda Adama Ganczarskiego. 
27 Odręczny podpis generała Arthura Arza. 

Dokument nr 24 
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191? listopad 26, [Przemyśl].-Pismo n T 182 328 szefa austro-węgierskiego 
Sztabu Generalnego, Arthura ATza do ministra spraw zagranicznych Ottoka
ra Hrabiego Czernina von Chudenitz o interpelacji Jędrzeja Moraczewskiego 
w sprawach dotyczacych Legionów Polskich. 

Mit Bezug auf Abteilung II, Nr 4530 des k.k. Ministeriums fur Landesverte
idigung zur gefalligen Kentnisnahme u bermitteł t. 1 

Flit den Chef des Generalstabes:2 

Załącznik do pisma nr 182 328. 

An 
das k.k Ministerium fur Landesverteidigung in Wien 

Nachstehend werden die Stellungsname das AOK und alle Daten, welche 
Beantwortung der Anfrage der Reichsratsabgeordneten Ingenieur Mo raczewski und 
Genossen notwendig sind, ubermittelt. 

Die in der Interpellation geschilderte Entwicklung der Verhiiltnisse in der 
polnischen Legion bis zur Eidesleistung ist auschliesslich vom Parteistandpunkte 
dargestent und ist nichts anders als eine Verherrlichung Piłsudskis und seiner Par
teigenossen. Bei der Interpellationsantwortungware von einer Zuruckweisung die
ser Vorwlirfe gegen das Legionskarnmado und die k.u.k. Offizieren mit Rucksicht 
darauf, dass die beteiligten Personen grósstenteils geweschselt haben und die ge
schilderten Vorgange weit zuruckliegen, abzusehen. 

Judenfalls gibt diese Darstellung ein kłaren Bild daru ber, wie die bedauerli
chen Meutereien und Disziplinwidrigkeiten in der polnische Legion eintreten mus
sten. Den Anstoss zu den letzten Vorfallen in der Legion gab die Verweigerung der 
Ablegung des Eides nach der von den verbllndeten Machten vereinbarten Eidesfor
mel, welche a uch von dem damaligen Reprasentanten der polnischen Staatlichkeit 
- Provisorische Staatsrate - angenomen wurde. Dieser hat in seinen Aufrufs vom 
1 5  Juli leitendes Jahres die aus Kongresspolen stammenden Offizieren und solda
ten ausdrucklich zur Ablegung des Eides aufgefordert und erklart, dass alle, die 
den Eid geleistet haben und noch leisten werden, in militiirischen Hinsicht zum 
Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten verpflichtet sind. 
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Dass die In terpelianten den Provisorischen Staatsrat nich t als polHische In
stanz anerkennen, weil Piłsudski am 6 August3 aus demselben ausgetreten ist und 
die sozialistische Parteien ihrer Vertreter zuruckgezogen haben, andert nichts an 
der Tatsache der Anerkennung dieser Eidesformel und an der Aufforderung des 
Staatsrates zum Gehorsam. 

Die Behauotung, dass kaum 10 % der Hilfskorps dienenden polnischen Sta
atsangehórigen den Eid geleistet hatten, entspricht nicht den Tatsachen, da nach 
den eingelangten Meldungen 41  % des Offiziere und 28 % der Mannschaft den Eid 
geleistet haben. 

Alle Massnahmen, welche vom Legionkommando gegen die Eidesverweige
rer getroffen wurden, erfolgten auschliesslich auf Befehl des damaligen Oberbe
fehlhabers des Generalgouvernements von Warschau und zntzieht s ich deren Beur
teilung den militarischen Stellen der Monarchie. 

Die Verhaftung Piłsudskis erfolgte ohne unser Mitwissen durch deutsche Stel
len und entzieht sich ebenfalls unserer Ingerenz. Die diesbezuglichen Beschwer
den mussten durch die polnische Regierung bei der deutschen Regierung vorge
bracht werden. 

Fur die vom Kommando Generalgouvernement von Warschau und vom AOK 
erfolgten Entlassungen waren im allgemeinen die Antrage des Legionskommados 
massgebend, welches dieselben im Interesse der Erhaltung der Disziplin und der 
Gefechtskraft der Truppe als dringend erfordelich bezeichnet hat. lsbesonders er
folgte die Entlassung der gewesenen Legionsoberste Roja und Rydz wegen ihres 
pflichtwidrigen Verhaltens gelegentlich der Vereidigung der polnischen Staatsan
gehórigen. Die ihnen unterstehenden Abteilungen haben durchwegs den Eid ver
weigert, was auf ihre personliche Einflussnahme zuruckgefuhrt wird. Statt ihren 
Einfluss dahin geltend zu mach en, die befohlene Beeidigung durchzufiihren, ha ben 
się teils durch ihr passives Verhalten, teils durch direkte Meinungsausserung die 
Eidesablegung ihrer Abteilungen verhindert und dadurch ihre vollkommen illoyale 
Gesinnung verraten. Dies wurde ihnen auch vom Legionskommandanten gelegen
tlich ihrer Entlassung personlich vorgehalten. 

Bezfiglich der Entlassungsgrunde der 3 H.H.Abg.4 von Moraczewski, Doktor 
Liebermann und Doktor Bobrowski wird auf die an den Ministerium fur Landesver
teidigung ergangene hierst. MV Nr 162834 /P5 verwiesen. 

Die in Interpelltion a uf Seite 4 und 5 angefuhte Meldung des Legionkomman
dos ist hier nicht bekannt und mussten nahere Daten angegeben werde, wem und 
wann diese Meldung erstattet wurde. 

Jedenfalls herrschten bei den Legionen vor dem Abtransport von Warschau 
und wahrend der ersten Zeit in Przemyśl Zustande, die mit der militarischen Diszi
plin unvereinbar waren und die in vielen Fallen den Charakter der Gehorsamsver
weigerung und der Meuterei trugen. Das Legionkommando war unter diesen 
Urnstanden verpflichtet, alle Massnahmen zu treffen, urn die gestarte Ordnung und 
Disziplin wiereherzustellen; die Massnahmen des Legionskommandos richteten sich 
in erster Linie gegen die Ursache der chaotischen Zustande, das ist gegen die poli
tisce Agitation die von unzuvrlassigen Elementen in der Legion betrieben wurde 
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und es ist eine vollkommene Verdrehung der tatsachen, wenn in den Eingaben der 
den Gehorsam verweigernden Truppenkórper angefuhrt wird, dass das Legionen
kommanelo politische Agitatian und Demagogie in das Polnischen Hilfskorps hinge
tragen habe und dass sie Verhalten gegen die Interessen des polnisches Taates und 
gegen den Dienst gerichtet ist. 

Es ist daher eine ganz unrichtige Auffassung, die Gehorsamsverweigerung 
mit das Hinweis auf Punkt 66 des D.R.I.T.6 zu begrunden. Aus dem D.R. geht viel
mehr hervor, dass das Legionskommando noch zu weit scharferen Mittein hatte 
greifen kónnen. So heisst es zum Beispiel im Punkte 99; "Die Disziplin erfordert die 
unausbleibliche und nachdrucklichste Bestrafung eines jeden, der den erlassenen 
Befehlen und Vorschriften nicht punktlich nachkommt"; ferner kónnen nach Punkt
659 folgencle Strafen verhangt werden: Auflósung ganzer Truppenkórper wegen 
Ausschreitungen gegen die Disziplin oder ungenugender PflichterfUllung und Ein
teilung der Personen, aus denen bestanden, in andere Truppenkórper. 

Ebeso ist die Behauptung, dass das Legionskommando durch seine Repres
salien die Legion en zu Grunde gerichtet hatte, eine Vei'kennungder Tatsache, dass 
die Aulósung der Truppenkórper nur au f die masslose politische Agitatian und den 
dadurch hervorgerufenen Massenaustritł. der Legionare aus dem Polnischen Hil
fskorps zuruckzufuhren ist. 

Uber die ais Repressalie und zwecklos Qualerei bezeichnete Anwendung einer 
Assistenz gegen die zwei in Pikulice stehenden Regimenter der Legionen hat Feld
marschalleutnant Schillingwie folgt berichtet. 

"Am 3 1  August leitendes Jahres zirka 8 Uhr vormittags meldete der Kom
mandant des Polnischen Hilfskorps, dass 6 entlassene Legionsoffiziere die nach 
Kraka u zum Landwehr Ehrganzungsbezirkkommando Krakau abgesendet waren, 
soeben in Przemyśl eintrafen. Meine sofort getroffene Entscheidung lautete, dass 
die 6 entlassenen Legionsoffiziere mit ciem nachsten Zuge zum Landwehi' 
Erganzungsbezirkkommando abzusenclen sind. Zirka 1 1 .45 vormittags erhielt ich 
die Melclung, dass die 6 entlassenen Legionsoffiziere den Befehl des Obersten von 
Zieliński am Bahnhof in Przemyśl zu warten, nich t befolgt, soncler sich vom Bahn
hofe entfernt haben. Oberst von Zieliński habe hierauf einen Legiongendarmerieof
fizier mit einer Patrouille bestehend aus 3 Gendarmen in die Kaserne des Legions 
Infanterie Regiments 6 nach Pikulice mit dem Auftrage entsendet, diese entlasse
nen 6 Legionsoffiziere aufzufordern, respektive ihnen den Befehl zu uberbringen, 
sofort beim Kommanelo des Hilfskorps in Przemyśl zu erscheinen. 

Die Genclarmeriepatrouille begab sich per Auto nach Pikulice, woselbst sich 
Genclarmerieoffizier seines Auftrages insoweit entledigte, dass er dem entlassenen 
Legionshauptmann Gigiel des Obersten von Zieliński mitteilte uncl cliesem auffor
derte, samt den ubrigen entlassenen Offizieren sofort mit der Genclarmeriepatro
uille nach Przemyśl mitzukommen. 

Wahrend der Gendarmerieoffizier mit dem entlassenen Lagionshauptmann 
Gigiel sprach, uberfiel Legionsmanschaft des Legions Infanterie Regiment 6 das 
Auto, schlug einen Legiongendarmen blutig und sperrte diesen in Arrest. Der Le
gionsgendarmerieoffizier befreite im Vereine mit den den ihm verbliebenen 2 Le-
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giongendarmen den Eingesperrten au s dem Arrest und fuhr, einsehend dass er ge
gen die Ubermcht nich ts ausrichten konne, nach Przemyśl zuruck, nachdem er vor
her dem Kommandanten des 6 Legions lnfanterie Regiments Rittmeister Trelecki 
den Befehl des Obersten von Zieliński mitteilte, dass die entalassenen Offiziere nach 
langsten 3 Stunden zum Kommando des Polnischen Hilfskorps abzugehen haben. 

Mittags erstattete mir Oberst von Zieliński die Meldung, dass die entlassen
nen Legionsoffiziere bis h er nich t eingetroffen sihd, worauf ich vom Militarkommando 
Przemyśl fur alle Falle die Bereithaltung einer Assistenz fur 3 Uhr nachmittags 
erbat, falls mein letzter Versuch nich t Erfolg haben sollte. Der vorerwahnte letzte 
Versuch bastand darin, dass ich 12.50 erbat dem Kommandanten des Legions ln
fanterie Regiments 6, Rittmeister Terlecki personlich durch das Telephon den Be
fehl erteilte, die entlassenen Legionsoffiziere bis 2.30 nachmittags personlich nach 
Przemyśl zu bringen, widrigefalls ich zu scharferen Massregeln greifen musste. 
Zur festgesetzten Stunde ersuchten Rittmeister Terlecki allein beim Kommando 
des Polnischen Hilfskorps und meldete mir, dass die entlassenen Legionoffiziere in 
der Offiziersmesse der Legions lnfanrerie Regiments 6 heute zu Mittag gespeist 
haben, er diesen meinen Befehl verlautbare, worauf die entlassenen Legionsoffi
ziere anfangs bereit waren mit ihm nach Przemyśl zu fahren, spater ihm jedoch 
erklarten, sie kónnten nicht wegfahren, da die Mannschaft sie nicht wegliesse. 

Ich begab sich sofort mit Oberst von Zieliński zum Militarkommandanten, 
meldete den Sachverhalt und erbat die Absendung der Assistenz. 

Das Assistenzkommando unter O bers t Bruckner (Starke 12 Kopmpagne und 
2 Maschinengewehre Abteilung) ruckte urn 5 .30 Uhr nach Pikulice ab. Oberst 
Bruckner erhielt von mir Befehl, vorerst durch den ihm beigegebenen Kommanctan
ten des Polnischen Hilfskorps Oberst von Zieliński, an das Lgions lnfanterie Regi
ment 6 die Aufforderung ergehen zu lassen, die entlassenen Offiziere, sowie die 
Riidelsfuhrer beim 4 und 6 Regimente sofort auszuliefern, falls diesem Befehle nicht 
entsprochen werde, die Kaserne in Pikulice zu blockieren und durch Hunger den 
Wicterstand zu brechen. Sollte seitens der Legionare bewaffneter Wicterstand gele
istet worden, so ist genau nach der Assistenzvorschrift vorzugehen. 

Ich habe diesen Befehl aus dem Grunde gegeben, weil ich aus politischen 
Rucksichten alles versuchte urn es nicht zum Blutvegiessen kommen zu lassen. 

Urn 7.30 Uhr nachmittags wurde die Umstellung des Barackenlagers Pikuli
ce vollzogen. Urn 7.45 Stunde nachmittags ging Oberst von Zieliński mit seinem 
Staabs·�hef und dem Gendarmerie Rittmeister in das Barackenlager Pikulice zu 
den Legionaren. Nach circa 15 Minuten kehrte Oberst Zieliński zuruck und teilte 
dem Assistenzkommandanten mit, dass er den Legionaren den Befehl erteilt ha t, 
dass sich urn 8.30 nachmittags die betreffenden Legionsoffiziere und Soldatenrath 
beim Assistenz-Kommandanten melden sollen. Urn 8.30 nachmittags meldeten siech 
die betreffenden Lgionsoffiziere und wurden nach Abgabe des Ehrenwortes, dass 
sie keine Flucht unternehmen werden, in Automobil de m Kommando des Polnischen 
Hilfskorps uberstellt. Kurze Zeit darauf meldete sich der Soldatenrath (6 Unterof
fiziere) . Dieselben wurden verhaftet und unter Bedeckung eines Zuges dem Garni
sonsarrest Przemyśl ubergeben. 
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Die Tatigkeit der Assistenz wurde mithin urn circa 8.50 Uhr nachmittags 
beendet, worauf dieselben abmarschierte".

Obwohl die von den Legionaren eingebrachten Majestat Gesucht urn Uber
tritt in die k.u .k. Armee den Charakter einer Massendemonstration trug, wurde 
be im Eingreiffen in Przemyśl jeder einzelne Legionar gefragt, o b er a uf seiner Bit te 
beharre. Die auf ihren Ansuchen bestehenden Legionsoffizieren und Mannschaften 
wurden zur k.u .k. Armee behufs Einreihung in die heimat szustandigen Trup
penkorper abbef6rdert. 

Es ist ganz selbstvertandlich, dass deren vorgesetzte militarische Stellen uber 
die letzten Vorkommnisse in der polnischen Leion orientim·t werden mussten, da
mit nicht revolutioneren Tendenzen, die dem Polnischen Hilfskorps zum Unheil 
gereicht haben, we i ter verbreitet werden. Hiebei wurde a ber ausdrucklich bemerkt, 
dass diese Legionare nicht strafweiss sondern u ber ihre eigene Bitte aus dem Hil
fskorps ausgeschieden wurden und dass sich hierunter auch Elemente befinden, 
die nur verfuhr twurden und denen es daher mógłich gemach t werden soli, den We g 
zur soldatischen PflichterfUllung zuruckzufinden. Ausdruck-lich wurde anbefoh
len, jede Verletzung des na t i onalen Empfindung unbedingt zu vermeiden. 

Diese Anordnungen wurden, soweit hier bekannt, bei den Armeen auch 
gewlirdigt und haben die Berichte der Armeen bewiesen, dass diese Legionare fern 
vom polHischer Getriebe und unter richtiger militarischen Fuhrung, den Weg zur 
militarischen Disziplin und zum Gehorsam zuruckgefunden haben. 

Von einer verschiedenen Fassung der Entlassungsscheine ist hieramts nich ts 
bekanut und wurde das Legionkommando zur Berichterstattung an AOK und k.k. 
Ministerium fur Landesverteidigung angewiesen. 

Betreffs Zuerkennung der Char·gen, Beurlaubung jener Legionsofizieren, 
deren fruber eingegehabte Charge zu der, welche sie in der k.u.k. Armee bekleiden, 
in einem Missverhaltnis steht, Ausbildung zum Reserveoffiziere, Belassung der 
Allerch6chsten Auszeichnungen und Aufstellung e in er Rehabilitierungskommission 
wird auf die bezliglich an das Ministerium ergangenen Mitteilungen des AOK ver
wiesen. 

Zum Schlusssatze derlnterpellation wird bemerkt. 
Die Achtungvor der Ehre und Wurde des polnischen Soldaten wird von allen 

militarischen Stellen mit dem grossten Wohlwollen gewahrt, solange diese Perso
nen sich als Soldaten benehmen, also die Pflichten der Disziplin und des Gehor
sams hochahten. 

Die Internierung der in Szczypiorno, Beniaminów und Havelberg befindli
chen Legionsoffizieren und Mannschaften erfolgte auf Befehl des Generalgouver
neur von Beseler und musste eine Intervention zu Gunsten dieser Personen durch 
den Regentaschaftsrat bei der kaiserlich deutschen Regierung erfolgen. 

Den ohne gerichtliche oder ehrenratliche Untersuchung entlassenen und den 
uber ihre Bitte zur k.u.k. Armee ubertretenen Legionare wird durch die am 1 Dez
ember zusammentretende Kommission die Gelegenheit geboten worden, eventuell 
in ihrer fruheren Charge in die Legion zurucktreten zu k6nnen. 
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Mit Rucksicht auf die grossen administrativen und organisatorischen Arbe
iten, welche das Legionkommando gegenwartig zu bewaltigen hat, kann ein We
chsel in diesen Kommando vorlaufig nicht in Aussicl1t genommen werden. 

Schliesslich wird nochmals betont, dass die Frontverwendung des Polnischen 
Hilfskorps nur eine temporare sein wird; der Minister de Aussern steht ebenso wie 
das AOK a uf dem Standpunkte, dass die Legion den Kacter fUr das polnische Heer 
bildet. Sobald es die militarische Verhaltnisse gesłatten und sobald in Kónigreiche 
Polen die Vorbedingung fur die Schaffung einer Armee gegeben sind, sollen die Le
gion en n ach Polen zuruckkehren un der polnische Regierung h elf en, e in e national
polnische Armee aufzustellen. 

Eine eingehende und grundliche Untersuchung zur Feststellung der Grunde, 
welche zu den Ereignissen im Polnischen Hilfskorps gefuhrt haben, erscheint nach 
den vorerwahnten von den militarischen Stellen getroffenen, von Wohlwollen 
erflillten Massnahmen nicht erforderlich, da eben durch diese massnahmen die 
Verhaltnisse in der Legion konsolidiert und diese zur Ordnungund Diziplin zuruckge
kehrt ist. 

Eine gesunde Entwicklung der Lage, wie sie von den politischen und militari
schen Stellen gewlinscht wird, kann nur denn eintreten, wenn die Legionen von 
jedem polHische Getriebe fern gehalten werden. 

Fur den Chef des generalstabes: Zeynek, Obm·st. 

Kopia pisma i załącznika, maszynopisy: 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1 025, plik 56 c, 481-490. 

' Pismo przesłane za pośrednictwem przedstawiciela ministra w kwaterze AOK Wilieima Storcka. 
Podpis osoby uwierzytelniajacej pismo w imieniu generała Arza nieczytelny. 

• Wyraźna nieścisłość, ponieważ Piłsudski uczynił to w czerwcu 1917 r. 
" Zastosowane skróty dotyczą zapewne jakiegoś kodeksu praw wojskowych. 
5 Numer kancelaryjny pisma, którego tekstem autor niniejszej publikacji nie dysponuje. 
" Wystawca pisma powołał się ponownie na jakiś zbiór wojskowych przepisów prawnych. 

Dokument nr 25 

191 7 grudzień 8, Warszawa.- Telegram warszawskiego przedstawiciela 
austro-węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Stefana Ugrana do 
ministra Ottohara Czernina. 

Herr KucharzewskP hatte gestern Besprechung mit Generał von Beseler uber 
Errichtung der polnischen Armee und erklarte, dass es unumganglich nótig sei, 
dass mit den diesbezug1ichen Arbeiten - sei es als Minister, sei es Departamentchef 
oder nur dem Generalgouverneur zugeteilt - ein hoher polnischer Offizier betraut 
werde, und nannte als hiezu geeignete Persónlichkeit Generał von Rozwadowski. 
Generał von Beseler wollte zuerst davon nich ts wissen, erklarte aber dann die Fra-
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ge in Berlin - wohin er sich heute begibt - zur Sprache zu bringen und willigte ein, 
dass Rozwadowski zur Ausarbeitung eines Planes herzitiert werde. 

Ministrprasident bittet Euer Exzellenz, Generał von Rozwadowski in seinem 
Namen ersuchen zu lassen, dass er unverzuglich nach Warschau komme. Wegen 
Verstandigung der Grenzbehórde Zombkowice veranlasseich das Erforderliche. 

Tekst odszyfrowanego telegramu, maszynopis. 
Haus -, Hof - und Staatsarchiv, PA I, Krieg, karton 1025, plik 56 c, 492.

' Wzmianka dotyczy premiera Jana Kucharzewskiego. 



STUDIA PODLASKIE tom XIV BIAŁYSTOK 2004 

Z taj nych archiwów radzieckich (10) 

MICHAŁ GNATOWSKI (Białystok)

RADZIECKIE DOKUMENTY O POSTAWACH LUDNOŚCI 
I POLSKIM PODZIEMIU NIEPODLEGŁOŚCIOWYM 

W OBWODACH BARANOWICKIM I PIŃSKIM 
W LATACH 1939-1941 

Wstęp 

W niniejszym tomie publikujemy 10 zestaw dokumentów z tajnych archiwów 
radzieckich. Są to dokumenty wytworzone przez terenowe ogniwa władz radziec
kich obwodu baranawickiego i pińskiego. Z publikowanych 33 dokumentów 23 do
tyczą obwodu baranawickiego i 10 obwodu pińskiego. 23 dokumenty wytworzyły 
służby bezpieczeństwa (NKWD, t-H\GB, DTO), 6 komitety KP(b)B i 4 prokuratura. 
4 dokumenty wytworzono w 1939 r., 25 w 1940 r. i 4 w 1941 r. 

Pod względem treści prezentują one głównie postawy miejscowej ludności 
wobec różnych aspektów radzieckiej polityki po radzieckiej agresji z 17 września 
1939 r. oraz sowietyzacji i rusyfikacji anektowanych ziem wschodniej Polski. Wyni
ka z nich, że opór ludności był znaczący i obejmował wszystkie główne warstwy 
społeczne ludności: chłopów (dok. 5, 8, 13, 19, 22, 25, 32 i 33), robotników i kolejarzy 
(dok. 2, 4, 6, 12 i 29), nauczycieli i młodzież (dok. 1 ,  7, 10, 1 1  i 28) i duchowieństwa 
różnych wyznań (20, 2 1, 24 i 30) . Na omawianych terenach w większym stopniu niż 
w pozostałych obwodach ziem północno-wschodnich Polski aktywnie, w sposób zor
ganizowany, przeciwstawiło się władzy radzieckiej również duchowieństwo wyzna
nia prawosławnego (dok. 24) i mojżeszowego (dok. 30) . 

Opór wobec władz, co wynika z publikowanych dokumentów, miał charakter 
zorganizowanego podziemia i grup zbrojnych (dok. 9, 15, 16, 17, 26 i 27), z którymi, 
pomimo licznych represji, władze nie mogły się uporać. Zwraca uwagę, że niezado
wolenie i sprzeciw wobec radzieckiej polityki na tych ziemiach, objęły nawet środo
wisko komunistyczne (byłych członków KPP i KPZB) (dok. 23) . 

W publikowanych radzieckich dokumentach, tak jak w innych oficjalnych 
dokumentach radzieckich, występują jednostronne, przesadnie formułowane oce
ny i dyskryminujące przeciwnika nazewnictwo, zwłaszcza określenia: kontrrewo
lucyjne, faszystowskie itp. Często w radzieckich dokumentach retoryka dominuje 
nad treścią. Nadużycie to jest jednak czytelne i nie wprowadzi czytelnika w błąd 
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i dlatego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych sprostowań w przypisach. 
Pewną trudność może natomiast sprawić czytelnikowi niefrasobliwa pisownia na
zwisk (różna nawet w tym samym dokumencie) oraz nazw miejscowości, podawa
nych w brzmieniu fonetycznym, bez stosowania j ednolitej transkrypcji obowiązują
cej w języku rosyjskim 

Część publikowanych dokumentów przygotowana została niestarannie pod 
względem stylistycznym i językowym. Często występuje różna pisownia nie tylko 
nazw miejscowości i nazwisk, lecz też imion, a nawet pojedynczych słów, np.: ob
wód baranowiczeskij i baranowiczskij. W części dokumentów brak jest właściwej 
interpunkcji, np. w dok. 10. Pomimo tych i innych braków występujących w doku
mentach, wydawca w celu zachowania ich autentyczności, nie ingerował również 
w ich redakcję i formę. Poprawiam jedynie oczywiste błędy literowe. Dokumenty te 
są bowiem nie tylko świadectwem opisywanych wydarzeń i podawanej w nich fak
tografii, lecz też stanu przygotowania do spełnianych funkcji radzieckich kadr, ro
zumienia przez nich ówczesnych wydarzeń. 

Wszystkie dokumenty publikujemy w całości, w języku oryginału, w ukła
dzie i pisowni przyjętej prze osoby firmujące dokument. Drobne uzupełnienia, głów
nie daty i miejsce opracowania dokumentu, ustalone na podstawie innych źródeł, 
podajemy w nawiasie kwadratowym. 

Publikowane dokumenty przechowywane są w Białorusi w Państwowym Ar
chiwum Obwodu Brzeskiego (PAOB) w Brześciu. W końcu każdego dokumentu po
dana j est informacja o charakterze dokumentu i dokładna sygnatura. 

W publikowanych dokumentach występują następujące mniej znane skróty: 
a.c., a/c - aHTHCO�HaJJHCTHąecKHH 
r6 - rocy;QapcTBeHHOH 6e3onacHOCTH 
r.p. - ro;Q pO)l(;QeHIDI 
ry6. - ry6epmr 
;Q.;Qep. 
;Q-p 
ATO 
)l(. ;Q. 
3aB. 
3aM. 
K-3 
Kp-H 

K-p, Kfp 
MTC 
Haą. 
Haą 
HCill 
OEXCC 

rr.o. 
PBK 

- ;QepeBH5I 
- ;QHpeKTOp 
- AopO)l(HO-TpaHcnopTHhiH 0T;QeJJ 
- )l(eJie3Ha5I ;Q opora 
- 3aBe;QyiO.rn;HH 
- 3aMeCTHTeJII, 
- KOJIX03 
- KpeCTh5IHHH 
- KOHTPpeBOJIIO�HOHHhiH 
- MamHHO-TPaKTOpHa5I CTaH�5I 
- HaqaJibHHK 
- Ha�HOHaJIHCTHąeCKHH 
- HenoJIHM Cpe;QHAA lliKona 
- 0T;QeJI Eoph6hl c XH.rn;eHHeM Co�aJIHCTHąecKoil 

Co6cTBeHHOCTH 
- I1HHCKa5I 06JiaCTb 
- PanoHHbiH BoeHHhiH KoMHccapHaT 
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PKKA 
pes. 
PK 
PHK 
c. 
c. r. 
CHK 
COB. 
CJT. 
CT. 
ex 

Y'ł· 

- Pa6o'-re-KpeCTh5IHCKa5! KpacHa5! ApMH5! 
- peBOJIIO�OHHhiH 
- Pail:OHHhrłi: KOMJ1TeT 
- PaifOHHhiM HCIIOJIHHTeJihHhiH KOMHTeT 
- ceno 
- cero ro,a:a 
- CoseT Hapo,a:HhiX KoMHccapos 
- coseprneHHO 
- cny)K6hr 
- CTaHUJI5! 
- cenbCKOe X035IHCTBO 
- yqHTeJih 

Dokument 1 

1939 grudzień 1 O, Nowogródek, - Informacja naczelnika Zarządu NKWD obwodu 
baranawickiego o antyradzieckich wystąpieniach w Gimnazjum w Nieświeżu 

COB.CEKPETHO.• 

CEKPETAPIO EAPAHOBI1LIECKOrO OEKOMA KII(6)E 
TOB. TYP 

r. EapaHoswqw 

O HECBI1)J(CKOH rl1MHA3I1I1 

HecBH)KCKa5! rHMHa3H5! 5IBJI5IeTC5! o,a:HHM H3 Haw6onee KpyrrHhiX cpe,a:HHX 
yqe6HhiX 3aBe,qeHHM 06naCTH. B CBOeM COCTaBe HacqHThiBaeT 700 qeJI. yqalll,HXC5!, 
H3 HHX IIOJI5IKH COCTaBJI5IlOT OK OJIO 7 0 %  06lll,ero qi1CJi a 11 27 qeJI . 
rrpeiiO,O:aBaTeJihCKOI'O COCTaBa, H3 HI1X IIOJI5IKOB 24 qeJIOBeKa. 

B HaCT05Illl,ee speM5! ri1MHa3IDI rrpe,a:cTaBn5reT cepbe3HhiH o q ar aHTI1COBeTCKI1X 
rrpo5IBJieHI1M 11 KJieBeThi Ha CoseTCKI1H Coi03 . 

.I1,11peKTOpOM I'HMHa311H pa6oTaeT KCeH3 rPO.IJ,I1C IIO HaiJ;HOHaJihHOCTJI 
IIOJI5IK, B rrpownoM 5IBJI5IJICH o,a:HHM 113 pyKOBO,O:HTenełi: HecBJI)KCKoro cp11n11ana 
rrorrycparn11cTCKOH rrapT1111 030H 11 aKTI1BHhiM qneHOM p5I,a:a K-p opraHH3au;11łi:. IIo 
apx11BHhiM MaTep11aJiaM HecBI1)KCKołi: rrOJII1IJ;HI1 11 pecpepeHTa 6e3orracHOCTI1, 
rPO.IJ,I1C cqwTaJIC5! O,O:HHM 113 caMhiX rrpe,a:aHHhiX JIIO,a:eJi: 6. IIOJihCKOMY rocy,a:apCTBY 
11 Hai160Jiee BJII15!TeJihHhiM J111IJ;OM cpe,a:11 11HTeJIJII1I'eHIJ;I111. 

B I'HMHa31111 rro,a: PYKOBO,O:CTBOM rPO.IJ,I1CA rrpOBO,IIHJiaCh H rrpoBO,O:I1TC5I 
pa60Ta IIO BOCil11TaHHIO MOJIO,O:e)KH 11CKJIIOqHTeJihHO B rraTp110TI1qecKOM ,a:yxe 
K 6hmrnełi: IIonhrne. 

rPO.IJ,I1C C p5I,O:OM a-e HaCTpOeHHhiX rrperro,a:oBaTeneJi: 11 ceJi:qac cTapaeTC5! 
BCHqeCKH coxpaHI1Th IIOJlhCKHM xapaKTep I'I1MHa31111. IJOJihCKI1H 5!3hiK 11 ceJi:qac 
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HJyqaeTCSI BO BCeX KJiaccax, KaK OCHOBHOll SI3b!K, npH '!eM ):(JISI Hero OTnyrn;eHO 
BpeMeHH 60Jibllle qeM ):(JIH pyccKoro H 6enopyccKoro B3SITbiX BMecre. ,JJ;o HaCTOHrn;ero 
BpeMeHH B pH):(e KJiaCCOB npH HaqaJie H no OKOH'laHHH 3aHHTHll nOIOT MOJIHTBbl. 

BocnHTaTeJibHon pa6oTbr cpe):(H y'leHHKOB He npoBO):(HTCH, nocern:aeMOCTb 
JaHHTHn oqeHb HH3Kasr. IIpH rrpHMon rrO):():(ep:>KKe pH):(a peaKI.I:HOHHO HaCTPOeHHbrx 
rrperro):(OBaTeneil: B ntMHa3HH o60CTPHJiaCb HaiJ;HOHaJibHasr po3Hb. Ha rrepeMeHax H 
Ha ynHu;e yqeHHKH rroJIHKH ):(ep:>KaTcsr OT):(eJibHO OT 6enopyccoB H eBpeeB. CTOHT 
TOJibKO liO):(OllTH K liOJIHKaM yqeHHKY 6enopyccy, KaK OHH ):(eMOHCTpaTHBHO OT Hero 
YXO):(HT. 

Cpe):(H yqarn;HXc'H, Ja rrocne):(Hee BpeMSI CTaJIH ycHJIHBaTbCH aHTHCOBeTCKHe 
HacTpoemrn. YqeHHK 10 KJI. 3H3KO EepHap):( 24/XI-39 r. Ha ypoKe pyccKoro SI3brKa 
3aHBHJI: 

«ECJIH 6y):(eTe B KJiacce liHCaTb 6or C MaJieHbKOll 6yKBOH, TO Mb! B006rn;e He 
6y):(eM yąHTbCH, a HacqeT pyccKoro H3biKa TO Mb! rroJIHKH rrpe):(rroąHTaeM Boo6rn:e 
He 3HaTb ero». 

YąeHHK 2-ro KJiacca rHMHa3HH 3JIAqHHCKHM (cbiH yrrpasnsr10rn;ero 
HMeHeM PA,I1;3HBHJIJIA) 3aSIBJIHJI rrpeno):(OBaTeJIIO pyccKoro SI3biKa: 

«KHSI3b PA,I1;3HBHJIJI apecTosaH He3aKOHHO, 3TO 6bm oąeHb xopolllHH 
ąenoBeK ):(JIH 6e):(HbiX JIIO):(en». 

YqeHHKH 4-ro Knacca PAqKQBCKHM,  qEx H <l>PAHCYHKEBHq 
C06HpaiOTCH H o6cy:>K):(aiOT BOlipOe rro6era BO <l>paHIJ;HIO, C IJ;eJiblO BCTYliHTb TaM B 
liOJibCKHe JierHOHbl. 

B qHCJie nperro):(oBaTenen H o6cny:>KHBaiOrn;ero nepcoHana rHMHa3HH, pe3KO 
a.c. HacrpoeHbi cne):(yiOrn;He JIHu;a: 

l. IIpeno):(OBaTeJib HCTOpHH PY,I1;3HEBCKA5I EBreHHSI B rrpolllJIOM ąneH
yeJ):(Horo rrpaBJieHHH rrpaBHTeJibCTBermon rrapTHH E E B P  H ąneH nonbeKon 
HaiJ;HOHaJibHOll napTHH1 . B KJiaccax KOTOpbiMH OHa pyKOBO):(HT ):(0 H·aCTOSilll;ero 
BpeMeHH nOIOT MOJIHTBhl. 

B 1938 ro):(y PY,I1;3 HEB CKA5I, npO BO):(H ypoK HCTOpHH (cornacHo 
nporpaMMhl Ha Te My: MapKCHCTCKasr TeopHH H pa3BHTHe Kan. 06:rn;ecrBa, cBena 3TOT 
ypóK K K-p BynrapH3aiJ;HH, 3aSIBJIHH « . . .  TeopHSI MAPKCA ecTh IllapnaTaHCTBO H 
rnynocTh». 

2. 3aB. HHTepHaTOM rHMHa3HH IIETPOB CKA5I MapHsr AHTOHOBHa B 
npOillJIOM nOMern;HIJ;a, npe):(Ce):(aTeJib )l{eHCKOll HaiJ;HOHaJIHCTHqecKOll opraHH3aiJ;HH 
3IIOK2 , '!JieH napTHH E EBP. B HacToHrn;ee BpeMH IIETPOB CKA5I SIBJIHeTcSI 
opraHH3aTopoM no6eroB rHMHa3HCTOB B PyMhiHHIO H <l>paHIJ;HIO. 

3. TeXHHqecKHii pa6oTHHK rYMEHHbrM HocHep no HaiJ;HOHaJihHOCTH noJISIK, 
Be):(eT aHTHCOBeTCKYIO arHTaiJ;HIO, TaK 23 HOH6psr 3aSIBJISIJI: 

« . . .  npH):(eT BpeMSI, KOr):(a Ka:>K):(hlll nOJISIK y6beT 10 60JibllleBHKOB». 
Cpe):(H HaceneHHH ropo):(a KJieBeTHHqecKHe pa3rOBOphr: 
« . . .  BOT nOCMOTPHTe npHe3:>KaiOT :>KeHbl BOeHHhiX, 060pBaHHble, 06IIJ;HnaHHbie, 

XY:>Ke qeM Hallla nOCJie):(HSISI KyxapKa» H.T.):(. 
HecMOTpSI Ha TO, ąTo pH):( yKa3aHHbiX cpaKTOB aHTHcoaeTCKon pa6oThi 

npeno):(aBaTenen HecaH:>KCKoii rHMHa3HH H3BeCTHbi BpeMeHHOMY YnpaBJieHHIO 
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ropoga, O)J.HaKO )J.O CliX nop OHO HliKaKOH p a60Thl no ycTp aHe HliiO 3TliX 
HeHOpMaJihHOCTeH He npOBO)J.liT. 

«10» geKa6p5! 1939 r. 

N� H/353.b 
r. HoBorpygoK

Oryginał, maszynopis. 

HAq.YHKB.D: no E apaHOBli'!ecKoii o6nacTli 
- IIOJIKOBHMK - (nognlich) (MHCIOPEB)

Źródło: PAOB w Brześciu, ze sp. 7580 "P", sp r. 1, t .  26, k. 19-2 1 .  

"Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
" Dzień i nr wpisane odręcznie. 

1 Tak w oryginale: Stronnictwo Narodowe było w opozycji wobec obozu rządowego. 
2 Tak w oryginale: Chodzi prawdopodobnie o Zarząd Powiatowy Organizacji Kobiecej . 

Dokument 2 

1939 grudzień 14, Baranowicze, - Meldunek specjalny naczelnika Oddziału 
Drogowego NKWD Brzesko-Litewskiej Kolei o antyradzieckich wystąpieniach 
kolejarzy. 

CoB.CeKpeTHo• 

CEKPETAPIO EAPAHOBHqECKOrO OEKOMA KTI(6)E 
TOB . TYP 

CIIEU -COOEIIIEHHE 

Q cpaKTaX a-e np05IBJieHliH HaiJ.liOHamiCTli'!eCKli HaCTpOeHHhiX pa60l.IHX li 
crry:>KaiiJ.liX EpecT-JlliTOBCKoii :>K.)J.. 

IIo cocT05!HliiO Ha 14/XII-1939 rana 

« . . . llOJibUia :>Kima II 6ygeT :>KIITh, AHrJili5l li <l>paHIJ.li5l C)J.eJiaiOT CBOe
)J.eJIO )].1151 TOrO, '!TO Óhi BOCCTaHOBliTh llOJihiiiY TaKOH KaKOH OHa
6hma paHhiiie». 

roBOpliJI 24 H05!6p5I c .r. pa60'lliH CTOJI5IpHOH MaCTepCKOH CJIY:>KÓhl nyTli CT. 
EapaHOBII'lli-TioneccKM EYEEH. 
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« . . .  IIoTepmrre ::ny MYK)' elll,e KaKHX HH6y,n;h MecHu;a ,n;Ba-TPH, BeCHOM
6y,n;eT BOCCTaHHe IIOnHKOB K KOTOpbiM rrpHCOe,!l;HIDITCH HeKOTOpbie 
KarrHTanHCTHqecKHe CTPaHhi ,n;M rro,n;aBneHHH CoBeTcKoii BnacTH . . .  » 

roBOpHn 1 6/XI-c.r. MaiiiHHHCT BO,!l;OKaqKH CT. E apaHOBHqH-IIoneccKaH 
rOHCOBCKllll. 

« . . .  AHrnHH H <l>paHIJ;HH ce:iiqac 6beT HeMIJ;eB, a IIOTOM HaqHyT 6HTh
H CoBeThi, TaK qTo 6onhrneBHKaM B IIonhrne ocTanoch 6biTh 
He,n;onro . . . » 

roBOpHn 24 OKTH6pH C.r. pa6oqHH ::meKTPOCTaHIJ;HH CT. EapaHOBHqH - qEfiqfiC. 
« . . . AHrnHHCKOe H <l>paHIJ;Y3CKOe rrpaBHTenhCTBa ce:iiqac Ha,n;
TeppHTOpHeii 6hmrnell: IIonhrnH c6pachiBaiOT nHCTOBKH 
rrpH3biBaiOlll,He IIOnHKOB KpeiiKO ,n;ep)KaTbCH Ha CBOHX MeCTaX H 
rroTeprreTh, cKopo OHH o6'HBHT BOHHY CoBeTCKOMY rrpaBHTenhCTBY 
H TOr,n;a Mb! CHOBa CB060,!l;HO B3,!l;OXHeM . . .  » 

ThBopHna CllrMYH,O:OBA, )KHTenhHHu;a ropo,n;a EapaHOBHqH. 1 1/X-39 r. 
« . . .  EonhiiieBHKH :;no capaHqa, 6e360)KHHKH, OHH rraqKaiOT rraHCKYIO
3eMniO, Hx HeHa,n;o 6hmo rrycKaTh Ha TeppHTOpHIO IIonhrnH . . .  » 

roBOpHn KCeH3 - llllbEBCKllll BO BpeMH MOne6Ha B KOCTene. 
« . . . EhinO 6bi BCe XOpOIIIO, ecnH 6bi He6hin0 )KH,!l;OB, OHH BCIO BnaCTh 
B3HnH B CBOH pyKH H Ha,n; IIOnHKaMH ,n;enaiOT BCe TO qTO XOTHT, HX 
Ha,n;o Bcex rHaTh . . . » 

roBOpHn KOMeH,n;aHT 3,n;aHHH YrrpaBneHHH EpecT-llHTOBCKOH )K.,!l;. rABPllllEHq 
21 HOH6pH C.r. 

« ... Ce:iiqac O,!l;HH KHnorpaMM xne6a CTOHT O,!l;HH py6nb TpH,n;IJ;aTh
IIHTh KOrreeK, a CKOpO CTOHMOCTh ero ,!l;OH,!l;eT ,!1;0 Tpex py6ne:ii 
KHnorpaMM, )Kll3Hh C K3)K,!l;hiM ,!l;HeM CTaHOBHTCH BCe xy)Ke H Xy)Ke, 
BOT Te6e H CoBeTCKHH pall: . . . » 

roBOpHn 13 ,n;eKa6pH C.r. 3aBe,!l;hiBaiOlll,HH nHqHhiM CTOnOM ,!l;HCTaHIJ;HH IIYTH CT. 
EapaHOBHqH-IloneccKM IIIHMEOPOBCKHH. 

« . . .  Cou;HanHCTHqecKOe COpeBHOBaHHe 60nhiiieBHKH BBO,!l;HT ,n;nH
Toro, qTo 6bi pa6oqHe H cny)Kaii!He 3a o,n;Hy H Ty-)Ke rrnaTy 
Bbipa6aTbiBanH ,!l;Be HOpMbi, 3THM CaMhiM OHH IIOCTeiieHHO Ha HaC 
O,!l;eBaiOT HpMO . . .  » 
« . . . Ha 60nhiiieBHKOB pa60TaTh Mhl He6y,n;eM, opraHH30BhiBaTb
3a6acTOBKH ,n;eno orracHoe, a Ha,n;o rrpocTo no o,n;HoMy pa36eraThCH 
OCTaBnAA pa6oTy . . . » 

roBOpHn pa6oqH:ii TOH-)Ke MaCTepCKOH ,O:P03,0: 24 HOH6pH c.r. 
« . . .  B KaprraTax H EenoBe)KCKoii rryii!e ce:iiqac KOHIJ;eHTpHpyiOTCH
IIOnhCKHe BOHCKa, Ha,n;o HTTH HM Ha IIOMOII!h Ii: OCB060,!l;HThCH OT
3Toro xaMCTBa . . .  » 

roBOpHn 21/XI-c.r. cny)Kalll,HH YrrpaBneHHH EpecT-llHTOBCKOH )K.,!l;. KYIIU:EBfiq. 
« . . .  KoHeqHo CoBeTcKaH BnacTh TaKHX rronKOBo,n;u;eB KaK En10xepa 
H TyxaqeBcKoro He paccTPenHna, 3TO rrpocTo yTKa, H 6onee qeM 
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yBepeH, qTo OHH pa6oTaiOT B CoBeTCKOM co103e rrog qy)KHMH 
cpaMHTIH5!MH . . .  » 

foBOpHn 9/Xl-c.r. pa6oqHH MaCTepCKOH CMOTpHTen5! 3):(aHHH CT. E apaHOBHqH
IJ;eHTpanhHhie EEITOHOBHq. 

« . . .  )KH3Hh B CoBeTCKOM coi03e ropa3go xy)!( e He)KenH 6hma B 
Ilonhiiie, y Rac 6hmo Bcero MHoro, Bcero xBaTano H 6bmo Bce 
geiiieBo, a ceiiqac HHqero HecTano . . .  » 

foBopHn 5-ro H05!6p5! C.r. pa6oqHH 3TieKTpOCTaHQHH )KYEEPT0BI1q. 
I1MeeTC5! eiu;e p5!):( aHOTIOrHqHhiX a-e BhiCCKa3biBaHHH. 

HAq.,1J;TO HKB,IJ; EPECT.J1I1T.)K.,!J;. 
ITEHTEHAHT fOCEE30IIACHOCTI1 (rrogrrHch) TOITMAqEB 

14/XII-39 r. N2 308b 
CT. EapaHOBHqH 

Na górze dokumentu z lewej strony adnotacja kancelaryjna: "Nr 308" i niżej 14/XII 39 r."

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 30, k. 2 1-23.

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
" Nr wpisany odręcznie. 

Dokument 3 

1939 grudzień 21, [Baranowicze], - Informacja naczelnika Zarządu NKWD 
obwodu baranawickiego o niepokojach w obwodzie w związku z wycofaniem 
z obiegu polskiej złotówki. 

CeKpeTHO" 

CEKPETAPIO OEKOMA BKII(6) EAPAHOBI1qCKOH OEITACTH 
TOB. TYP.b 

rop. EapaHOBHqH. 

Ilo HMeiOiu;HMC5! y Rac g aHHhiM 3a HecKo n h KO ):(Heli go o 6 '5!BneHH5! 
rrocTaHoBneHH5! CHK CCCP o rrpeKpaiu;eHHH o6p aiu;eHH5! rronhCKHX 3TIOThiX, 
HeKOTOphiMH cpHHaHCOBhiMH pa6oTHHKaMH H pyKOBO):(HTen5!MH p5!ga rrpegrrpH5!THH 
6hma B hi):(aHa 3 aprrnaTa pa6oqHM H cny)Kaiu;HM COByqpe)KgeHHH IIOTihCKHMH 
3TIOThiMH. 

19-ro H 20-ro geKa6p5! - c./r. <i>HHaHCOBhiH 0Tgen 3 a  g eKa6ph Mec5Iu; 
pa6oTHHKaM HapagHaro o6pa3oBaHH5! H fop3gpaBOTgena HoBorpygcKoro ye3ga 
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Bhi):IaJI 3aprriiaTy IIOJihCKHMH 3 JIOThiMH B cyMMe 15 ,382 3JIOThiX.  JlH):ICKlUf 
<l>HHaHCOBhiH 0T):IeJI 19-ro ):leKa6pH IIpOH3BeJI pac'IeT C pa60'IHMH H CJI)')KaiiJ;HMH 
rop. JlH):Ihl 3a ):leKa6ph MeCHIJ; TaiOKe IIOJihCKHMH 3JIOThiMH. 

C o6'HBJieHHeM rrocTaHOBJieHHH CHK CCCP o rrpeKpam;eHHH IIOJihCKHX 
3JIOThiX, Be'!epOM 20-ro ):leKa6pH pa60'IHe H CJiy)KaiiJ;He pH):Ia rrpe):IIIpHHTHH HBHJIHCh 
B <l>HHaHCOBhie 0T):Ieiihl (JIH):ICKoro H HoBorpy):lcKoro ye3):1a) c Tpe6oBaHHeM 
06MeHHTh HM IIOJihCKHe 3JIOTbl Ha COBeTCKHe ):leHhrH, HO B :3TOM HM 6hiJIO OTKa3aHO, 
CChiJIMCh Ha rrocTaHOBJieHHe CHK CCCP. 

B pe3yiihTaTe '!ero pa6o'IHe H cny)Kam;He, rrony'IHBIIIHe 3aprrnaTy 3a ):leKa6ph 
Me CHD; IIOJihCKHMH 3JIOThiMH, JIHIIIeHhl B03MO)KHOCTH KYIIHTh ce6e IIpO):IYKThl rrepBOH 
He06XO):IHMOCTH. 

TaKoe rroJIO)KeHHe C03):1aeT MaccoBoe He):IOBOJihCTBO cpe):IH HaceneHHH, a 
Bpa)K):Ie6Hhle HaM :3JieMeHThl HCIIOJih3YIOT :3TO B CBOHX KOpbiCTHhiX u;eJIHX. 

Coo6m;aeTCH ):IJIH Baruero cBe):leHH}Ic H rrpHHTH}I Mep rro-cym;ecTBy. 

21.XII.l939 
N2 H/466d 

HNIAJihHHK YHKB.IJ. rro EAPAHOBH"l!CKOH OEJIACTH 
- IIOJIKOBHHK 

(MHCIOPEB) (rro):IIIHCb) 

Oryginał, maszynopis 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 26, k. 32-33.

• Wpisane odręcznie. 
h Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
' Skreślono słowa: "i podjęcie środków zgodnych z istotą sprawy". 
d Data i nr wpisane odręcznie. 
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Dokument 4 

1939 grudzień 23, [Baranowicze], - Meldunek specjalny naczelnika Oddziału 
Drogowego NKWD Brzesko-Litewskiej Kolei o masowym proteście pracowni
ków w związku z wycofaniem złotówki z obiegu pieniężnego. 

CoBeprneHHO ceKpeTHo.• 

CEKPETAPJO EAPAHOBI1LfCKOrO OEKOMA KII(6)E 
TOB. TYP. 

CIIEll-COO EIIIEHI1E. 

0 MaCCOBOM He):(OBOJibCTBe cpe):(l1 pa60'II1X 11 CJiy)KaW:11X )K.):(. TpaHCnOpTa B CB51311 C 
nOCTaHOBJieH11eM npaBI1TeJibCTBa 06 113'51TI111 113 o6parn;eHI151 nOJibCKI1X 3JIOT. 

IIo 11MeiOW:11MC51 B .O:TO HKB.O: EpecT-Jli1TOBCKOH )K.):(. AaHHbiM B CB51311 c 
113 '5ITI1eM H3 o6parn:eHI151 nOJibCKI1X 3JIOT, cpeAH pa60'IIIX 11 CJiy)KaW:11X )K.):(.  
TPaHCnOpTa HMeiOTC51 cpaKTbl MaCCOBOrO He):(OBOJibCTBa, KOJIJieKTHBHbiH He BbiXOA 
Ha pa60TY H nO):(a'!a 3a51BJieHHH C Tpe60BaHHeM npOH3BeCTH 3aMeHy nOJibCKI1X 3JIOT 
Ha CoBeTCKYIO BaJIIOTY. 

IIo AIICTaHI.-0111 en. IIYTI1 eT. E apaHOBH'IH-U:eHTpanbHbie 21 AeKa6p51 c.r. B 3HaK 
rrpoTecra no l H 2 OKOJIOAKY He Bbirnno Ha pa6ory 60 qenoBeK, y CMOTPI1Temi 3AaHI1H 
CT. E apaHOBI1'!11 H3 HaJIH'IHH IIITaTa 23 qeJI . B TOT-)Ke ):(eHb He BbiiiiJIO Ha pa6oTy 18 
qen. 

PeMOHTHblli pa6oqHH 1-ro OKOJIOAKa en. nyTI1 eT. E apaHOBI1qH-U:eHTpanbHbie 

XOBAHCKI-n1 I1BaH PoMaHoBI1q no HaU:HOHaJibHOCTI1 6enopyc, 21/XII-c.r. B 
rrp11CYTCTBHI1 co6paBIIIHXCH pa6oq11x o6pmu:Mch K 3aM. Ha q. A11CTaHU:1111 cKa3an: 

« . . .  3aqeM Bbi nnaTHJIH HaM nOJibCKHMH 3JIOTaMH, BM )Ke 3HaJII1, 
qTo STH AeHhrH B XOAY He 6yAyT, STO npocTo o6MaH pa601IHX . . .  » 

Tenerpacp11CT CT. E apaHOBII'IH 5J:KYE OBCKI1M B noMern:eHI1H Tenerpacpa 
cpeA11 cny)Karn:Hx no STOMY geMoHcTpaTI1BHO 3a51BI1JI: 

« . . .  ,0:eHbrl1 Bbi):\aJII1, a IIO HHM Hl1qero He ):(a lOT, CI1):\H C HI1MI1 
rOJIO):\HbiH, KyiiiaTb Heqero 11 5I He 3HaiO '!TO geJiaTb . . . » 

CqeTOBOJ:\ KOHTOpbi .O:H-2 cr. EpecT-JlHTOBCK HAqAPYK Hage)K):(a 211XII
c. r. B rroMern:eHHI1 PaiiKaccbJ B npHcyTCTBHH co6paBrnHXCH cny)Karn:11x B03Myrn:a5lcb 

IIOCTaHOBJieHHeM rrpaBHTeJibCTBa IIJiaqa 11 ):(ep)Ka B pyKaX nonyqeHHbie 90 3JIOT 
rOBOp11Jia: 

« . . .  I1MeiO Ha pyKaX geHbrl1, a Kyni1Tb 3a HHX H11qero He MOry . . . » 
Pa6o'!He 2-x MaWHHO nyTeBbiX cTaHU:11H pa6oTaBrnHii no nepeiiiHBKe nyTI1 

E ap aHOBH'IH - E p e c� noganH KonneKTHBHOe 3 aHBJieHHe c Tpe6oB aHI1 e M  
np0113BOJ:ICTBa o6MeHa nonbCK11X 3JIOT H a  CoBeTcKyiO BaJIIOTy. 

KpoMe Toro JJ:TO 3apemcTpHpoBano pHA cnyqaea, KOrA a pa6oq11e rrp11XOJ:15IT 
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B 6yą>eT CTaH�IUI II 3a KYIIJieHHbill npOJJ:YKT HeCMOTp51 Ha OTKa3 B IIpiieMe 3JIOT 
6yą>eTqiiKOM ocTaBJI51JIII 3JIOTbi II yxo.o;IIJIII He yrrnaTHB 3a KyrrneHHble npo.o;yKTbi. 

IIo .o;aHHblM )]:TO YrrpaBJieHIIeM EpecT-ITIITOBCKOif )Ken . .o;op. 3a 20/XII-39 r. 
B CqeT 3apa6oTaHHOll IIJiaTbl 3a .o;eKa6pb BbiTIJiaqeHO IIOJibCKIIMII 3JIOTaMII OKOJIO 
125 TblC. py6. 

Haq. EpecT-ITIITOBCKoif )K.JJ:. EYPhiKłlH, 3Ha51 o rrocTaHOBJieHIIII 
IIpaBIITeJibCTBa 06 II3'51TIIII IIOJibCKIIX 3JIOT, B TO-)Ke BpeM51 .o;aJI paCIIOp51)l{eHIIe 
IIpOI13BOJJ:IITb BbiTIJiaTy 3aprrJiaTbl pa6oqiiM TIOJibCKIIMII 3JIOTaMII, Ha cerOJJ:H51ITIHIIll 
.o:eHb 3aMeHa TIOJibCKIIX 3JIOT Ha CoBeTCKYIO BanlOry no .o;opore npoxOJJ:IIT oqeHb 
Me.o;neHHO, B pe3yJihTaTe qero IIMeeT MeCTO BbliTie rrepeqHCJieHHbiX np051BJieHIIll. 

M 423 
23-Xll-39 r.b 

HAl:.J. )]:TO HKBJJ: EpecT-ITIITOB. )K . .o;. 
ITeifTeHaHT roc6e3orracHOCTII - ( IIOJJ:IIIICb) 

/TOITMAl:.JEB/ 

Na górze dokumentu z lewej strony ukosem adnotacja kancelaryjna: ,,Wpł. 181"  
(podkreślone) i data "23/XII 39 r."

· 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1 ,  t. 30, k. 5-7. 

a Podkrcślenia i wielkie litery oryginału. 
b Nr i data wpisane odręcznie. 

Dokument 5 

1940 styczeń 4, Baranowicze, - Raport naczelnika Zarządu NKWD obwodu 
baranowic/ciego o masowym uboju bydła w obwodzie. 

COBEPillEHHO CEKPETHO.• 

CEKPETAPIO EAPAHOBlfl:.JCKOrO OEKOMA KII/6/B 

ToB. TYP. 
3.o:ech. 

,O: O K IT A ,O: H A 5I 3 A II H C K A  
0 ą>aKTaX MaCCOBOll IIpOJJ:a)KII II y6051 CKOTa. 

3a TIOCJieJJ:Hee BpeM51 B CB513II C TIOJJ:rOTOBKOll BCeCOI03HOll nepeTIIICII CKOTa B 
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I1BeHeU:KOM, 2KerrygoKCKOM, IOpaTHIIIKOBCKOM panoHax Kyrrau;KHn H npo'IHn K-p 
H aiJ;HOHaJI HCTH'IeCKHn 3 JieMeHT npOB OgHT pa6oTyb no M aCCOBOMY y6 0IO H 
pa36a3apHBaHHIO JIH'IHOrO CKOTa H BMeCTe C TeM CpegH OKpy)[{aiOm;erO HaCeJieHH5I 
BegeT arHTaiJ;HIO HanpaBJieHHYIO Ha YHH'ITO)[{eHHe norOJIOBh5I CKOTa, TaK B gepeBHe 
CTAHIOIIIKI1, I1BeHeu;Koro PanoHa nO'ITH Bce HacerreHHe npoH3Berro y6on CBHHen. 
IlpH'IliHOn 3TOMY nocJiy)[{HJia pacnpOCTPaHeHHe npoBaKaiJ;HOHHhiX crryxoB )[{liTeJieM 
3Ton )[{e gepeBHH JIYKAIIII1KOM A. M.,  o TOM 'ITO: 

- « COB eThl 6ygyT CKOpo KJienMHTh B CeX CBHHen, 3 a CTaBJI5ITh 
o6gHpaTh HX IIIKYPhi, KOTOpbie 6ygyT nrraTHTh TOJihKO 10 py6. ,  a 
KTO 3TOrO geJiaTh He 6ygeT, TOrO 6ygyT IIITpacpOB aTh nO 20 py6. I1 
3 Krp. M5ICa HJIH carra c nyga.» 

2KHTeJih gep. MeiiiH'IH Toro-)[{e p-Ha BEPEI1I.J;KI1H E poHHcrraB BO BpeM5I 
CJiegoBaHH5I B gep. XOTOBy, Kyga Be3 CBHHhiO gJI5I CJIY'IKH, cpegH BCTpe'IeHHhiX 
KpeCTb5IH rOBOpHJI: 

-«XOTeJI KOJIOTh CBHHhiO, HO MHe npHKa3aJIH BeCTH ee rocygapCTBy, 
BOT H Be3y». 

B CB5I3H c 'IeM KpecTh5IHe gep. ,IJ,arrHgOBH'IH H p5Iga gpyrHx gepeBeHh ycrrhiiiiaB 
O nog06HhiX npOBaKaiJ;HOHHhiX crryxax IIpOH3BeJIH y6on CBHHen. I1 no 3TOMY BOnpacy 
KpecTh5IHKa gep. ,IJ,arrHgOBH'IH JibiHIIIA MapH5I HaiiieMy HCTO'IHHKY 3a5IBHrra: 

-«Hago KOJIOTb CBHHhiO, noKa He 3aKJienMHJIH H He 3 a6paJIH B 
CoBeThi». 

B gep. HecTepoBH'IH. I1BeHeu;Koro panoRa 30 xo35InCTB npoH3BerrH npoga)[{y 
pa6o'IHX rroiiiagen. 

KyrraK gep. HoBocerrKH, 2KerrygoKcKoro panoRa - APKYJIEBI1q 3ape3arr 
4-X OBeiJ;, O):(HOrO Ka6aHa, 2-X KOpOB H OgHy JIOIIIagb npogarr. CpegH )[{liTerren gep. 
roBopHrr: 

-«Hago BeCh HMeiOIIJ;HnC5I CKOT 6biCTpen YHH'ITO)[{aTb H npogaBaTh, 
noToMy '!TO CoBeTcKa5I BrracTh Bce 3a6epeT». 

2KHTerrh gepeBHH Ill,y'IHn E op, IOpaTHIIIKOBcKoro panoRa - MI1XAJIEBI1q 
y6HJI gByX CBHHen H cpegH KpeCTh5IH 3a5IBHJI: 

-«B panoHe CTpOHTC5I CTaHIJ;H5I, Kyga gOJI)[{Hbl B Ce KpeCTb5IHe 
CB03liTh CBOHX CBHHen Ha y6on, rge C HHX 6ygyT CHHMaTb IIIKyphl 
grr5I rocygapcTBa, KpoMe 3Toro 6ygyT 6paTh 3a CH5ITHe IIIKYPhi 20 
Krp. carra H 10 py6. geHer». 

KyrraK - rAB PI1JIKEBI1q, )[{liTeJih 2KerrygoKCKoro panoRa, npH 6hiB. nOJihCKOM 
npaBHTeJihCTBe COCT05IJI B napTlili «03H», MeJI 79 ra 3eMJIH, y6HJI 4-X KOpOB H l 
rroiiiagh npogarr. 

B 3TOM )[{e panoHe: XB OHHI1I.J;KI1H, HMerr 100 ra 3eMJIH, 3a nocrregHee 
BpeM5I y6HJI 5 rOJIOB poraTaro CKOTa H 10 KOpOB npogarr. KyrraK gep. ,!J,o6pOBO -
ITAHKEBI1q rpHrOpHn npogarr gByx JIOIIIagell: H y6HJI 4-x KOpOB. KyrraK gep. 
5lcerreBH'Ili - l.J:I1BI1HCKI1H npogarr 4-x KOpOB, 2-x OBeu; H l JIOIIIagb.

Ilo HoBorpygcKOMY p-Hy KOHTppeBOJIIOU:HOHHhin 3JieMeHT pacnpocTpaHHJI 
CJIYX O TOM, '!TO KpeCTh5IHe HMeiOm;Hn JIOIIIagen 6ygyT BCIO 3HMY 3aH5IThi Ha BhiB03Ke 
rreca, B CHJiy '!ero p5Ig KpeCTh5IH Ha'IaJIH y6HBaTh H npogaBaTh JIOIIIagen, TaK 
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HanpiiMep: KpeCTh5IHIIH-6e;n:miK ;n:ep. MoT'Ia - 51POIIJ;YK, 3eMJIII IIMeeT 2,5 ra, 
npo;n:an CBOIO pa6oTocnoco6Hyro noiiia;n:h_II KYniiJI ce6e ;n:Byx neTHero. Ha Bonpoe 
aKTIIBIICTa «Ha '!e M )Ke Thl 6y;n:eiiib Tenepb pa6oTaTb? - 5IP0IIJYK OTBeTIIJI: - «51 
npo;n:an noiiia;n:h II 6onhiiie OT6hiBaTh roco65.!3aTeJihCTBa no BhiB03Ke neca He 6y;n:y». 

Ha 3TOM )Ke nO'!Be npo;n:an CBOIO JIOIIIa}l;b rpa)K}l;aHIIH 3TOM )Ke ;n:epeBHII 
51POIIJ;YK HIIKOJiaM, a KyniiJI ce6e ;n:Byx neTHero. 

B ;n:ep. Mona Bcero npo;n:aBIIIIIX noiiia;n:eM 4 X035IMCTBa. B ;n:ep. CyMSITII'III 
npo;n:anii noiiia;n:eM 5 X035IMCTB, II3 HIIX 51IJ,KEBH� AHTOH ;n:o np1Ixo;n:a KpaeRoM 
ApMIIII IIMeJI nOCT05IHHYIO II Ce30HHYIO HaeMHYIO pa6oąyro CIIJiy, 15 ra 3eMJIII, 
cocTow B napTlili «03H», IIMeJI CBOIO naBKy, BbiPKO CTenaH IIMen 3eMJIII 16 ra. 

B ;n:ep. HecyThi'III - KAllbiTKO CepreM, KAllbiTKO AH;n:peM II CAIIErO 
HIIKonaM CBOIIX noiiia;n:eM y61IJIII. CArrErO ce6e Kyniin Mono;n:yro, a ocTaJihHhie 
OCTaJIIICb 6e3 JIOIIIa}l;eM. 

3a pacnpocTpaHeHIIe a/c ariiTan;IIII HanpaBJieHHOM Ha YHII'ITO)KeHIIe CKOTa 
KynaKH: APJIYKEBH� II rABPHJIKEBH� HaMII apecTOBaHhl. MHXAJIEBH�, 
XBOHHHIJ,KHH, IIAHKEBH�, KPHBHHCKHH II BEPEHIJ,KHH B35.!Thi B 
pa3pa6oTKy. 

Ha'I. ropo II PO HKB.[( ;n:aHO yKa3aHIIe o Bhi5IBJieHIIII opraHII3aTopoB a
paBHO II JIIID; 3aHIIMaiOIIJ;IIXC5I MaCCOBbiM y6oeM CKOTa II npiiBJieKaTb liX K yrOJIOBHOM 
OTBeTCTBeHHOCTII. 

HA�. YHKB.[( IIO EAPAHOBH�CKOH OEJI. 
KAIIHTAH rOCEE30IIACHOCTH - (no;n:niicb) (KPbiCAHOB) 

HA�. OT.[(. 3KO YHKB.[( IIO EAPAHOBH�CK. OEJI. 
CT. JIEHTEHAHT IDCEE30IIACHOCTH - (no;n:niich) (EYJIABEHKO) 

«4» 5IHBap5.! 1941 r. NQ 5/5 rop. EapaHOBII'III.c

HaneąaTaHo 4 3K3. 
A;n:pecary 
CeKp. 06KoMa KII(6)E 
.[(eno ceKpeTapiiaTa 
.[(ena 3KO (Hen. KynaKOB ). 

Na górze dokumentu prostokątna pieczęć kancelaryjna: ,,Wpłynęło nr 22. Otrzy
mano 6 stycz. 1941 r. Baranowieki OBKOM KP(b)B" (Nr i data wpisane odręcznie) 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 243, k. 58-59. 

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
• Skreślone słowo "przystąpili" i wpisane odręcznie: 

"
prowadzą pracę". 

' Dzień i nr wpisane odręcznie. 
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Dokument 6 

1940 styczeń 19, Baranowicze, - Meldunek specjalny naczelnika OddziałuDro
gowego NKWD Brzesko-Litewskiej Kolei o nastrojach wśród kolejarzy w związ
ku z brakarni w zaopatrzeniu, podwyżkarni cen i wojną z Finlandią. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO• 

CEKPETAPIO EAPAHOBMqECKOrO OEKOMA KII(6)E 
TOB. TYP 

CIIEUCOOEIIIEHME 
O IIOJ1I1T. HACTPOEHI151X PAEOqi1X n CJ1Y)J(Alli;I1X EPECT-J1I1TOB. 
)I<. JJ: . ,  B CB513I1 C IIP O)J;OBOJ1b CTB EHHbiMI1 3ATPY,IJ,HEHI151MI1,  
IIO B biiiiEHI1EM U:EH HA IIPO)J;YKTbi I1 IIPOMCXOJJ:51lli;MMI1 
BOEHHbiMM ,O:EHCTBI151MI1 PKKA C EEJ10<I>MHAMM. 

B CBH3H c c03JJ:aB UIHMCH npOJJ:OB OJihCTBeHHhiM 3aTPYJJ:HeHMeM B ropo}:(ax 

3ana}:(HOH E erropyccMM (6hi B .  IIorrhUia ) , noBbiUieHMeM �eH Ha npOJJ:YKThi M 
npoMTOB aphi, a TaiOKe npoMCXOJJ:HUIMMM BoeHHhiMH ).l;eHCTBaMM Me.>KAY CoBeTCKMMH 
BOHCKaMM M 6erroqmHaMM, cpe).l;M OT}:(eJihHOH '-!aCTM pa6o'-IMX H crry.>Ka�Mx EpecT
JlMTOB CKOH )K. )l;. lłMeiOTCH cpaKTbl He3).l;OpOBbiX npOHBJieHMH. 

3TO IIOJIO.>KeHMe aHTHCOBeTCKlłll 3JieMeHT l1CIIOJih3yeT B CBOHX K-p. �eJIHX, 
npOBO).l;H cpe).l;lł pa60'-IlłX Ił CJiy.>Ka�HX aHTIICOBeTCKYIO arMTa�HIO, B TO.>Ke BpeMH 
p a cnp o cTp aHHH npoBo Ka�MOHHhie crryxM M BhiCKa3hiB aeT nopa.>KeH'-!eCKMe 
HaCTpOeHlł5I. 

« . . . q TO 3a BJiaCTb, KyUiaTh He'-! ero, }:(eHhrlł IIOJibCKlłe lł3 'Hrra, Blł).l;HMO 

OT Hee XOpOUieH )Klf3Hlł He ).l;O.>KJJ:eUICH». 

Th BopMrr 25/XII n. r. pa6o'-IMH 2-M: ).l;HCTaH�lłlł crr. IIyTM CT. E apaHOBH'-Ilł
�eHTp arrhHhie KAPACb , B npMcyTCTBHH p a 6 o'-IMX ToM: )Ke ).l; M CTaH�HH 

EAJIACEBI1q, EAPJIIOK H qEPH51K. 
« . . . 3apa6oTHYIO nrraTy pa6o'-IMM H crry.>Ka�HM CoBeTcKaH BnacTh 
IIJIOTHT MaJIO, npO).l;YKTbl IIMTaHHH CTaJIH B HeCKOJibKO pa3 ).l;OpO)Ke, 

.>KMTh coBepUieHHO He B03MO.>KHO, npM).l;eTCH OTCIO).l;a YAMpaTb.» 
fbBOpHJI 5/I-40 r. KOHTOp�HK KOHTOpbi Ha'-!aJihHHKa CTaH�Hlł EapaHOBlł'-llł-

�eHTparrbHhie CEHEBMq, B rrpMCYTCTBHH crrY.>Ka�HX KOHTOpbi. 
« . . .  CoBeTcKaH BrraCTh ).l;eHer He HMeeT, Bhi).l;arra 3apa6oTHYIO nnary 
rrorrhCKHMM 3rroTaMM, a ceM:'-!ac o6MeHa He npoM3BO).l;HT. Pa6o'-!Me 
6e3 JJ:eHer, He 3a '-!TO KYIIMTh KycKa xne6 a. B oT 3TO BrraCTh? 
ITpM).l;eTcH noMMpaTh c rorro).l;y». 

rosoplłrr 8/I-c. r. pa60'-IHH 2-M: }:(lłCTaH�lłlł CJiy)K6bi IIyTH CT. EapaHOBH'-IH
�eHTparrhHhie IIIMMEPOBCKMH, B rrpMcyTCTBMH p a6o'-IMX ToM: .>Ke ).l;HCTaH�HH 
KOTOBCKOrO , KAPACb, EAJlACEBMq M AP-
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« . . .  CoBeTCK351 BJiaCTb OCB060,!VrJia Ha C OT IIaHOB, IIOMeiii;HKOB, XJie6a, 
caxapa, cana H conH». 

RmopHn 24/XII -39 r. pa6oqiD\: CT. JI yHHHen; E pecT-JIHTOBCKOM )K . .n;. IYPCKI1J1:. 
(rYPCKHM HaMH: apecToBaH). 

« . . .  IlpH CoBeTCKOM BJiaCTH )KHTh rrnoxo 11: HH'łero HeT, .n;a)Ke xne6a 
H TOrO HeT, rrp11: IIOJihCKOM BJiaCTH: )KH:Th 6hiJIO nyqiiie, BCero 6hiJIO B 
11:306HJIHH 11: BCe 6biJIO ,n;eiiieBO». 

RmopHn l/I c.r. Ta6eJihiii;HK en. IlyTH eT. ,0:5ITJIOBH'łH - K03JIOBCKI1M. 
« . . .  5! JIY'łiiie 6bi rrpH IIOJibCKOM BJiaCTH rronyqaJI 100 IIOJihCKHH 3JIOT, 
qeM Terreph rronyqaro OT CoBeTcKoM: BnacTH 300 py6.». 

roBOpHJI 4/I c.r. TenerpaqmcT CT. CTOJIIIIJ;bl BEP)KEI1U:KI1M, B rrpHCYTCTBHH 
,n;e)KypHOM CMeHhl. 

« . . .  CoBBJiaCTh 3a pa6oTy rrnant:T Mano, crren;o.n;e)K,n;hi 6onbllleBHKM 
pa60'łHM He ,n;aJOT, OHM .O:OJirO He rrpocyru;eCTBYIOT, CKOpO 6y,n;eT 
BOCCTaHOBJieHa IlOJibllla». 

RmopHJI 22/XII-39 r. KJia,n;oBIII;HK .n;erro CT. Jiymmen; conoqyr. 
« . . .  B CaMOM KOpOTKOM BpeMeHH COBepllleHHO pa30'łapyeTeCh B 
CoBeTcKoii BnacTH:, MeH5I o.n;Ho cnoBo «KOMMYHHCT» rryraeT 11: 
rrpH:BO.O:HT B TperreT. KoMMyHHCThi 3TO JIIO.n;H 6e3 .n;yiiiH H KyJihTYPhi». 

roBOpHJia 26/Xll-39 r. pa60THIU�a OT,n;eneHH5I CJI. ,0:BII)KeHI1:5I CT. Jlymmen; 
BOJIKOBH"LI, B rrpHcyTcTBH:H CJiy)Karu;Hx KOHTOphL 

« . . .  BoT rrpHillJIH 60C5IKH, o611:pa10T Ilonhllly, y ce65I HH:'łero He 
HMe JOT, IIOKa IIOTepiiHM, a IIOTOM OpraHH3yeMC5I H pa3rOHHM 
6onhllleBHKOB. Mbi He ,n;OJI)l(Hhi .n;orrycTHTh Toro, 'łT06bi B IIonbme 
OCTaBaJIHCb 60JihilleBHKH». 

RmopHJI 3/I c.r: pa6o"'HM CT. MHKallleBH'łH: rOMOJibKO. 
« . . .  <l>H:Hhl KpacHyro apMH:JO pa36H:JIH, CTAJIHH rrpocHn rroMOIII;H: y 
llt:Tnepa rroMO'łh apMHeii H cHap5I)KeHHeM,llt:Tnep .n;an cornac11:e rrpH 
ycnoBHH eCJIH oT.n;a.n;yT 3arra.n;Hyro YKpaH:Hy. IIo)KH:BeM, rroMyqaeMC5I 
TOJihKO .0:0 BeCHhl, BeCHOM BCe ycTaHOBiłTC5I IIO-CTapoMy>>. 

ro BOpHn 3/I c.r. MallllłHiłCT BO.O:OKa'łKH: CT. Il lłHCK CTAHKEB H"LI, B 
IIplłCYTCTBHH p5I,n;a pa60'łHX. 

« . . .  CoBeTciGle ra3eThi IIHIIIYT JIO)Kh, B qacTHOCTH o rrpo,n;BJ1:)KeHHH 
CoBeTCKHX BOHCK B rny6h <l>HHJI5IH.O:HH, cj)HHCKHe BoiłcKa rrepelllJIIł 
CoBeTcKyJO rpaHHIJ;Y H 6hJOTC5I Ha CoBeTcKoii TeppHTOpH:H». 

roBOpHJI 29/XII rr.r. HH)KeHep 2-J:i: .n;rrcTaHIJ;Iłlł CJI. IlyTrr CT. E apaHOBił'łH:-
n;eHTpanhHhie EEJIECEBH"Lf, B rrpHCYTCTBiłlł pa6oTHH:KOB KOHTOphi .n;rrcraHIJ;HM. 

« . . .  <l>HHCKH:e BoiicKa pa36HJIIł KpacHyro apMrrJO, KpaCHa5I apMH5I 
oTcTyrraeT rr 6pocaeT cipy)Krre, CoBeTCKHe ocj)Hn;ephl rrpe.n;aroT 
apMlłJO. HaceneHHe PoccHrr 6naro.n;aprrT cj)H:HCKrre BOMCKa 3a 
ocBo6o)K.n;eHlłe OT CoBeTcKoii Bnacrrr». 

roBOpHJI 31/XII-39 r. crpeJIO'łHHK CT. CTOJIIIIJ;bl OIIIKEJib. 
I1MeeTC5I eiiJ;e p5I,n; aHaJIOrlł'łHbiX aHTH:COBeTCKH:X BbiCKa3hiBaHITH. 
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N2 281
«19» 5IHBap5I 1940 r. b
r. EapaHOBuqu

HNIAJibHMK ));TO HKB)J; EPECT JIMT. )K.;r:J;. 
Jle:iheH3HT roc6e30TI3CHOCTH (TIO}:\TIHCh) 

(TOJIMNIEB) 

Na górze dokumentu z lewej strony adnotacja kancelaryjna: ,,Wpł. nr" (podkreśle
nie) i niżej "19/I-40 r."

Oryginał, maszynopis .  
Źródło: PAOB w Brześciu, ze sp. 7 480 "P" ,  sp r. 1 ,  t. 30, k.  22-24. 

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
h Nr i dzień wpisane odręcznie. 
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CEKP!i:TAPE:l .EAPAHODWBCKDrO OlliaJA ID/6 /B 

TOB. T Y p 

C il E: L, C O O ll lii, E: H l U 
=====---===== 

D OBRSP! c coana� nponollOJibC�HHml aa'l'pYllJ!eiDleu B ropo

nax 3a.lla!Uio� BeJropyco!m l (fi;;}!, IJo,.'fh:IR/, no:amemeu � aa rrpocyKm
w npoU'l'O l'Spi, a 'I'S.i\,� npowaxg� soe.�U�Wm �i'lc'l'Brunm: li/.H/lY COBBT

cKmAR BOficl<laJ.tm � 6enoc�, cpemt oorne.n'bBOfl 1lae'm pa6o100e 11! c.ny-� 
Soec'l'-Jl'l'f'l'OBCKOU 3.!J., m.le!O'l'CJI <fBKru H63no?QBWC flpOlłl!JieHmł, 

Ó'1'0 IIOJIO:\'CBH"lle !WT11!CO'!le'l'CK!rtl: 3JI6lleli'l' HcriOJib3Y6'1' B CBOI'IX K-p. 

�l!SlX , npomAJr eparot pa.OOtmX H CJIY1181l.lKX aH'M!COBS TCJ<Yil aMr't'ai.J;PIIl, B 

'l'Ol!B BpeWl pacnpoc� nporo�J:Illbre CJIYX11 H mcRR.'31fll8.e 'l' nonama
qecKwe aac�eawa. 

" . • • q'l'O aa. BJJac'l'ti, Kyman. ae�ro , nruu.rJJ nOJib
cKHe HB"ltll!l., BRJliD.IO oT Hee xopomeil: 1IH3HH He no"'
.r:.emcx".

roBOpi'!JI ':fJ/YJJ. n.r. pa6ottmł 2-lł ll:IIC'I'BJ:Uiltil CJI. Uym CT. ·BaiB

HOB!.f1m-l.jeUTpMbHłle KAPACb, B llpll!CYTCTBmt pa60'00C 'l'Ok\ ;m AMICT!l.lil.\'itlł 

BAJI.ACi:DWI, .EAP.J!lOK H lEP!:i'K. 

" • •  3apa6oTHY!J IDiazy pa.6otOO& 11 OJlY'!81IlHil C0re'l'
ORWI BJlaCn. nJIO'l'ltT M8JIO ,  npoizyKm nwTruntJJ c'1'8.
JIR B HS CKOJibl\0 pa,ę napom ,  Jlll!'l'b COretJ!lleHHO He 
BOOV.OllliO ,  I!p�e TCJJ 0TC10.!Ul YAlfPB.TL," 
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" • • •  ?OOru l�acayr> apum re.sclrum, C TAmil! rrpo crut
noL!O� y I1tT.nepa rD)IOtn. a.pure ll  'l! c.ua.p.!m3HWev, l)tTJrap
nan COI'1IB.CY!e npvr ycJJOnWlt eCJm o� 3al1ruUiJ"') YKpavr
HY. ITo:!ai!BBM ,  noMyqa.e�o�.csr 'l'OJJbHO pp recHU , reCHo� BCe 
yc1.'WiOEWI'C.R: no-cTapoyY" . · 

l'oBJpHJI 3/1 c.r. lla!!TI1B»CT OOilORa� P! CT. ili'!fiCK c·i'AHł\EB\1'1. 1 B 

IIpł!CJ'TCTBlm p.FJ;O.a pa6o'OOC. 

" • • •  Co

.

rerehMe raaem rrmuyT JIO�.J B tm.e 'lHO C'l'lł o 
rrponn�;f Cooo'l'CKIDC roacx B I'Jl_yu& �.flll.llHH, (j)IDI
CKite BO�c&l. nepe:wm COOOTCK}'D 1'\'-EUłllliY H clb!lTC.R: l:!a 
Co ne 'l'CKO li reppHTOpm!" . 

rooopror z:Jf�\IT n.r. m:I:BeHep 2-i\ AHCTe.HL\R"� cn .  ITyTH C'!'. BaplliO

Bift<'tl-ueHTpallhHlle BF.JIEx::iiDW.J., B rrpncyrc't'Bm '[56oTfU'!KOB I«JHTOtJ:i AH-

n • • •  �Clnre OOilcl!a paa6IDm KpacHYJJ a:pYW>, �C!iaJI S.pMWH OTCTYTlae1' H clpocaeT opy:«�re, Co :OO TCK!łe �eJH 
npenam a.pumo. HaceJI9mre Poccmt (!JraroJJ.a pwr cf.mich-ae 
BO�w. sa ocro clo�eiDTe oT Co:ooroKO:A BIIa.cTH." .  

roBOnroi 31 hTI-30 r .  C't'J)eJ!Qt;}łjl[j{ C :' .  C'!<J.mtll}l O!lll®lb. 
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Dokument 7 

1940 styczeń 28, Baranowicze, - Meldunek specjalny Zarządu NKWD obwodu 
baranawickiego o niepokojach w Lidzie w związku z reo'rganizacją szkół. 

YITPABITEHHE HKBIT no BAPAHOBHl.JECKOH OBITACTH• 

COB. CEKPETHO. 

CEKPETAPIO OBKOM'a KIT(6)B 
T. TYP. 
r. BapaHOBnąn. 

CITEIJ.COOBiijEHHE 

B CB513H c peopraHH3au;neil: H nepecTPOMKOM cncTeMbr Hapoi"(Horo o6pa3oBaHH51 
Ha TeppHTopnn 3anagHOM BenopyccHH, no o6nacTH OTMeąeHhi cnegyiOrn;He cpaKThi: 

15/I-40 r. B CpegHIOIO IIIKOJiy M 2, ropol"(a ITnghr 51BHJiach rpynna )Kemu;HH B 
coCTaBe 15 ąenoBeK n noTpe6oBaJIH OT gnpeKTopa gaHHOM IIIKOJihi T. MEH:IKMKA 
OTKphiTh gJI51 HX geTeM cpegHIOIO IIIKOJIY C npenogaBaHHeM Ha nOJihCKOM 513hiKe. 

B 20 qacoB Toro )Ke I"(H51, c TaKHM )Ke Tpe6oBaHneM B ITngcKHH 0Tgen 
HapagHaro o6pa3oBaHH51 51BHJiaCh rpynna My)KąHH H npeg'51BHJia Tpe6oBaHHe 
OTKphiTh gJI51 HX geTeM nOJihCKYIO cpegHIOIO IIIKOJiy, 3a51BHB, qTO B BenopyCCKOH 
IIIKOJie, OHM CBOHX /"(eTeH yqnTh He 6yl"(yT. 

06e rpynnhr KaK B IIIKOJie, TaK H B OTI"(ene HapagHaro o6pa3oBaHH51 nonyqnJIH 
pa3 '51cHeHHe, qTo cpegHHX noJihCKHX IliKOJI B rop. ITnga He 6ygeT, a 6ygyT JIHillh 
TOJihKO HaqaJihHhie nOJihCKHe IliKOJihi. ilOCJie BhiilleyKa3aHHhiX neperOBOpOB B 23 
qaca 15 51HBap51 40 r. no ropogy 6hiJIH pa36pOCaHhl K-p JIHCTOBKH, OTIIeąaTaHHhie Ha 
nHillyrn;eif MaillHHKe, C npH3hiBOM K rHMHa3HCTaM, 17/l-40 r: o6'51BHTh 3a6aCTOBKy. 

Col"(ep)KaHne K-p JIHCTOBOK, B nepeBOI"(e Ha pyccKHif 513hiK, CJiegyiOrn;nil:: 
«BHHMaHHe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

rrowYrH n ,JJ,PY3h5I! ! !  
BnacTh CCCP xoąeT, qTo6hl B HalllHX IIIKonax yqnJIH 513hiKY 6enopyccKOMY, 
qero Mb! He XOTHM. Mhl xoqeM, qT06hi HaC yqnJIH 513hiKY IIOJihCKOMy, a He 

APYrHM. ,lJ,JI51 3Toro 17/l-40 r. Boo6rn;e o6'51BJI51eM 3a6acTOBKY yqeHHKOB H B 
IliKOJIY He npngeM. 3aKoHqHM 3a6aCTOBKY Ha TeppnTopHH r. ITnga TOJihKO 
TOrga, KOrga BJiaCTh IliKOJihHa51 OrJiaCHT, qTO B IliKOJi aX 6ygeT 513hiK 
npenogOBaThC51 IIOJihCKHH». 

Ha3BaHHhiX JIHCTOBOK no ropogy 6biJIO o6Hap�eHo 8 mryK, ogHa H3 HHX 6bma 
o6Hapy)KeHa B 23 qaca 15/I, a oCTaJihHhie 6hiJIH H3'51Thi 16/I-40 r: B 10 qacoB YTPa.

B pacnpocTPaHeHHH K-p JIHCTOBOK noi"(03peBaeTc51 HeKHH 3AITACHHK HBaH. 
llpOH3BOgllTC51 HerJiaCHOe paCCJiegOBaHHe, IIpH IIO/"(TBep)KgeHHH 6ygeT apeCTOBaH. 
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3AM. HA q. YHKB,[( rro EapaHOBH'·I. o6n. 
JIEHTEHAHT I'OCY,[(APCTBEHHOM EE30IIACHOCTM: (rronrrncb) 

(IIOJIMTMKO) 

«28» HHBapH 1940 r. ,N'Q 6450 r. EapaHOBH'ln."

Na górze dokumentu z lewej strony ukosem adnotacja kancelaryjna: "28/I" i ,,Wpł.
nr 1 23". 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, ze sp. 7 480 "P", t. 26, k. 50, 51.

" Wielkie litery i podl<reślenia oryginału. 
" Dzień i nr VI'Pisane odręcznie. 
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fP • . 

Q<B .C!iN'ETHO· 

C!iia'ETiiRJ O:RO.!"a KilfeS/B " 
T .  T V P .  

r .  lill?8H m Htm • 

) 

B CB .Ił'IM c peoprwt.ua�Hei! ll nepeCTJlO�Oll ClfO'l'EOOł Iklpo,mro:ro 
o1pnao�xa � TeppmopKK 8W"ó:4.llHO� 3e.nopycomx. no o1.nac'l'H oT

�eqe� c�e��e �: 
I5fl-40 r .  B CpeJmt)n u!ROJIY Jli! 2. ropo.n.!l. n mw  .ABIIJUl.Ob rpyn -

' .. ·� 
na l!!IEJUliH B OOO'l'QBe I5 4et!OBElK H lle>TpejOBWJll OT .U.HpEH'fop& 

naHł!Ołt ll.IKOliH T .  1film'liKA O'l'lqlbl'l'b .ltll R me .u.e<ref cpe.li!'IDJ liiKOli Y 

o npeno,naaamtew fli no,lbCKW SBI:IKe.
l3 20 ttaeOB roro Re .wu1, o 'l."6.l<l!l.l · l'.te Tpe5oawnlel« B Jlir.u.OKd 

OrASJI fulpo,mroro oopascewM.l'! .ASID!<.LOb ryyrrna �lUt x npe.n• mHJia 
Tpoooa/Uilile on:pH'l'b .ltllłl m< neTell nOJlbOK)'D op Wl!P) IIIKOJSy, samG, 
tt'fO B :)anopyooXO\t JliKOIIe, O!m OBOID( .U.e'%'6� ]"<U!Tb He '5YJI.Y"! • 

Q.:Sę · rpym� ltl1J< B nrKone, TaK li! B arnMe Hc.po)lHOl'O ojpaaosa-• .t • 

Hlm nanyqmnt }:!18 • .I'CliE!Htr!e, 'ł'l'O ope)lHI!lC nonbOK!IX Ull(OJI B :ropJlJWi 
tro '.:lyner, a :SYlJ.'Y'l' Jillllb 'l'OilhltO Hattwtbfl!le nonbcilme liiKWtH. 
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OoWre »�1Jm88Hlllill. neperoaopoa 1.1 23 'li:\Ca. I5 JHB!l.Pll 40 r. no 
l'OpO.tlY 6bmll paadpOQW!H K-p JUIO'l'OBKZ. OTne<l!l.'l'W'Iłtl:le Rb. �e!ł 
118111l1HKO. c npii!IHBW K l'l!IUISU:c,.au, I?jl-40 r. o6" Jllll!rh aa6ac
'1'C811tf • . 

<:on�e K-P nliC'rOBOK, a nepeaQlle Ba pyco�a�{! lłlHK, cn: &-

�: 

DQ!W'!f'li J JiPV8bH l ! ! 
B.nacor& OCCP xoqar, Ił T oju :e HW!IItX: llll<OJl!l.x: Y'll'J,nn m blKY 
�eq opycoxcuy, lłCI'O llH H8 XOTW , l�H XO"-<etl, tiT Ojl:l RilO 
�H a!� non&eKCJ�q, c. Ho ,!Xpyrm . ,Diw aToro I?fl-4Clr'.
BOOdme 00" i!BJI.Aal al:.ju.CTOBK'/ yttem!KOB li B lllKOJIY :118 IJpll
ABilo BexOJNKil 8i061:l.C'l'OBKY Ha TCPPR'l'OPW'I r. JIKWi 'l'OJihKO 
'!'O� Kor1!<1 Jl118.C'l'h tllltOJthH!l..s or.nacn, tl'l'O B UIR011!:1X 
6yn6'1' IBHX ltpet!OllOD�ThCR llOJ!bCRHit" • 

HasBamll« JJlllTOBOK no I'OpO)zy :Jwto o6napy�teuo 8 � OJtBa 
.118 lll!X ;:l; ma OOR!ip}"l!!ew D ::?. treca I5ji, a OCTWII>Hm Óblllll 1118 • RrH 

m;I-4 0 r .  B IO ttucou yTpa. 
J3 pacnpooT�ElHW K-ll,_ mtCT OBOK nonoopwuwC.<t Het<d 3ADJ.cmłt 

i"iam!, ll:pOI&SBOZII!I'O J'! l!BI'JlOOHOO pl:lCcneJlOB<JB.ll1e, !"Jtlll nqnTBep�Eitlllł 
6yner upOOTOBtW.

(', . 
.; .,..: g " ll!lB!l.pR !940 r. 1, 6-i:f'O
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Dokument S 

1940 rnarzec 2, Baranowicze, - Meldunek specjalny Zarządu NKWD obwodu 
baranawickiego o masowym uboju bydła w rejonie stołpeckim. 

COB. CEKPETHO• 

CEKPETAPIO OEKOMA K.II.(6)E. - TOB. Typ. 

CIIEUCOOEIIIEHJIIE 

0 MaCCOBOM y6oe CKOTa IIO 
CTon6�oBcKOMY paiioHy. 

Ilo HMeiOIQHMCSI y Hac .n;aHHbiM B Con6�0BCKOM paiioHe cpe.n;H HaceneHHSI 
pacrrpOCTpaHSIIOTCSI IIpOBOKa�HOHHhie cnyxH O TOM, 'ITO B 6nmKafirnee BpeMSI IIO 
06nacniM 3arra.n;HoH EenopyccHH 6y.n;eT rrpoH3BOJl:HTCSI KonneKTHBH3a�HSI H 'ITO 
Bech CKOT y KpecrhHH 6y.n;eT o6o6IQeCTBnSIThCSI. 

B pe3yn hTaTe qero HaceneHHe CTon6�oBCKoro paRaHa rrpoH3 BOJl:HT 
MaCCOBhiH y6oH CKOTa. BeTepHHapHhiH Ha):(30p 3a y6oeM COBeprneHHO OTCYTCTByeT, 
BCne):(CTBHe qero y6HBaeTCSI ):(a)Ke H rrneMeHHOH CKOT. 

M a cco B o - p a3'SicHHTenhHOH pa6oThi CoBeTcKHMH H rrapTHHHhiMH 
opraHH3a�HSIMH cpe):(H HaceneHHSI IIO 3TOMY BOnpacy HHKaKOH He Be):(eTCSI, CChillaSICh 
Ha TO, 'ITO HHKaKHX yKa3aHHH OT BhiilleCTOSilQHX opraHH3a� IIO 3TOMY BOnpacy HeT. 

HA q. YHKB)J; no EAPAHOBHq. OEJIACTH 
IIOJIKOBHHK (rro.n;rrHch) (MHCIOPEB) 

HA q. OT)J;EJIEHH51 3KO YHKB)J; 
JIEI1TEHAHT rOCEE30IIACHOCTH (rro.n;rrHch) CEJIE3HEB) 

«2» MapTa 1940 r. 
N2 O lOllb 
rop. EapaHOBił'łił. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 26, k. 72.

•Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
h Dzień i nr wpisane odręcznie. 
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Dokument 9 

1940 marzec 10, Pińsk, - Meldunek prokuratora obwodu pińskiego o grupie 
powstańczej we wsi Kaliny, rejonu iwanowskiego. 

ITPOKYPATYPA COI03A COBETCKI1:X COUJ1AJIMCTI1qECKI1:X 
PECITYEJIMK 

ITPOKYPATYPA 
IIMHCKOM OEJIACTM EEJIOPYCCKOM CCP 

ITMHCK, yn. KocTIOIIIKO, ):lOM N2 2 
233, 319. 

« » MapTa 1940 r. CoB. CeKpeTHo• 

CEKPETAPIO ITMHCKOrO OEKOMA KIT (6)E. 
TOB. KAPACEBY 

MaTeprranaMH go 6hiThiMH ,O:p orrrl.!HHCKHM PO HKB.O: BRAHO, l.!TO Ha 
TepHTOpHH g. KanHnhi MoTOnhCKOM BonocTH MBaHoBcKoro p-Ha rpyrrrra MeCTHhiX 
Kyn aKOB H TOprOB�eB opraHH30Bana ):IHBepCHOHHO-TeppOpHCTHl.!eCKYIO rpyrrrry 
KOTOpa51. IIOgroTaBnHaHna Ha 3-ro Ma51. COBepiiiHTh B O CTa HHe B g. KanHn hi 
MoTonhcKoii BOnOCTH. B TepopHCTHl.!ecKyro rpyrrrry BxogHnH: Map�rrHKOBCKHM 
CTaHHcnaB, KynaK g. KanHnhi, Eepe30BCKrrii HHKonaii:, KynaK, pa6oTan KpHeu;oM B 
ą KanHnhi, Jieneiii MBaH, rron5l.K, KpeCTh5l.HHH cpegH5l.K, cny)l(Hn B rronhcKoii: apMHH 
KanpanoM n gpyrHe Bcero B '-!H cne 9 l.!enoBeK g. Bce )l(HTenH g. MoTOnh M oTonbcKOM 
Bono cTn 6hiB. ,O:porn ... mHcKoro Ye3ga,  ceii'-Iac MBaHOBCKOro p-Ha.  3Ta Kip. 
rroBcTaHl.!ecK351. rpyrrrra B CB51.3H c Bhi6opaMn B BepxoBHhiM CoBeT Coro3a CCP rr 
ECCP Ha 3Hal.!eHHhiM epoK BOCTaHHH rr3MeHHna n HaMeTHna geHh Bhi6opoB 24-ro 
MapTa 1940 r. - B30pBaTh rr36HpaTenhHhiH yqacTOK B ą KanHnhi MoTOnhcKoii 
BOnOCTll. 

PyKOBO):IHTenh IIOBCTaHl.!eCKOM rpyrrrrhi HaMel.!eH 6biB. IIOnhCKllM Kanpan 
Jieneiii MBaH, ceKpeTapeM ChiH necHHKa OpghiHCKHM PoMaH n rro cHa6)l(eHHIO 
opy)l(HeM Y'-�HTen51., Bep6Hu;Koro CTerraHa. 

Yl.!aCTHHKH Kip rroBcTaH'łeCKO-TeppoprrcTrrqecKoH rpyrrrrhi rrogB eprHyThi 
apecry. CnegcTBHe no geny rrOH3BOAHT ,O:porHl.!HHCKHH PO HKBJJ: rro rrpH3HaKaM 
CT.CT. 22-70 H 76 YK ECCP. 

O l.!eM H ):IOHOIIIY go Baliiero CBegemm. 

ITPOKYPOP 
IlnHCKOM 06nacrrr (rrogrrHCh) (KYH,O:OBMq) 

a górze dokumentu z lewej strony prostokątna pieczęć kancelaryjna: "Pinski Ob
KOM KP(b)B", niżej : Wpł. nr 1 op i niżej " 10  marzec 1940 r. ". Nr i data wpisane
odręcznie. 



192 Michał Gnatowski 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7581 "P", spr. 1, t. 27, k. 1 .

• Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
• Nr wpisany odręcznie. 

··- -· . . ... . ' ---- · -····- .. 
repliTOPIW ,��.łUu!KJil:l MOTOllbCKO� BOJ!OCTH HBaHOBCKoro p-Ha rpyma MecTmot ·- .. · - ·· ·· ···· 
fYJla.K&B H Toprom<eB oprazmaoBaJ!a ,qimepcllOHH0-'l'eppopHCTll'łeceyJO rpynoy Ko-
�opaa TIO�OTaB..'IHaliJia Ha 3:-ro Mali COBept!.MTb BOCTaHHe B ,!(: KB..1!WJH MOTOJib
�oił BOJI.OCTI'I�B Tepopi'ICTiiQ:eceyJO �--mto,I(IiJII'I: Mapi.�m�KoooKI:rl! CTaJ-rnCJiaB, 
t:yJiax. .,I(;.-Kam!JIH,Bepeaooom HmcMaA,eyJiaK,pa6oTaJI eyaHe�oli B ,��; Ka.im.m:l, 

le.irel!l "HBa!I1TIOJ!Im1KpOO'l'MIDIH Cpe,!tH!iK,CJIYlKW! B TIOJlbCKOl! apwrn F'.aTipaJ!OM l! 

1\PY.�e_!JC�ro .• B..�CJ..l.�_'?._tleJIO�l{ �e DTe!_UI .ll: ��-� MoTOJl�JW� BOJ!OCTY. 
i6HB;)\poi'Wll&HCRoro YeS,Ila c eiNac �Koro p_Ha;9Ta R/p. nooooraJłt!ecRan 
, -
;rpynrra B CBlłSM c :w6op&MH B BepxoBHh!l\ C oseT Com a· CCP 11 ECCP Ha sHa"<ł�H-
� cpoK. soeTS:Hr.ix · .muei!Ma u HaMeTiiJia ieHI> w6opoB · 24-ro MaJJTa I940r; 
'-B8opBaTb .lla6iipa'l'9Jlhlll:lfi y-q:acTOX B ,!(: l\am!Jni MOTOJ!bCKotl. BOJ!OCTH. 

PyROBO,I(.Il'l'eJib TIOBCT!1Jłt!6CKOll t'pynml Halle"<łeH 6HB; TIOJibCJOOł 
Kanpa.n JleJiem lo!.Ba.H,cm<peTapeM CHH Jl6CH.IlKa 0p,Q;Wm!G!i1 pOMSJ{ .i! no CHa6ll8-
.H100. opym!eU y-qMTeM ,Bep6RJ.1Koro CTenaHa. 

_i"<łaOTJł.i!KH :rą)p nollCTaJłt!ecK0-'l'eppopHc_;lfllecKolł I'i'yn:IlH no.ltsepr
�T!i ai_JSO'cy ;CJie,[lCTBI!!e no J1.6Jr;:f no.llSBO,I(.IlT ,!lpoi'l{tOO{c� PO łiKB.n po np.i18Ha
liel.l cT;cT: 22-70 l! 76 Y'r{ B::CP.

O 'łaM R ,llOHomy 11.0 Bamero CBe,llefll!ll; / 

TI P O K Y P O P
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Dokument 10 

1940 marzec 18, [Dziatłowo], - Uchwała Biura KR KP(b)B w Dziatłowie o Domu 
Dziecka w Dziatłowie. 

ITOCTAHOBJIEHHE 
EIOPO ,0:5ITJIOBCKOrO PK KI1(6)E OT 18/III-1940 roga

O .JJ:ET.JJ:OME B rop . .JJ:5ITJIOBE.b 
3acnyrnaB go Knag gnpeKTopa geTgoMa TOB. EJIEU:KO n 3aB. PAHOHO TO B. 

PO.JJ:EU:KOrO EIOPO PK KI1(6)E oTMe'!aeT, '!To He cMOTP5I Ha p5Ig Mep rrpnHeTbiX 
PK KI1(6)E rro yrrop5I}:(KOBaHnn yny'IrneHne pa6oTbi B geT}:(OMe KaK O'IHCTKa 
}:(eT}:(OMa OT BOCIIHTaTeJieli Bpa)l{eCKO HaCTpOeHHbiX K COBeTCKOli BJiaCTH, 
OCB060)1{}:(eHHe BOCIIHTaHHHKOB rrepepOCTKOB IIpOBO}:(llBIIIHX Bpa)l{}:(e6HyiO 
KOHTppeBOJIIOIJ;HOHHYIO pa6oTy. He CMOTp5I Ha TO, '!TO o6ecrre'IeHO rrpaBeJibHOe 
pyKoBO}:(CTBa geT}:(OMOM 3Heprn'IHbre HHTHaTHBHbie TOBapnr.u;n, 3Ha'InTeJibHO 
yny'IrneHo-MaTepnaJibHOe rroJIO)KeHne }:(OMa, TeM He MeHee geT}:(OM rop. ,0:5ITJIOBe 
CJIY)KHT O'IarOM KOHTpeBOJIIOIJ;HOHHOli pa60Tbi. 

KoHTHHreHT BOCIIHTaTeJibHHKOB }:(eT}:(OMa COCT05IHHe geTeli KOTOpile 6biJill 
rrpnHeTbi rrpn 6hmrneM IIOJibCKOM rocygapcTBe. KoMrrJieKTOBaJIC5I geT}:(OM paRbille 
(JIHIJ;aMH) }:(eJIHBIIIll CO BCeX paliOROB ('IaCTeli) 6biBIIIeli IIOJibiiill. H HMeJI CBOeli 
.u;eJibiO BOCIIHTbiBaTb geTeli B rraTpHOTH'IeCKOM IIOJibCKHM gyxe, rge geByiiiell 
BOCIIHTbiBaJIHCb Ha'IHHa5I C 4-X JieTHero B03paCTa }:(0 Bbi}:(a'IH 3aMy)l{ IIpH "IeM,
Bbi}:(eJI5IJiaCb OIIpegeJieHHa5I 'laCh IIpH}:(OHHOrO HeBeCTe. KOHTHHreHT BOCIIHTaHHHKOB 
IIO Ha!IHOHaJibHOMY COCTaBy, BCe IIOJI5IKH BOCIIHTbiBaJIHCb B penerH03HOM gyxe. 

BoCIIHTaHHHKH HMeiOT CB5I3b C Bpa)l{}:(e6HbiMH KOHTppeBOJIIOI!HOHHbiMll 
3JieMeHTaMH pa3JIH'IHbiX palioROB 3arrogHbiX o6nacTeli ECCP. B HTore '!ero geTCKHli 
}:(OM H B }:(aJibHeliiiiHM MO)I{eT 5IBJI5ITC5I O'IarOM Bpa)l{eCKOli KOHTppeBOJIIOI!llOHHOli 
pa6oTbi. BocrrHTaHHHKH g eT}:( OMa IIHIIIYT KOHTppeBOJIIOIJ;HOHHble JI03yHrn. CpbiBaiOT 
CTeHra3ery H <fJoTOBHTPHHY. H36HBaiOT BOCIIHTaHHHKOB eBpeeB IIO HaiJ;HOHaJibHOCTll. 
Ha yny'IrneHHe MaTepHaJibHoro rroJIO)KeHH5I g eT}:( OMa OTBe'IaiOT geMoHcTpaTHBHoli 
KOHTPpeBOJIIOIJ;HOHHOli 3a6acTOBKOli, JIOMKOli IIOCY}:(bi, OKOH H T.II. 

Ha rrpoBO}:(HMYIO aHTHpennrH03HYIO pa6oTy, OTBe'IaiOT TaK )l{ e 3a6acTOBKOli, 
JIOMKOli OKOH, H HO'IHbiM 6erCTBOM }:(0 KCeH3a Ha HCIIOBe}:(b. 

Hcxog5I H3 Bbiiiie H3JIO)KeHHoro Eropo PK KI1(6)E rrocTaHOBJI5IeT: 
l. C'!HTaTb Heo6xogHMbiM geTCKHli }:(OM B ropoge ,0:5ITJIOBe pac<!JopMnpoBaTb.
2. BocrrHTaHHKOB rrepepocTKOB orrpHgeJIHTb Ha pa6oTy. 
3. ITpocHTb 06KOM KI1(6)E gaTb yKa3aHHe 06noHo o6 orrpegeneHHH

BOCIIHTaHHHKOB IIIKOJibHOrO B03pacTa ,0:5ITJIOBCKOrO geT}:(OMa IIO geT}:(OMOM
EapaHOBH'IecKoli o6nacTH.

CEKPETAPh PK KI1(6)E (rrogrrncb) (KOCTIOKOBHq) 



194 Michał Gnatowski 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 28, k. 22. 

• Wpisane i podkreślone odręcznie. 
h Wielkie litery oryginału. 

Dokument 1 1  

1940 marzec 21, [Dziatłowo], - Uzasadnienie uchwały KR KP(b)B w Dziatło
wie1 o rozwiązaniu Domu Dziecka w Dziatłowie. 

EAPAHOBMl-IECKOMY OEKOMY IIAPTMM 
CEKPETAPIO TOB. TYP.b 

CeKpeTHO" 

IIpmmra51 npH 3TOM peiiieHHe PK KII(6)E o paqpopMHpoBaHHH neTIIOMac 
npocHM 3TO peiiieHHe YTBep.n;HTb H qepe3 o6n oHo ycKopHTb npoBe.n;eHHe 3THX 
MeponpH51THH B )l(H3Hb. 

IIocTaHOBKa 3Toro Bonpaca Bbi3BaHa cne.n;yrom;HMH o6cT051TenbCTBaMH: 
,[(51TnOBCKHH .n;eT.n;OM 6bin B CBae BpeM51 opraHH30BaH KnHKOH nOMeiD;HKOB 
BOCnHTaHHKH ero BOBCe He 6biJIH CHpOTaMH H TeM 6onee 6aTpaD;KHMH H 6e.n;H5IIJ;KHMH 
.n;eTbMH. ,[(eTeH yqHnH peMecny, npaBHnaM CBeTCKOrO nOBe.n;eHH51, BHe.n;p51nH 
HeHaBHCTb K CoBeTCKOMY Coro3y H .n;ep)l(anH B .n;oMe .n;o BnonHe 3penoro B03pacTa. 
3aTeM (KOMnneKTOBaHHe npoxo.n;HnO 3a cqeT .n;eBoqeK) no .O:OCTH)l(eHHIO 3TOrO 
B03pacTa - 3TOT )l(e .O:OM rOTOBHn npH.n;aHHOe H Bbi.O:OBan 3a�. 

Mbi 3TOT .n;oM npHH51nH HMeHHO B TaKoM BH.n;e. TaM 6MnH BocnHTaHHKH H 
BOCnHTaHHIJ;H H ManbiX neT H .0:0 25 neT. BocnHTbiBanH HX KCeH3bi, oq:mn;epa H 
cnen;HanbHO no.n;o6paHbiH Ka.n;p BOCnHTaTenbHHIJ;. 0T BCeX 3THX BOCnHTaTeneii Mbl 
OCB060.n;HnHCb. IIo.n;o6paH ROBbiM COCTaB. 3aB . .n;eT.n;OMOM pa6oTaeT cnaco6HbiH 
opraHH3aTop H BOCnHTaTenb qneH KCM, ecTb nHOHeppa6oTHHK (TO)!( e qneH KCM). 
IIepepocTKOB ycTpoHnH Ha pa6oTy B HMeiOm;HXC51 y Hac npe.n;npH51TH51X. 
3HaqHTenbHO ynyqiiiHnH nHTaHHe .n;eTeH, o.n;enH HX XOpOIIIO - HO BCero 3TOrO 
OKa3anOCb .n;aneKO He.n;oCTaToqHbi, qT06bi .n;eT.O:OM CTan COBeTCKHM yqpe)l(.n;eHHeM. 
,[(eno B TOM, qTO COCTaB BOCnHTaHHKOB BCe )l(e OCTanC51 npe)l(HHH H OCTaBn51Tb ero 
.n;anbiiie HeB03MO)l(H0. Bcero ceiiqac HMeeM 102 qenoBeKa .n;eTeH, H3 HHX 71 nOn51K, 
21 6enopyc, 8 eBpeeB H 2 qenoBeKa rrpoqHx Han;Hii. 

IIo B3pocry OT 4 .n;o 8 neT = 7 qen. 
8 .n; o 14 neT = 68 qen. 
14 .n;o 17 neT = 17 qen. 
18 .0:0 24 neT = 10 qen. (3Ta rpynna He COCTOHT BOCnHTaHHKa

MH, a pa6oTaeT Ha xo3. pa6oTax). 
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HeB03MO)KHO OCTaBJHITh )J;CT)J,OM B 3TOM COCTaBe IIOTOMy, qTo OH IIO cyrn;eCTBY OhiJI 
ll OCTaCTCH oqarOM KOII'rppeBOJIIOQllll.d 

He cMoTpH na pHp; rrpmiHThiX n rrpnnnMaCMhiX naMn Mep (ycnnnmi 
pyKOBO)J,CTBa Ka)K)J,biH )J;CHh IIpOBO)J,llM TaM IIOJlllTHqecKyiO BOCIIHTaTCJlhHYIO paÓOTy, 
OqHCTHJlll OT rJiaBOpCH BO)KaKOB aHTHCOBCTCKHX Ha'-lllHaHHH , 3aMCHHJIH BCCX 
BOCIIHTaTCJICH H T.p;.) BCC )KC B OTBCT na 3TO Mhi HMCCM BCC YCHJIHBaiOIIJ,ee 
aHTHCOBCTCKOC HaCTpOCHHC H I1p5IMhiC BpC)J,HTCJlhCKHC )J,CMOHCTpai�Hll IIpOTllB 
MCpOIIpllSITH"H. Yny•IIIIllJlll IIHTaHHC )J,CTll opraHH30BaHHO OTKa3biBaiOTCSI eCTh 
o6ep;hi, BhiJIHBaiOT HX, ÓhiOT nocyp;y. Cnaóp;nnn nx coBeTcKoił oóyBhiO - IIOOTphiBaJIII 
nop;omBy n KpnqaT p;aiłTe IIaHcKyiD, ona Kpen•Ie. Cna6p;nnn yqe6nnKaMn B 
yqe6nnKaX IIOBbiKaJibiBaJlii fJia3a BQ)K)J;SIM. CerO)J,HSI HaiipllMCp BCC OTKa3aJIIICh CCTb 

o6'SIBJIHSI y nac cerop;HSI IIOCT (p;eil:cTBIITeJihHO no penHrH03HOMY o6pH)J,Y cero)J,H.H, 
TaK na3biBaeTcH BeJinKaSI n.HTHIIQa npe.n; nacxoil:) HecKOJihKO p;neil: ToMy ua3ap; B 6 
qacOB yTpa TallKOM BhiiDJIH H3 )J,CT)J,OMa ll IIOCIIOBC)J,aJIHCh Y KCCH3a. 

Korp;a )KC naqaJIH C HllMll BCCTH 6ecegy - IIOÓHJIH OKHa, Ópocann K IIOTOJIKY 
6amMaKII. B )J;CT,[I,OMC HCB03MO)KH0 BhiBCCllTh HH IIOpTpeTa, HH CTCHra3CTbi, HII 
cpoTOBHTpn ny. BcK ope II OCJie  BhiBemnBanne o6napy)KHB aeTc>I
KOHTppeBOJIIOQUOHHhiC Ha)J,IIIICH IUIH BhiKOJihiBaHHC rna3. IlpH 6ece,n;ax C gCTbMH 
MHOrHe H3 HHX HCCKphiBaCMOe rOBOpRT. 

HanpnMep .n;eBoqKa Sro Knacca HCKTO KnceQ 3aHBIIJia «Hy qTo )K )J;R)K)J,eMcSI 
Mb! CMCpTII, CTaJIHHa, a TOrga Óe3 pyKaBO.t\CTBa IIOCMOTpHM qTO 6y)J,CT». 

}J;eTII IIOJiy<raiOT MHOrO IIHCCM. iliiiDYT CaMII. B IIHCMaX II3JIOraiOT CBOH 
Ha)J,e)K,[!hl Ha B03BpaT IIOJihiiiii. ilp5IMO liiliDYT BepHCTClł KOpOJih H JIO 3)J,paBCTByeT 
IIOJihma. IIyCT�> )KHBeT IIOJihrna 100 neT H nycTh CJIOXHCT PoccHlł H T. n. )J;eTH Be)J,yT 
JJ:HCBHHKH H 3TH JIHeBHHKH IICCTp5IT KOHTppeBOJIIOQHOHHhiM:U H3MbliDJieHH51MH. 

B JIOMe HeT 06IUHOCTH H J1py)K6hi. ilOMCCTHJIH Mhi HCCKOJihKO 6enopycoB H 
eBpeeB. Hx H3ÓHBaiOT. Bce sTo H MHoro gpyrHx cpaKTOB H3JIO)KHTh KOTopne He 
npeJ10CTOBJIHeTC51 B03MO)KHOCTH IIpHBeJIO HaC K IIOCTaHOBKe BOIIpoca O pOCIIYCKe 
)J,eTJIOMa, O ero nepecpopMHpOBaHHII. 

Ho C)J.eJiaTh 3TO Mhi He B COCTOJłHHH, 3TO MO)KeT C,O:eJiaTh 06JI.OHO KOTOpoe 
pacnonoraeT B03MO)KH0CThiO IIepe6pOCKH )J,CTCH IIO O,O:HOMy HJIH rpynnKaMH B 
JlpyrHe .n;oMa. 

IIpocHM Hame pemenHe YTBepJIHTh. 

N2 l\c 
21/III -40 r. r 

CEKPETAPh )J;�TITOBCKODO 
PK KII(6)B (nO,[J,IUICh) (KOCTIOKOBiflł) 

Na dole odręczna adnotacja kancelaryjna: 
"
Czytałem, 10/IV-40 r. Kier. obło no". Pod

pis nieczytelny. 



196 Michał Gnatowski 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 28, k. 20-2 1. 

•Wpisane i podkreślone odręcznie.
"Wielkie litery oryginału. 
' Podkreślenie odręczne w oryginale. 
" Akapit zaznaczony na lewym marginesie podwójną pionową linią. 
• Słowo wpisane odręcznie.
1 Nr i data wpisane odrQcznie. 

' Por. dok. 10.  

Dokument 12 

1940 marzec 26, Baranowicze, - Meldunek Oddziału Drogowego NKWD Brze
sko-Litewskiej Kolei o kontrrewolucyjnej działalności antymdzieckich ele
mentów. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO• 

CEKPETAPIO EAPAHOBMqCKOrO OEKOMA KII(6)E 
TOB. TYP 

CIIEUCOOEil!EHME 
O TIPOBO,[(HMOH KOHTPPEBOJIIOU:MOHHOH PAEOTE 

AHTMCOBETCKOrO 3JIEMEHTA HA EPECT-JIMTOBCKOH )K.fl. 

KoHTp peBoniOIJ;IłOHHhiH 3neMeHT, p a6oTaiO iu;IłH Ha )!(.fi.  TpaHcrropTe 
rrpOBO):IIłT IIO):IphiBHYIO pa60TY Ił pacrrpocTpaiD!eT rrpoBOKaiUfOHHYIO aHTiłCOBeTCKYIO 
arHTa:qiłiO, KaK-TO: 

MarnHHiłCT gerro JlyHHHe:q XPYCTEJih BiłTOm <I>opTyHOBił'-l., 1910 roga 
po)KgeHił5.1, rro Ha:qiłoHanhHOCTił rron5.1K, 11 MapTa c. r. cnegy5.1 c rroe3goM Ha rrapoBo3e 
«OK-l» N2-lS Ha cT. HeMaH Ił3noMan rroprnHeByiO fiHCKY Ił napoB03 BhiBen Ił3 cTpo5.1. 

Ero OTe:q, 6hiB. Ha'-lanhHiłK gerro JlyHłme:q, '-l.neH «03 H», B HacT05.1rn;ee BpeM5.1 
yBoneH c TpaHcrropTa. 

B OTHorneHiłił yBonhHeHH5.1 c TpaHcrropTa oT:qa - XPYCTEJih B . <I>. roBopHn: 
« ... 51 6ygy MCTHTh CoBeTCKOH BnacTił, TaK KaK oT:qa yBonH

nH 6e3 BC5.1KOH IIpił'-l.HHhi, IIpiłlliflH CIOga, IłX HiłKTO He IIpOCHfl H pac
rrpaBAAIOTC5.1 KaK XOT5.1T, HY Hlł'-l.ero rrp11geT BpeM5.1 Mhl HM IIOKa)KeM». 

Cnecaph geno JlyHHHe:q IOPqAK I1BaH <I>oMwi, rron5.1K, go6poBone:q 6hiB. 
IIOflhCKOH apM11Ił, 11MeBliii1H 6nH3KOe B3aHMOOTHOilleHI1e C 6biBillłiM HaqanhHiłKOM 
gerro XPYCTEJib . 3 aHHMaeTC5.1 rrogphiBHOH ge5.1TenhHOCThiO, rrpo113BOA5.1 peMOHT 
napOB030B CHiłMan KnaiiOHa C B03f\YliiHhiX HaCOCOB Ił gaBan 3 agaHI1e TOKap5.1M 

1IpOił3B O):IIłTh HeHy)KHYIO 06TO'IKy, TeM CaMhiM BhiBO):\Hfl . 113 CTp05.1 rrapOB03hi 11 
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3a�ep)J(HBaJI rrx YMLilUJieHHO B peMOHTe. 
MalUHHHCTKa �eno JlyHrrHeQ METEJihCKA5l, HMeBllia5l �Byx 6paTLeB 

oqmQepoB 6h!B. noJILCKOH apMHH, no Bonpacy 3aKmoąeHH5l MHpHoro �oroBopa c 
<l>HHJI5IH�Hell rOBOpHJia: 

« .. .Tenepb nponana IIonhlna, HO Bce )J(e <I>paHQH5I H AHmH5l 
eiQe 6op5ITC5l 3a �eJio IIoJILlliH n TaK HJIH HHaąe CoBeTh! 6y�yT 
YHWITO)J(eHLI» 

IIyTeBoii pa6o'-mn CT. JlyHHHeQ COKOJIOBCKHH .Il:MHTpHH 16/III c.r. 
rOBOpHJI, ąTo OH )J(�eT BeCHbi H ąTO BeCHOH Ha YKparrHe 6y�eT BOCCT3Hlle, a nocne 
H B EenopyccrrH H ąTo OH nepBLrii noii�eT BOeBaTh npoTHB CoBeTcKoii BJiaCTH, a 
KaK TOJihKO 6y�eT BoccTaHHe OH nepBoro YHHąTO)J(llT 33M. Haą. IIoJIHTOT�ena 
MAThl1I1HA H HaąaJILHHKa HKB.D: H �aJILIIIe BhiCK33aJIC5l: 

« . . . XOT5l H He 6y�eT B OHHhi, 5l Bce p aBHO yHHąTO)J(y 
MAThirHHA . . .  » 

CocTaBrrTem CT. JlyHrrHeQ OJihlliEBCKHH 10 MapTa c.r. Ha rrnaHepKe y 
pyKoBo�CTBa cTaHQHH TPe6oBaJ:r yBenrrąeHH5l 3apa6oTHOH nJiaTLI H 335IBHJI: 

« . . . IIprr IIonLwe 5l TaK He Myąrrnc5l, pa6oTaJI MeHLllie n 
CTOJihKO )J(e nonyąaJI, TOr�a 5l xopowo o�eBaJic5l H KywaJI, a ceiiąac 
MHe �eHer He xBaTaeT �a)J(e Ha nHTaHrre. 

CLrH KOH�YKTopa JlyHHHeQKoro pe3epBa IIIKJI5IPCKI1H 9-ro MapTa c. r., no 
Bonpacy npe�cT05IIQHX BLr6opoB B BepxoBHhiH CoBeT CCCP H ECCP roBOpHJI: 

« . . . 24 MapTa 6y�eM rOJIOCOB 3Tb ll B C e  6IOJIJieTeHH 
rrepeąepKHeM. IIo�xo�HT BecHa, a TaM H BpeM5l H 3 MeHHTC5l , 
B03MO)KH0 H IIOJI5IKll 6y�yT». 

4-ro MapTa c.r. B r. E apaHOBHąH no ThcnHTaJihHOH yn.,  B �oMe BJIACHKA 
npoBO�HJI OCh 3 3 H5ITHe no B hr6opaM B BepxoBH hi H CoBeT CCCP H E CCP, 
nprrcyTCTBOBaBlUHe Ha TOM )Ke 33H5ITHH )J(HTeJIH r. EapaHoBwm, KOBAJIEBCKA5l 
H IIIATYP, nOJihKH, nprr rr3yąeHHH 6rrorpaqmrr KaH�rr� aTa B �enyTaTLI BepxoBHOro 
CoBeTa E CCP T. 1YTAJIEBI11.J:, 3a51BHJIH: 

« . . .  Mbi CBOH rOJIOCa 33 3TY KaH�ll�arypy He OT�a�HM H npH 
rOJIOCOB3Hllll 3aąepKHeM». 

Cnecapb �eno EapaHOBHąrr HHKOJIAH1.J:YK Bna�HMHp 7/III-40 r. CKa3aJI: 
« . . .  CoBe Tbi He cą:HT3IOTC5l C p a 6 oąHMll ll He X OT5IT 

oTnJiaąHBaTh TPY� pa6o�mx, a no3TOMY He cne�yeT H ronocoBaTh 
33 HHX 24 MapTa». 

)l(eHa 6LIB. MaiiiHHHCTa �eno EapaHoBrrąH IIIIIECI1HCK010 BO BpeM5! 
33H5ITHH no no�rOTOBKe K Bbr6opaM B BepxoBHhiH CoBeT CCCP n E CCP 3351BHJia: 

« . . .I'OJIOCOB3Th 33 1YTAJIEBI11.J: Mhl He 6y�eM, a Ha 
H 3 6 H p aTeJi b H biX 6IOJI JieTeH51X nOCT3BllM Kpe CThi , e B p e H  
06MaHbiB3IOT Hapo�». 

6-ro M apTa cpe�H cnecapeii �eno E ap aHOBHąH B e JIHCh pa3rOBOphi o 
npe�CT051IQHX Bhr6opax B BepxoBHhrii Co BeT CCCP H ECCP, o6cy)J(�a5l KaH�H�aTypy 
B �eny TaTbi B e pxoBHoro CoBeTa CCCP T. IIO HAMAPEHKO, cnecaph 
KA3AKEBI11.J: 3MBHJI: 
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« . . .  .IJ:o Bhr6opoB OH xop o unu'I ,  a KaK B hi 6 1IpyT 
IIOHOMAPEHKO, oH 6y.r�eT .r�pyroił, TOJIKY Mano oT 3Toro 
fOJIOCOBaHfUI». 

IIp1IcyTCTBOBaBIIIIIH TaM )Ke cnecaph HAPKEBI1l:J no.r�.r�ep)KaJ1 
KA3AKEBI1l:JA FI .r�o6aBIIJ1: 

« . . .  OT .r�erryTaTa IIOHOMAPEHKO Mano 6y.r�eT nonh3hr 
HaM, KaK FI OT CoBeTCKOH Bnacni». 

YBoJ1eHHhiH c TPaHcnopTa 6biB. nyTeBOH pa6oqiiH rYH.IJ:EJIEBlll:J HIIKOJlaH 
cpe,CIII KpecTMIH .r�epeBHII Cno6o.r�a, npoBO,CIIIT KOHTPpeBOJ1IO�IIOHHYIO ariiTa�IIIO: 

« . . .  B coBeTcKoił KOHCTFITYU:HII npaBa TPYASJI.n:HXCH JanHcaHhi 
TOJlhKO Ha 6yMare, a Ha ):leJ1e HX HeT. 

l13 KpeCThHH B CoBeTCKOM COI03e CHHMaiOT nocne,CIHIOIO 
mKypy, 3aMyqHJ11I KpeCThHH HanoraMH, HaceneHHe 6pocaeT Bce 
HMY�ecTBO H 6e)KHT KTO Ky,Cia». 

BaxTep 3J1eKTpOCTaH�IIFI CTonn�hl rYIII;A 5-ro MapTa no BOnpacy o 
Bhr6opax B BepxOBHhiH CoBeT CCCP H ECCP roBopHn: 

« .. .  liOKa HeH3BeCTHO KaK npOH,CIYT Bhi60phl, TaK KaK 80 
npo�eHTOB HaCeJieHHH HaCTpOeHhl npOTIIB 3TIIX Bbl60p0B». 

CTpenoqHHK eT. EapaHOBHqH KOP3A 14 MapTa BhiCKa3aJ1CH: 
« . . . CKopo BepHeTcH IIonhrna, reHepan CI1KOPCKI1M 

BhieXaJI BO <l>paH�HIO II Be):leT TaM neperOBOpbl». 
KoH.riYKTop cT. EapaHOBFiqH <I>I1JII1IIOK B npiiCYTCTBIIII BOM.IJ:EKA A. H 

CAHIOK no Bonpacy ycTaHOBJieHHH CoBBJ1aCTH B 3ana.r�Hoił EenopyccHH roBopHn: 
« . . .  3TO e�e He KOHe�, IJom,ma BOCCTaHeT, TaK ):10J1)KH0 

6biTh, BOT nOCMOTPHTe, qTo 6y):leT BeCHOH». 
Ha epaHepBOM JaBo):le eT. HeMaH rpynnHpyiOTCH K-p. HaCTpoeHHhie JIH�a: 

Ta6enh�H�a CI1ThKO 5I,C�B1Ira, IIIHIIKO - niiChMOHoce�, <I>E.IJ:IOKEBI1l:J 
MaJIBIIHa, KPYrJIHM MIIXaiiJI, 5IrEJIO Bna,CIIICJiaB, 3I1HhKEBI1l:J Thp,CIJ11I):Ia. 
YKa3aHHhle J11I�a co61IpaiOTCH II npOBO,CIH aHTIICOBeTCKYIO ariiTa�IIIO . 

25/II c.r. CI1ThKO 3aHBIIna: 
« . . .  Ha CoseTCKIIH Coi03 roTOBHTCH HanacTh 12 rocy.r�apCTB 

BecHoli II CoseTCKOH snacTII 6y):leT KOHe�». 
Tor.r�a )Ke IIIHIIKO cKaJan: 

« . . . Mhl nonyqiiJIII npOKJi aM a�IIII H3 <l>p aH�IIII, 
np1I3hiBaiOIIJ;IIe nOJ1HKOB, HaXO,CI�IIXCH Ha Tepp1ITOp1I1I 3ana):IHOH 
EenopycciiH .r�ep)KaThCH B HeBOJie .r�o np1Ixo.r�a nOJihCKOH snaCTII». 

<I>enh):lmep )1(.):1. 6onhHII�hl CT. EapaHOBIIqH-�eHTpanhHhie HOBI1L(KI1M 
cKa3an: 

« ... CTaJIO )KIITh nJ10XO, npiiXO,CIIITCH Ha niiTaHIIe npO,CiaBaTh 
Be�II, ecnii TaK .r�anhme 6y,CieT, TO CoBeTcKaH BJiaCTh 3,C�ech He 
y,Ciep)KHTCH». 

3aBe):lyiO�HH noqTOBhiM OT):IeneHHeM CT. CTonn�hi KHHEEJih<I>OP.IJ:, He Me�, 
11 MapTa fOBOpHn: 

« . . .TaKoe nono)KeHHe .r�onro He 6y.r�eT, y)Ke Teneph Hapo.r� 
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roBopnT, '!TO CoBeThi C'IaCTMI He rrpnHocnJnl, a TOJihKO 6onbrno.H 
rHeT, KOToporo B Tionhrne He 6biJIO. BecHa '!TO TO rrpHHeceT. OTK)',D;a 
IIpHIIIJill, ryp; a H yfrp;yT». 

HAqAJihHHK UTO HKBU BPECT JIHT. )l(.p;. 
JiefrTeHaHT rocyp;apcTBeHHOH Be30IIaCHOCTll 

(rrop;rrHcb) (TOJIMAqEB) 

26 MapTa 1940 r. b 
r. BapaHoBn'Ill 

Na górze dokumentu z lewej strony wpisane odręcznie adnotacje: ,,Wpł. nr 220, pod
kreślone i data 27.3.40 r. " i niżej: 

"
Spec. sektor", podkreślone i nieczytelny podpis. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P

" , spr. 1, t. 30, k. 67-71 .  

• Wielicie litery i podkreślenia oryginału.
" Nr i dzień wpisane odręcznie. 

Dokument 13 

1940 kwiecień 1 O, Pinsk, - Notatka specjalna Zarządu NKWD obwodu pińskie
go o antyradzieckich wystąpieniach w obwodzie w związku z kolektywizacją 
rolnictwa. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO." 

CEKPETAPIO TIHHCKOrO OBKOMA KTI(6)B -

CTIEll - 3ATIHCKA 

- ToB. KAPACEBY 
rop. TIHHCK. 

06 aHTHCOBeTCKHX IIp05IBJieHIUIX K-p 3JieMeHTa B CB.SI3ll 
C KOJIJieKTHBH3a�HeH ceJihCKOrO X03-Ba B KOJIX03bl. 

Pa3BepHyBllla.src.sr pa6oTa no opraHH3a�HH KpecTh.SIHCKHX X03.SIHCTB B KOJIX03hi 
CO CTOpOHbl KOHTppeBOJIIO�llOHHOrO 3JieMeHTa ll3 'IHCJia Jlll�, paHee COCTO.SIBIIIHX B 
K-p Ha�HOHaJIHCTH'IeCKHX opraHH3 a�H.SIX, KyJia'!eCTBa, a/c HaCTpOeHHbiX Jlll�, 
B bi3B aJia O)l(llBJieHHe Bpa)l(p;e6HOH p;e.SITeJib HOCTll , HarrpaBJieHHOH rrpOTHB 
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KOJIJieKTHBH3aiJ;HH KpeCTMIHCKHX X03HHCTB, TaK: 
)KHTenh A· KpacHyBKa J];porHąHHCKoro paH:oHa JU1TICKI1J1 JleoH cpeAH 

KpeCThHH rOBOpHn: 
«Terreph 3aiTHChiBaiOT B KOJIX03, a KOJIX03hl 3TO eCTh B TOp M 
rraHIIJ;HHa, KOTOpM 6hma HeCKOJlhKO AeCHTKOB neT TOMy 
Ha3aA,  H O  TOrAa 6hina CBOH xaTa, a Terreph cBoeH: 
C06CTBeHHOCTH HeT, a KOrAa 3a60JIHT y Te6H pyKa, TO ee 
ITOMaJKYT HOAOM, a 3y6hi TBOH ITOJIO)J(aT Ha ITOJIKY H eCTh 
y)Ke He rrpocH. 
TaKoe rrono)KeHHe Ha c O)KHAaeT, a y CoBeTCKOH BnacrH oHo 
eCTh». 

B A· CHHHHO )Ka6ąHu;Koro p ałroHa KpecThHHHH HA3 APYK MHxaHn 
BacHnheBHą MeCTHhiX KpeCThHH rrpH3hiBaeT: 

«He BCTyrraTb B KOJIX03 ITOTOMy, ąTO COBeTCKaH BJiaCTh 
AOnro cyiiJ;eCTBOBaTh B 3arraAHOii E enopyccHH He 6yAeT. 
0Ha TOJlhKO AO BeCHhl. AHrJIIDI H cl>paHIJ;IDI B 3TOM ITOMKaM 
rroMO)KeT H BeCHOM CoB. BnacrH He 6yAeT». 

B c. OroBo, TOro )Ke paiioHa, )KeHa 6hiBnJero ceKpeTapH KpecTh.SIHcKoro 
KOMHTeTa MliHllq AHHa, cpeAH rpyrrrrhl )KeHIIJ;HH roBopnna: 

«51 H3 CoBeTCKoro Coro3a rronyąnna nHChMO, B KOTopoM 
nHlliYT H npH3hiBaiOT KpeCTh.SIH He BCTynaTh B KOJIX03, a 
Ben.SIT Aep)KaThC.SI 3a cBoH: KycoK 3eMnH. B Konxo3ax CCCP 
KpeCTh.SIHe )KHBYT ITJIOXO». 

B A· ran e BO llHHCKOro paHOHa L(hiH6aJIHCT liBaH HHKH<!JopoBną opraHH30Ban 
u;epKOBHhiH KOMHTeT, B 3aAaąy KOTOpOrO BXOAHT: 

«XOAHTh no AepeBHe, arHTHpoB aTh 3a pennrHIO H co6HpaTh 
noAaHHH.SI AJI.SI rronoB. Hap.SIAY c 3THM arHTnp oBaTh 
KpeCTh.SIH ąT06hi OHH He 3anHChiBaJIHCh B KOJIX03hi». 

27 MapTa c/r L(hiM6anHcT y ce6.SI BO ABOpe paccKa3an pa6oąnM nnnHBlliHM 
APOBa, ąTo: 

«KpeCTh.SIHe A· ThneBo n03aiTHChiBannch AJI.SI BcTyrrneHH.SI B 
KOJIX03 H 3THX KpeCTh.SIH 60JibllleBHKH nepeKJieHMHJIH 
KJieHMaMH. 

Ho CoBeTCKM BnaCTh Ha TeppHTOpHH ITonhlliH 
CK O pO pa3BaJIHTCH H npHAYT CH OBa nOJihCKHe rrpaBHTeJIH H 
TOrAa no 3THM Kneii:MaM BCeX p03b1IIJ;YT>>. 

5 MapTa c/r B c. ITaprneBnąH )Ka6ąnu;Koro paiioHa Ha co6paHHH KpecTh.SIH 
qEPHbiH cl>eAOP CTenaHOBH�I 3MBHn: 

«KTO ITOHAeT B KOJIX03 H npHMeT neąaTb Ha pyKe HJIH Ha 
JIHIJ;e, TOMy )KHTh 6yAeT XOpOlliO, a KTO 3TOrO He rrpHMeT,. 
TOMY )KHTh 6yAeT rrnoxo». 

B c. OroBo )Ka6ąHu;Koro paiioHa MeCTHhiH non opraHH3yeT BOKpyr ce6.SI 
MOJIOAe)Kb H KynaiJ;K0-3a)KHTOWYIO ąaCTh KpeCTh.SIHCTBa, KOTOpblX arHTHpyeT: 

«He XOAHTe B KOMCOMOJI H B KOJIX03 a TO rrpHAeT BeCHa H 
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B aM ronoBbi rrooTpy6aroT». 
B g. CoKonoBKa TenexaHcKoro p-Ha rrpegcegaTenb cenbcKoro KOMIITeTa PAK 

JIIBaH, 5IBmiiOIIIIIHC5I KpyrrHbiM KynaKOM, KpeCTb5IH )KenaiOIIIIIX BCTyrraTb B KOnX03 
OTrOBapiiBaeT, IIpii 3TOM KpeCTb5IHaM 3a5IBJI5IeT: 

«BOT nocne ypO)Ka5I OCeHbiO BCTYIIIIM B KOnX03, a ,[(0 OCeHH 
BCTyrraTb OÓO)K,[(eM, TOrga 6ygeT BII,[(HO». 

B g. OnhroMenh TenexaHoBcKoro panoRa IIAPXAMOB IleTp roBopiin: 
«5I 3aiiiiWYCb B KOnX03 - KOrga B Ce y)Ke 3 aiiiiWYTC5I, 
IIOCMOTpiO KaK OHII 6ygyT )KliTb.  CoB eTCKa5I Bn aCTb 
KOnX03 HHKOB HII 3 a  qTQ Ca)KaeT B TIOpbMY 3a CaMbie 
Manerrwiie rrpocTyiiKII, ecnii cgoxna KopoBa,  TO)Ke 
ca)KaiOT». 

Hap5I,D,Y C 3TIIM OTMeqeHbi cpaKTbi Herrp aBIInbHOrO IIO,[(XO,[(a K OIIIICII 
o6o6rrrecTBneHHoro pa6oqero cKoTa II cenbX03. I1HBeHTap5I TaK: 

B g. KneTHa5I TOrO-)Ke paliaHa IIHCTPYKTOP PK KII(6)E KAJibHMH C03gan 
KOMIICCIIIO, KOTOpOR gan yKa3aHIIe IIpOII3BeCTII OliliCh BCero o6o6rrreCTBneHHOrO 
IIMyrrreCTBa B KOnX03e II ero OIJ,eHIITb. 

Ilpii COCTaBneHIIII OIIIICII KOMHCCII5I rrpOII3BO,[(IIna OIJ,eHKY IIMyrrreCTBa IIpii 
qeM nowagen OIJ,eHHBana oT 65 py6. go 150 p6.,  Tenery B 30 py6. ,  rrnyr B 7 py6. H T.,[(.
TaKa5I OIJ,eHKa IIMyrrrecTBa Bbi3biBana 6onbwoe HegoBonbCTBO II rraHIIKY cpegH 
KOnX03HIIKOB II KOnX03HIIIl,, KOTOpbie Ó05ICb qTQ B cnyqae HCKniO'-IeHII5I II3 KOnX03a 
IIM BMecTo nowagen II cenhX03IIHBeHTap5I 6ygyT Bbi,JJ,aBaTb geHbrH cornacHo 
rrpOII3Be,[(eHHOH OIIHCII, CTanii TpeÓOBaTb BbiXO,[(a H3 KOnX03a H BbigaqH HM o6paTHO 
3a5IBneHII5I O BCTyrrneHHH B KOnX03. 

B rrpiirOpO,D,HbiX gepeBH5IX r. IlHHCKa, KaK-TO Kyii5ITII"-III, raneBO, OcHe)K"-Ili, 
KpanHOBIIqH II g p .  cpegii KpecTb5IH M5ICOToprOB IJ,aMH H Kyna KaMH 
pacrrpocTpaH5IIOTC5I cnyxii o TOM, qTo B ycnoBH5IX CoBeTCKOH BnacTH MO)KHO gep:;KaTb 
TOnbKO KOpOBY H TenKy, a OCTanbHOH CKOT 6ygeT OTÓIIpaTbC5I. 

M5ICOTOproBeiJ, r . .JJ:porWIIIHO 5IHKEJib pa3 'e3)Ka5I IIO gepeBH5IM C IJ,enbłO 
IIOKYIIKH CKOTa ariiTIIpyeT KpeCTb5IH: 

«IlpO,D,aBaHTe CKOT, BCe paBHO 3a gap Ma 3a6epyT B KOnX03». 
B CB5I3II c 3THM KpecTb5IHe rrpoii3BO,D,5IT MaccOBhrrr y6oll: KpyrrHoro pora Toro 

CKOTa H COBepnreHHO He BbiparrrHBaiOT MOnO,[(H5IK. 
Bhrnreii3nO)KeHHOe coo6rrraeM gn5I Banrero cBegeHII5I. 

3AM. HA q. YHKB.JJ: E CCP rro II. O. 
JIEI1TEHAHT rOCEE30IIACHO CTI1 (rrogrrHcb) 

(MYPAIIIKHH) 

HA q. OT,[(. 3KO YHKB.JJ: IIO II.O. 
Mn. Jiell:TeHaHT roc6e3orracH. ( IIO,[(IIIICb) 

( CMJIArHH) 
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Na górze dokumentu z lewej strony pieczątka firmowa: 
"
BSSR", niżej 

"
Ludowy 

Komisariat Spraw Wewnętrznych" w j.  białoruskim i j .  rosyjskim i dalej : Zarząd 
NKWD obwodu pinskiego 10/IV 1940, Nr 01633 (data i nr wpisane odręcznie) m. 
Pinsk". 
Na dole 1 strony ukosem wpisana odręcznie adnotacja kancelaryjna: 

"
Czytałem" 

i podpis nieczytelny. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7581 

"
P", spr. 1, t. 25, k. 23-26. 

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
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G'EI\PE:I'APIJ ffi!HChOfO OBNJMA Hl1/d/B -

Tou . lW'ACEl3Y 
rop.llm-JcK. 

C D. E U - ::)1\.fll;CF.A 

Od aHT!'!COlleTC!\OtX rrPOfffi1TeHIDO:: K--p 31T8M8HTri. B CDJ\3R 
. 

c KOJIJJeK!'JIDMB..J.mel'. ceJIWmro xo a --so. a KoJTxoau. 

Pa3»eprryB!llailCl! pa6oTa no oprairn:a�H KpecTbRHCKłtX Xo3J'!lłcT13 
li KOJIX031i CO C TOpclHH KOHTppeaOJW!J;IłOHHO!'O 3lleMeiiTa �3 'ł"i!CJID. :Il!l.l, 
p!mee COC'rof!Bili,IO( ll K/p HtU.\i!OHB.lll!CTINecKKX opramtaatĘ"..ilr.<, KVll�.ecfat 

a/c !lll.CTPoe!L'iliX JOO.i1 .BU3B8.11a OXIlllllefl.lle D�ę6HOH .O:MTeJ!bl�OCT:!-1 

naopaeJieRHOll ITpoTJB KOJlJleKT.v!Bił3l!lllfl! KpeC Tb!IHCKKX X031lfiCTB 1 ... TaK ! 

EM1Tei'!b p, .Kr,ecHYJ3l(a ,D;poritt>l'lHCRoPo �na I!1IDC..l\l:L�; 11eou 

Cpe.n;>I KpeC TbHH !'0110pllll : 

ff Tenepb 3cUrnĆhiBru>T B KOllY-O::!,a. ROJJX03:tl a•ro 
eQTb BTOf6!I IT!Uffi\>{M1 ·· . I\OTOpa.!'l: .dW!a Hecl:<OllbKO 
neclł'l'Hos .JieT To�( aa3an , HO Tórga (l.l:il"ill. caofl 
x.a'i'a, a ' Tenep-b ct�óe\1 co6cTBeHHocT;t l{eT, a  
KO!'Aa 3/l.ÓO.IIIIT V Te6fl pyKa, TO ee rrO.t.!8.�JT 
I!Ol\OM1 a  3V6H TSOH TIOJ!OlL'l.T Ha HOJ!Ji:V li ecTb 
y!!ie He :tpOClł. 
Truwe noJia:i.eHlle Hac Ol.1'1.!laeT, a '' CoBeTCxol!: 
BJiacTll OHO eCTb" , . .. 

� .rt. CHlli!Ho iEa�'łllltKOCO pa.;loHa Kpec Tb!IIIllli B.A3AP'rr\ �1 
3B.CMb8BiłY M8CTHhiX KpeGTb!łH ITp>tab!BaeT: 

C!} 1 , " He :acTynaTb B Ko.r:xoa rioTOMY, <I To ·. ColleTCKaa 
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Dokument 14 

1940 kwiecień 11, Pin.sk, - Meldunek specjalny Zarządu Milicji NKWD obwodu 
pin.skiego o aresztowaniu za kont7Tewolucyjną działalność Konstantego Tkacza. 

CoB. ceKpeTH03 

CEKPETAPIO III1HCKOrO OEKOM A IIAPTI1l1 
TOB. KAPACEBY 

rop. IIHHCK 

CIIEU COOEIIIEHI1E 

B KOHIJ,e MapTa MecHu,a c/r HaqaJibHHKOM ,!J;aBHIJ: - Thpop;oKcKoro POM 6biJIH 
rronyqeHhi cBe.n;eHH5l o TOM, qTo 6MB. Kanpan IIoJihCKOH apMHH TKa q KoHCTaHTHH 
l1rHaTheBrrq )[{HTeJib p;epeBHH Yroneu,, XopoMcKoro ceJibCOBeTa, ,!J;aBHIJ: -
Thpop;oKcKoro paii:oHa, IIHHCKOH o6nacTH npoBOIJ:HT Kip. arrrTaiJ,HJO, HanpaBJieHHYIO 
Ha cpbiB MeponpHHTHH, rrpoBOIJ:HMhiX napTrreii: H CoBBJiaCThJO, B qacTHOCTH, rrpoTHB 
OpraHH3aiJ,HH KOJIX030B, XJie603aKyiTOK, JieC03ai'OTOBOK, a TaK)[{e pacnpOCTpaH5leT 
Kip. cnyxrr o nnoxoii: )[{H3HH B KOJIX03ax, qTo cTapHKOB B CCCP y6rrBaiOT rr npo�r. 

Paccnep;oBaHHeM yKa3aHHbie cpaKTbi noTBep)[{p;eHhi, MaTeprran nepep;aH 
HaqaJihHHKY ,!J;aBrrp;-ropop;oKcKoro PO HKBA rr TKa q KoHcTaHTHH apecToBaH. 

HNIATibHI1K YPKM HKB,IJ; III1HCKOH OETIACTI1 
CT. TIEHTEHAHT Ml1TII1U:I1I1 (rrop;rrrrcb) (,IJ;OKIIII1H) 

HAqATibHI1K OEXCC YPKM HKB,IJ; 
CEP)KAHT MI1TII1U:I1I1 ( nop;nHcb) (I1Tibl1H) 

Na górze dokumentu z lewej strony pieczątka firmowa: "NKWD B S SR" i niżej "Za
rząd NKWD obwodu pinskieg·o, Zarząd Milicji Robotniczo-Chłopskiej , 1 1  IV 1940,
nr 543/6 (data i nr wpisane odręcznie) m. Pinsk. 
Na dole dokumentu z lewej strony prostokątna pieczątka kancelaryjna: "Fiński 
obkom KP(b)B, Wpł.  nr 10,  18/IV 1940 r. (nr i data wpisane odręcznie) . Obok "Do 
wiadomości" (podkreślenie i nieczytelny podpis) .

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7581 "P", sp r. 1, t .  27, k. 3 .

" Podkrcślcnia i \Viclkic litery oryginału. 
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Dokument 15 

1940 kwiecień 24, [Kleck], - Raport KR KP(b)B w Klecku o grupie ukrywają
cych się w lesie w zaostrowieckiej radzie wiejskiej przeciwników władzy 
radzieckiej. 

EAPAHOBllqECKOMY O E K M  Y KII(6)E. 

OT KneiĘKOro PK KII(6)E. 

ijOKnAITHA� 3AIIHCKA. 

Coo6rnmo, qyo B HarneM KneiĘKOM Pai1oHe B 3aocTpoBeqecKOM cenhCOBeTe 
HMeeTC5! 6aHAa KOTOpa5! orpa6HJia )KHByii.Ęero Ha xyTope KpeCTh5!HHHa, 3TOT 
KpecTb5!HHH )KHBeT B 6MB. A O Me ocaAHHKa. Orpa6neHo HMYII.ĘeCTBO, cano, MHCO, xne6 
H crapa5! OAe)KAa, 3a6paHa aHTeHa. ,[(pyrHe BeiiĘH H oco6eHHO HOBa5! o;a;e)K;u;a He 
orpa6neHa. Moe MHeHHe, 3TH 3a6paHHhre rrpOAYKTbi, cTapa5! o;u;e)K;u;a H aHTeHa 
rrepeHeceHbl B nec, r;u;e cyrnecTByeT erne HecKOJihKO qenoBeK KOTOphiM HY)KHhi 
rrpOAYKTbl, a OAe)K;u;a ;a;nH rrepeoAeBaHH5I H rrpoAOJI)KaTh orpa6neHHe, 3a6paHHa5! 
aHTeHa pa;a;Ho OHa HaBepHoe HCITOJib3yeTC5! B necy C pa;a;HOITpi-IeMHI-IKOM l-I 3THM 
pa;a;HorrpHeMHHKOM B necy ITOJih3YIOTC5! 6aH;a;I-ITbi. 

KneiĘKM Pai1MHJIHIĘI-I5! Bbi5!CH5!eT rroJIO)KeHHe orpa6neHH5I. 
O pe3ynhTaTax coo6IIĘHM.-

24/IV-40 r. 

CEKPETAPh KnEIJ;KOrO PK KII(6)E (rro;a;rrHch) 
(CEP�KOB) 

Na górze dokumentu z prawej strony wpisana odręcznie adnotacja kancelaryjna: 
,,Wpł. nr 260, 26/IV-1940 r." 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", sp r. 1, t. 28, k. 30.

•Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
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Dokument 16 

1940 maj 13, Bamnowicze, - Specjalne doniesienie Prokumtury Obwodowej 
w Baranowiczach o zbrojnej działalności kontrrewolucyjnej organizacji "Cała 
Polska Katolicka".

COB .  CEKPETHO• 

ITPOKYPOPY EEJIOPYCCKOH C C P 
TOB . BETPOBY 

KOI1ll5I: CEKPETAPE EAPAHOBllqCKOrO OEKOMA KI1(6)Eb 
TOB. TYPY 

CITEUIIOHECEHHE 

Coo6m:mo, qTo Ha TeppnTopiiR Kneu,oro paiioHa II05IBIIJiach BOopy)J(eHHa5! 
6aHp;a II3 3-X qeJIOBeK, KOTOpa5! IIpOH3BeJia p5!p; BOOpy)J(eHHhiX orpa6JieHRH R 
nepemna Ha XYTOP CTphiHKH, Jl5!xoBaqcKoro paiioHa. 

)l.JI5! IIOHMKH BOopy2KeHHOH 6aH]J;hi B HOqh Ha 10-e Ma5! HaqaJihHIIKOM 
Jl5!xoBIIqcKoro PO HKB)l. 6hiJIR noCJiaHhi rpyrrrra pa6oTHRKOB MRJIHIJ,HH H BO BpeM5! 
3acap;hr, Kor.a;a 6aH}J;HThi ycnhrmana rnopox R myM 3acap;hr rro.a;ornnH Ha paccrowiie 
10 rnaroB R BhiCTPeJIOM H3 o6pe3a IIOJihCKOH BHHTOBKH TIDKeJIO paHHJIR yqacTKOBOrO 
MRJIHIJ,ROHepa llETPAIIIEBllq BacHnmi MHxaiinoBHq, 1914 rop;a pO)J(}J;eHH5!, a 
Kor.a;a ITETPAIIIEBllq yrran Ha 3eMJIIO, K HeMy no.a;ornnH 6aHp;HThi, CH5IJIH c Hero 
OPY2KHe CHCTeMhi - «HaraH» 3a NQ 40046 H ceMh K HeMY naTpoH, noHCHOH peMeHh H 
B35!JIH p;eHhrll. llpncyTCTBYIOIIJ,HH c llETPAIIIEBllqEM Ha orrepaU,IIII IIO IIOIIMKe 
6aHp;hr MeCTHhiH aKTIIBIICT - A,Il.AMOB llq HIIKOJiaii llBaHOBIIq 1900 ro.a;a 
pO)J(}J;eHII5I, 6pociiJIC5! 6e)J(aTh, HO p;ByM5! BhiCTpenaMH H3 peBOJihBepa 6hm y6IIT . 

. I1poii3Bep;eHHhiM no p;eny paccnep;oBaHIIeM Ha MecTe ycTaHOBneHo, qTo 
yKa3aHHh!e orpa6neHII5I II y6IIHCTBO npOII3Bena KOHTPpeBOJIIOIJ,IIOHHa5! opraHII3aiJ,II5! 
- L(ena KaTOJIIIqecKa5! ITOJihiiia ([(KIJ), KOTOpa5! COCTOIIT R3 1 1  qeJIOBeK. 

YKa3 aHHa5! K/P opraHII3aiJ,H 5I  rroCTaB IIJia cBoeii 3ap;aqeii - y6IIBaTh 
pa6oTHHKOB CoBeTcKoii BJiacTII, BOeHHhiX pa6oTHRKOB, ceJihCKHH aKTIIB, pa3pymaTh 
)J(eJie3Hhie p;OpOrll, C2KIIraTh COBX03hl II C06IIpaTh B CBOIO K/p opraHII3aiJ,IIIO JIIO]J;eH, 
KOTOphre HacTPoeHhi npoTHB CoBeTcKOH BJiaCTII (6onhrne IIOJI5IKOB) . 

10-ro Ma5I 1940 rop;a qJieHhr Kip opraHII3aiJ,IIR - )l.YEOBCKHH, EYJI5IT II 
BIIHEJib peruiiJIH y6IITh Mmmu,aoHepa ITETPAIIIEBllq II MeCTHoro aKTIIBRCTa 
6enopycca - A,Il.AMOB� H. H. 

BHHEJih rrpoii3BeJI BhiCTpen B MIIJIIIU,IIOHepa, Korp;a yrran nocnep;HIIii, TO 
EYJI5IT - ITETPAIIIE Bllqy rronhCKIIM IIIThiKOM HaCa)J(eHHhiM Ha .a;epeBo 
rrpoKonon cep.a;u,e, nocne qero llETPAIIIEBllq yMep. 

HaraH, peMeHh R .a;eHhrii 6hiJIR OTo6paHhi y MIIJIIIIJ,IIOHepa, a A,Il.AMOBllq 
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no6e)Kan B n one. )J;YEOBCKHM npoii3Ben BhiCTpen B A)J;AMOBHLIA, nocnep:mrrr 
ynan II Korp:a nop:olllnii K HeMy BUHEIThc, )J;YEOBCKHM II EYJ15IT - BUHEITh" 
eme npoii3Ben BhiCTpen, nocne ąero A)J;AMOBHLI yMep. 

B 1940 rop:y nocne c6opa xne6oB cOBX030M IIMeHII KHPOBA, Kip 
opraHII3aqii51 cTaBIIna cBoerr qenhiO Bce xne6a C)Ke'Ib. 

B cKopoM BpeMeHH HaMe'IeH Bonpoe y6IITh npe:r�cep:aTen51 cenhCOBeTa 
EOJ1TYT5I I1aBna, 3TO 6bmo B03no)KeHo Ha ,IJ;YEOBCKOrO, BHHEJ15I II EYJ15IT 

B03rnaBn51IOIIJ;IIH Kip opraHII3aqiiiO )J;YEOBCKHM - nonhCKIIH eTapoeTa 
( COnTyc - KOcpii):(eHT) , IIMen KpynHyiO TOprOBniO. 

ITocne y6IIHCTBa ITETPAIIIEBHLIA II A)J;AMOBHLIA - )J;YEOBCKHM, 
B HHEITh , BhiCOIJ;KHM H CHTKO IOniiaH Ta:r�eyllleBir'I Boopy)KIIniicb II 
CKpbiJIIICb B nec. 

)J;n51 noiiMKII nocnep:HIIX nocnaHbi c YHKB)J; II YPKM p51:r\ onepaTIIBHhiX 
rpynn. 

ITo p:eny apecTOBaHbi H3 Kip opraHII3aqiiii 8 �renoBeK.
Paccne:r�oBaHIIe Bep:eT YrE YHKB)J; no o6nacTII. 

H. O. ITPOKYPOPA 
EAPAHOBHLICKOM OEITACTH - (rro:r�rriicb) (MHXAMITOB). 

13-ro Ma51 1940 r. 

rop. EapaHOBII'III. 

Na górze dokumentu odręczna adnotacja kancelaryjna: ,;wpł. nr 290" i niżej "15/V 40 r."

Oryginał, maszynopis.  
Źródło: PAOB w Brześciu, ze sp.  7580 "P", sp r. 1,  t. 32 , k. 53-54.

• Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
"W tym miejscu podkreślenie odręczne w trakcie czytania. 
c W oryginale "Wiszeń".
" W  oryginale ,,Wieszeń".
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Dokument 17 

1940 maj 1 7, Baranowicze, - Specjalne doniesienie prokuratora obwodu ba
ranowiclciego o okolicznościach zabicia milicjanta na kolonii Prowoza. 

CEKPETHO." 

ITPOKYPOPY EEJIOPYCCKOH CCP 
KOI1H5l: CEKPETAPID EAPAHOBH"t!CKOrO 

OEKOMA KI1(6)E 
TOB . TYPY 

CITEI..UI;OHECEHHE 

Coo6�aro, '!TO 17-ro Ma51 l940 ro;n:a B 4 ąaca Ha xyTope I1poB03a, 3a6no�xoro 
cenhcoBeTa , Pa;n:yHcKoro paiioHa - y6MT MMnM�MoHep - HMTEPEBH"t!1 MMxaMn 
AHTOHOBM'ł H p aHeH yrronHoMoąeHHhiH PO HKB )J; - CAMEYPHH2 . 
IJpOMCIIIeCTBMe cnyąMROCb IIpH cne;n:yiO�MX 06CT051TenbCTBaX: 

)J;n51 IIOMMKM 6hiB. IIOn�eHCKMX, ocap:HiłKOB M neCHiłKOB B xyTope IJpMB03a 
ccpopMMpoBaHa crrewpyrrrra - 3 '!enoBeKa oT YrE H 7 ąenoBeK MHnM�HM. 

Kor;n:a rpyrrrra 51BMnach K goMy IliJIAHrEPA3 , TO 6hma OTKphiTa crpenh6a. 
KOPEHEB CKHH M ChiH IliJIA:flrEPA c xyTopa I1p MB03a c6e)l{anM no 
HarrpaBneHMIO K JlMTOBCKOH rpaHH�e. 

Ha MeCTO gn51 IIOMMKH 6aHgHTOB BhiCnaH orrepB3BOg. 
PaccnegoBaHMe negeT HaąanhHMK PagyHcKoro PO HKB)J;. 

H. O. ITPOKYPOPA 
EAPAHOBH"t!CKOH OEJIACTM - (rrogrrMcb) (MHXAHJIOB) 

17-ro Ma51 l940 r. 
rop. E apaHOBHąM. 

Na górze dokumentu z lewej strony ukosem wpisana adnotacja: "Spec/sektor", pod
kreślone i nieczytelny podpis. 

Oryginał, maszynopis.
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", sp r. 1, t. 32, k. 55.

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 

1 W dok. 18 "Impierowicz". 
2 W dok. 18 

"
Szaburin".

3 W dok 18 "Szmigier". 



O [J ! U )! O lł E O E H l E. 

' <  
�--. � ! 1-ro t.al , �A � » -t 'łlOA •• :t.f\'01t:: 

JP.ota,SkO�oro oexscons.�oro pdou - Jft'f 

iWSiłi<OK8P - �!tłiA xnaa J.Jł'i"'lłłsn w PM& rtJQDIOMIO

� 10 mai - OAIEYnt'ft .. fłpc&C!JłQ'l':Ra �ocs. np.- eae..u-

aR 00C'DUMW111o0"J.'JJIIU � . 

}fJU 11� <itlB.BO�mteiC!tnłOCil;ofUOB it lttai.DOlt Jl 
;J'l'OJHł TlpUOR �M:lllp'OBUa oneprpynna - 8 �n� ot' 

1 1ł81!0Biłll O'l' ła1l1111ID., 

2 1 1  

'Kor• rprm• ttJallll&e�o 11 ;�tnł(T DAm'fPA� -ro �- o�t-'"l"a 

�nC. .KCI'�i'!Yi -. en l!tiYAW"�A c XyTOpa llPDD1111 0!5el!lllB 
o .KattpaMłtnm � !JrTODCJCol rpHJI.tł • 

'lłl !««!10 MI 1!0� dołti{Jł't'OJJ mto.naR Oll41)llallł0Jl. • 
�UOBUtllll) �eY 'lłl'ani'!Jfl l"'.,ulrettoro 110 �R ..



2 1 2  Michał Gnalawski 

Dokument 18 

1940 maj 19, [Raduńj, - Informacja polityczna sekretarza KR KP(b )B w Radu
niu o grupach antyradzieckiego podziemia w rejonie 1. 

CEKPETHOa 

CEKPETAPIO UK KII(6)E TOB. IIOHAMOPEHKO 
CEKPETAPIO EAPAHOBiftiCKOID OEKOMA KTI(6)E TOB. TYPY.b 

CeKpeTap5! PagyHCKoro PK KI1(6)E 

IIOJIHTHH<POPMAUJI5I 

3a nocnegHee BpeM5! B PagyHcKOM paiioHe o6Hapy)KeHo p5Ig 6aHgHTCKHX 
rpynn, CKphiBaiOITJ;HXC5! B JieCaX, AOMaX KyJiaKOB, 6aHgHTOB, 'ITO CBHgeTeJihCTByeT O 
TOM, 'ITO OTMepsriO:ru:He KaTIHTaJIHCTH'leCKHe KJiaCChi (KyJia'lhe, 6hiB. TIOJIHI�eHCKHe, 
Oq>H�epbi, OCagHHKH), TIOTepSIB BCSIKOe MopaJihHO-IIOJIHTH'leCKOe goBepHe B Maccax 
cTaJIH nepexogHTh Ha caMhiH rHycHhiH nyTh, nyTh y6Hii:CTBa H3-3a yrna JIY'IIUHX 
ChiHOB TpygoB ora Hapoga,  npegcTaBHTeneii n apTHH H coB eTCKOH BJiaCTH, 
OpraHH3YSICh B OTgeJihHhle 6aHgHTCKHe rpynnhl, 'lT06hi IIOMeiUaTh COBeTCKOH 
BJiaCTH. 

17 MaSI 1940 r. B TISITh 'laCOB yTpa CTie�rpynna BOCeM 'leJIOBeK PagyHCKOrO 
paiioTgeneHhSI HKB,Il; H MHJIH�H B noHcKax cKphiBaBIUHXCSI 6aHgHTOB Ha xyTope 
IIpoBo)Ka, 3a6onoTcKoro ceJihCOBeTa (paccrosrHHe 17 KHJioMeTpOB OT paiioHHoro 
�eHTpa)HaTKHyJiaCh Ha BOOpy)KeHHOe cyrrpaTHBJieHHe CO CTOpOHhl CKpbiBaBIUeHCSI 
6aHghi (B TOM 'lHCJie X03SIHH xyTopa illMHrep OcHn H ero ChiHhi - 6aHgHThi). B 
pe3yJihTaTe 'lero ÓhiJI y6HT MHJIH�HOHep HMnepoBH'l2 H paHeH B npaBoe nne'lo 
onep-ynoJIHOMO'leHHhiH PO HKB,Il; KaHgHgaT BKII( 6) Illa6ypHH Hnh5! <PegopoBH'l3, 
Harpa)KgeHHhiH MegaJihiO «3A EOEBbiE 3ACJIYI'H» B arrpene 1939 r. B p5!Aax 
PKKA. 

IIpH pa36opKe goMa H gBopa, rge yKphmanach 6aHga o6Hapy)KeHo psrg 
y6e)KHIIJ; H JIOrOBH:ru: Ha 'lepgaKax, TIOA KphiiUaMH, a TaK)Ke B rrorpe6e, HaXOASIITJ;HMCSI 
Ha paccrosrHHH 50 MeTPOB oT goMa, 3aMacKHpoBaHHhiX g1151 yKphiTHSI 6aHgHTOB. 
OgHoBpeMeHHo o 6 H apy)KeH B n e cy H a  gepeBe H a 6niO g aTeJi hHhi H  nocT c 
TIOACTaBJieHHOH 8-10 MeTPOB JieCHH�eH, HaXOAHBIUeHCSI Ha paCCTOSIHHH 75 MeTPOB 
OT A OMa illMHrepsr4 . 

B o  BpeMsr nepecTpenKH 6aHgHT IIIMHrep OcHn nogcKO'lHJI K y6HTOMY 
MHJIH�HOHepy, CXBaTHJI BHHTOBKY H 6e)KaJI B JieC, rge H 6biJI TIOHMaH. 0cTaJihHhie 
6aHgHThi 6e)KaJIH B nec. 

IIpHHSIThi Mephi K noHMKe 6aHgHTOB. 
PaHeHhiH TOBapHITJ; illa6ypHH BCKOpe 6hiJI AOCTaBJieH B ropog JlHga Ha 

aBTOMaiUHHe B BOeHHbiH rOCTIHTaJih. 
18 Masr Ha rroxopoHax y6HToro 6aHgHTaMH MHJIH�HOHepa HMnepOBH'la 
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co6panoch MHoro mogeil - 6hiJI npoBegeH TpaypHhiH MHTHHr: 
HMnepomPI nponcxognT c 6egHon ceMhll, no Hau:noHaJihHOCTH JIHTOBeą C 

nepBhiX gHeli npnxoga KpacHoli ApMHH nocTyiiHJI B opraHhi MHJIHU:HH, l.JeCTHO H 
caMOOTBep)J(eHHO BhiiiOJIH5!JI 6oeBhie 3agaHH5! H BCe IIOpyqeHH5!. C CeMhll IIOrH6Wero 
OCTaJIHCh: )J(eHa ll rpygHOli pe6eHOK. 

IToxopoHbi npon3BegeHhi 3a cqeT rocygapcTBa, )!(eHe norn6wero PnKOM 
Bhi):(aHa 0):\HOBpeMeHHM IIOMOIIJ;h B cyMMe 500 py6JieH. 

CEKPETAPb PA,IJ,YHCKOrO PK KI1(6)B (nognnch) (CBHPH,IJ,EHKO)

19 Ma5! 1940 r.d 

Na górze dokumentu odręczna adnotacja kancelaryjna: ,,Wpł. - 309" , podkreślone i 
data: "21N-40 r. " 
Na dole dokumentu trójkątna pieczęć z nieczytelnym napisem. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P" , spr. 1 ,  t. 28, k. 89.

"Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
•w tym miejscu podkreślenie odręczne. 
' Słowa: "Podjęto działania w celu ujęcia bandytów

" 
dopisane odręcznie. 

" Data wpisana odręcznie. 

1 Por. Dok. 17. 
2W dok. 1 7  "Imfierewicz". 
3 W dok. 17 "Samburin". 
' W dok. 17 "Szłajgier". 

Dokument 19 

1940 czerwiec 3, Baranowicze, - Raport Zarządu NKWD obwodu baranowic
kiego o antyradzieckie} działalności w obwodzie elementów kułackich. 

COB . CEKPETHO.• 

CEKPETAPIO OB KOMA KI1(6)E 110 EAPAHOBH�CKOH OEJIACTH 
TOB. TYP. 
rop. EapaHoBnqH. 

ITOKJIAITHA� 3AI1HCKA. 
06 aHTHCOBeTCKOli ge5!TeJihHOCTH KyJiaiJ;KOrO 3JieMeHTa. 

3a nocnegHee BpeM5! B p5!ge palioROB EapaHoBnqcKoli o6nacTn Kynau;Knil 
3JieMeHT YCHJIHJI CBOlO KOHTppeBOJilOU:HOHHYlO ge5!TeJihHOCTh HanpaBJieHHYlO Ha 
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cpbiB MeponpiUITIBI napnur H npaBFITenhcrBa B ):(epeBHe, TaK HarrpHMep: B ):(epeBHe 
CymiTHqH,  H o Borpy):(cKoro p anaHa KynaKH CTAHIOK Cene HepeT H 
KOI1hiiiiEBCKI1H A):(aM OTKa3anHCb OT rrpe):(nO)I{eHHoro HM nnaHa, 3ace51Tb 40 
ra, a 3ace5InH TOTibKO lO ra nyqrnell: 3eMnH H npH 3TOM yrpo)l{aiOm;e npe):(ynpe):(HnH 
KpeCTb5IH ):(aHHOH ):(epeBHii. 

«EcnH KTO nH60 B03MeT 3TY 3eMn!O H 6y):(eT ee 
o6pa6aTbiBaTb TO TeM nona):( eT 3):(0pOBO 3a 3TO, ecnH 6y):(eT 
BOHHa». 

KynaK MAPKEBI{ą HHKonall:, ):(o6poBoneu; 6hiBIIIeii nonbeKO H apMHH B 1919 
- 1920 ro):(ax npHHHMan yqacTHe B 6o5IX c KpacHOH ApMHeii, cpe):(H KpecTb5IH 
fOBOpHT: 

«B KOTIX03 BCTyllaTb He Ha)l;O, TaK KaK BnaCTb 
cenqac BpeMeHHa5I, a no 3TOMY HeH3BeCTHO, qTO 6yp:eT 
p:anbiiie. Be):(b KOTIX03HHK TOT - )l{e KOMMYHHCT H ecnH 3Ta 
BnaCTb H3MeHHTbC5I, TO KOTIX03HHKOB H KOMMYHHCTOB 6YJ1YT 
paccTpenHBaTb». 

3TOT )l{e KynaK pa3rOBapHBM c KpeCTb51HaMH ):(epeBHH Kapa6HTOBKH Ha TeMY 
o BoiiHe 3MBHn:

«BOT 5InOHH5I IIOKOHqHT C KHTaeM, a <l>paHIJ,IDI H 
AHrnH51 3aKniOqHT C repMaHHeH MHp, Torp:a OHH B Ce 
o6'ep:HH5ITC5I H rroiip:yT rrpoTHB PoccHH. A PoccH5I Be3):(e 
OKp�eHa KaiiHTanHcrHqeCKHM MHpOM H eH rrpOTHB TaKOfO 
MHpa He ycro51Tb». 

)KnTenbHHIJ;a p:ep. He5IHOBnuma, KynaqKa BI1TOPCKA5I AHHa B p a3rOBope 
c MecTHOH )I{HTenbHHu;eii MAPYIIIKO MapHeM coo6m;Hna: 

«Y HaC HMeeTC5I pa):(HOnpHeMHHK H Mbl KruK):(biH 
p:eHh cnyrnaeM pap:Ho-nepep:aqft H3 3a rpaHHIJ;bi H 3HaeM Bce, 
qTO p:en aeTC5I Ha CBeTe. B CKOpOM BpeMeHH HeMIJ;bl 
HanpaB5IT CBOH CHTibl npOTHB KOMMYHHCTOB H pa306IOT HX, 
TOrp:a Oli51Th BepHeTC5I crapM )I{H3Hb H 3a)I{HBeM XOpOIIIeH 
)I{H3Hb!O. 

B BonO)I{HHCKOM paiioHe Kynau;Ka5I qacrh ):(epeBHH npOBOJIHT aHTHKOnX03HYIO 
arHTaiJ;HIO cpep:H H aceneHH5I Kyn aKH E OIIIAPKEB I1 �  B . ,  E 05IH B . ,  
I1POKOI10BI1� E., PAKOBEU: <I>., H PAKOBEU: B.  pacnpocTpaHHnH cnyx, qTO 
KOTIX03bl Ha )l;H5IX pacnap:yTC51, HY)I{HO 3aXBaTHTb H 3anaxaTb 3eMniO KOTIX03a l MM 
CoKaBeKaro de B pe3ynbTaTe 3TOH npoBoKau;HH e):(HHOnHqHHKH 9 MM 3axBaTHnH 
yca):(e6HyiO 3eMniO KOTIX03HHKOB HaiipHMep: rOPHQCTAH I: Bcrraxan 0,14 ra, 
KJII1MOBI1� <I>. H 5IKYT0BI{ą rr. BCrraxanH 0,16 ra, KynaKH EAPAIIIKEBI{q H 
E05IH BcnaxanH 0,512 ra H T./l:. 

Ha MecTo Bbie3)1{ana KOMHCCH5I B cocraBe rrpep:cep:aTen51 c/c I10JIY5I�I1KA, 
I1pep:cep:aTen5I Konxo3a PAKOBU:A, ynonHOMoqeHHoro PK KI1(6)E H PBK 
KPhiiiiKOBEU: H ynonHOMoqeHHoro o6KoMa KI1(6)E - TIOHI1C, KOTopa51 
COCTaBHna aKTbl O npHBneqeHHH BHHOBHHKOB K OTBeTCTBeHHOCTH. IJo 3TOMY )Ke 
Bonpacy B ble3)Kan n p o Kypop HATAJIEBI1�. Ho ):( anbrne p a3roBopoB H 
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coCTaBnemui aKTOB ):Ieno He ):(OIIJno. Kynanr rrpo):(On)KaiOT pacnpocTpaiDITh BC5IKoro
po):(a rrpOBOKaiJ;HOHHhie cnyxH O pacrra):(e KOJIX03a. E):(HHOJlli"IHHKH CTaJIII rraCTH CKOT 
Ha KOJIX03HbiX IIOJI5IX H B035IT HaB03 Ha CBOH IIOJI5I qepe3 KOJ1X03Hbie IIOCeBhi. 

KOHTppeBOJIIOIJ;HOHHYID ):(e5ITeJlbHOCTh KynaKOB He06XO):(HMO OTMeTHTh H B 
CTon6u;oBCKOM p-He, r):(e KynaK ):lep. H. Bech TAPAEEili l1m5I 3a5IBHJI. -

«KOr):(a IIJna KpacHa5I ApMH5I, TO roBopHnH ocBo60)K):(aTh 
Hac oT rraHOB. nonhcKH rraHhr y Hac 3eMnH He OT6HpanH H 6oJihiiJe 
cBo6o):(hi 6hlno, a CoBeThr 3aH5!JIHCh rpa6e)KeM, OT6HpaiOT 3eMJIID. 
,IJ,a 3TO ern.e He Bce, cKopo 3a):(yiiJaT HanoroM». 

3AM HA l:.! YHKB,IJ, no EAPAHOBI1l:.!CKOH OEIT 
ITEHTEHAHT rOCEE30I1ACHOCTI1 (rro):(rrHcb) (IIOITI1TI1KO) 

3AM HAl:.! OT,IJ, 3KO YHKB,IJ, no EAPAHOBI1l:.!CKOH OEIT 
CT ITEHTEHAHT (rro):(rrHcb) (CYMl:.!EHKO) 

«3» HIOIDI 1940 r. b 
Ng 03082 r. EapaH. 

Przedostatni akapit na lewym marginesie zaznaczony pionową linią i wpisana uko
sem dekretacja: "Poprosić, żeby Rejonowa Prokuratura poinformowała co zrobio
no w sprawie sokowskich zajęć ziemi. (Podpis Tura i data 4/XI 1 940) 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1 ,  t .  26, k. 16 1-162.

•Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
b Dzień i nr wpisane odręcznie. 

Dokument 20 

1940 czerwiec 4, [Nieśwież], - Raport Sekretarza KR KP(b)B w Nieświeżu 
o kontrrewolucyfnef działalności duchowieństwa w refonie.

CEKPETAPIO EAPAHOBI1l:.!CKOrO OEKOMA Kn(6)E 
TOB. TYPY" 

,IJ,OKITA,IJ,HA� 3AIII1CKA. 

B rrocne):(Hee BpeM5I B HecBJJ)KCKOM paM:oHe RMeeT MecTo aKTHBR3au;HH 
KOHTppeBOJIIOIJ;HOHHbiX 3JleMeHTOB H B OC06eHHOCTH KOHTppeBOJ1IOIJ;HOHHa5! 
):(e5ITeJlbHOCTh u;epKOBHHKOB - 3TH IIOCJle):(HHe OC06eHHO rrp05IBJ15!IOT ce65! B CB5!3H C 
o6no)KeHH5IM RX KaK cny)KHTeneM: penRrH03Hhrx KYJihTOB HanoraMH. 

KceH3 HecBR)KCKoro KOCTena - Ky6HK roBopHn, qTo «51 yBepeH, qTo nonhiiJa 
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eii.l;e BOCCTaHOBHTC51 KaK rocy.o;apCTBO, II03TOMY 5I He XO'IY Ha 3TOT rrepHOJJ:, T.e. JJ:O 
BOCCTaHOBneHH5I IJonhlllH OCTaBHTb BepyiOII.l;HX Ha rrpOH3BOn CYJJ:h6hi. Ee3 MeH51 
BepyiOII.l;He yrra.o;yT JJ:YXOM H ITOTep5IIOT yBepeHHOCTb B Ha}J;e)K}J;e K BOCCTaHOBneHHIO 
IlonbiiiH», a 12 Ma5I c.r. Ky6HK 3a5IBHn «He rra.o;aihe .o;yxoM, rrpHJJ:eT BpeMH, 'ITO 
60nbiiieBHKH Taf()Ke CKOpO HC'le3HYT KaK OHH HeO:>I<HJJ:aHHO H II05IBHnHCb . . .  Hy)KHO 
MOnHThC51 6ora, 'IT06hi 3Ta He'IHCTa5I CHJia HC'le3na C 3eMHOrO IIIapa . . .  » 

12-ro Ma5I rrorr Pyceu;KHH BhrcryrrHn B u;epKBH c pe'lhiO rrepe.o: BepyiOII.l;HMH 
3a5IBHn «}J;pyrH MOH, rrpHlllna Ha u;epKOBb CKOp6b, HaiiiY u;epKOBb 06nmKHJIH RanorOM 
5000 py6. B MeC5IIJ;, 6y.o;Te KperrKH B CBOeH Bepe ecnH XOTHTe, 'IT06hi 60nhiiieBHKH 
He JaKphiJIH u;epKOBh» H rrpH3biBan co6epaTh .o;eHHH - BepyiOII.l;He .o;anH o6eii.l;aHHe 
co6epaTb .o;eHhrii. 

19-ro Ma5I 3TOT )Ke non Pyceu;KHH 6y.o;y'IH B .o;ep. Iloxa60BII.l;HHa B pa3roBope 
c JJ:b5IKOM OMenh'leHKO roaopHn «BOT rrpHIIIna 3Ta 3apa3a 6onhllleBHCTCKa5I, HaM 
HY)KHO ycHneHHO MOnHTbC5I HHa'le HaC 3a}J;yiiiaT» B 3TOT )Ke )J;eHh OH o6paTHnC5I K 
rp-HaM .o;ep. IJoxa60BII.l;HHa C rrpH3biBOM C06epaTh }J;eHbrH Ha u;epKOBb. 

KceH3 HecBH)KCKoro Kocrena KonocoacKHii 16-ro MaH roBopHn «60nhiiieBHKH 
H3MeHHnH CIIOC06 nHKBHJJ:aqHH IIOIIOB, OTMeHHnH qpe3Bbi'laHHYIO KOMHCCHIO, a 
CTapaiOTC5I nHKBHJJ:HpOBaTb Ha C .o;pyrHMH CIIOC06aMH, TaKOM Hanor - 3TO CMepTHbiH 
rrpHroBop .o;n5I Hac B paccpo'!Ky». 

IJOIIbi H KCeH3a Be}J;yT arHTaiJ;HIO cpe.o;H HaceneHH5I, 'IT06hi IIOCne}J;HHe 
IIOCbiJianH CBOH .o;enerau;HH B PaRKOM H PaHHCIIOnKOM C Tpe6oBaHH5IMH O CHH)KeHHH 
Hanora c HX. TaK HarrpHMep: rp-Ka r. rop. HecBH)Ka Pa<f>6oBH'l H.H. Ja5IBHna «Ha 
u;epKOBb HaJIQ)KHnH He IIOCHnhHbiH Hanor H Mbl JJ:YMaeM BCeM IIpHXOJJ:OM co6paThC5I 
H rroiiTH K rrpe.o;ce.o;aTeniO PaiiHcrronKOMa, Bhi30BHM rrpe.o;ce.o;aTeJI5I K Hapo.o:y H 3aHBHM 
eMY, 'ITO non TaKaro Hanora yrrnaTHTh He B cHJiax, y Hac B u;epKBH He ToproBmr, a 
JJ:OM 60)KHH, HO CB5III.l;eHHHK C HaMH He xoqHT HTTH H rrpe.o;naraeT HaM IIOHTH 6e3 ero. 
KpoMe Toro CB5III.l;eHHHK Pyceu;KHH HaM rropeKoMeHJJ:OBan HarrHcaTb KonneKTHBHoe 
Ja5IBneHHe CTanHffY». Ilo BCeM BhiiiieyKaJaHHhiM <f>aKTaM KOHTppeBoniOu;HOHHOH 
.o;e5ITenbHOCTH u;epKOBHHKOB no nHHHH HKB)J; rrpHHHMaiOTC5I Mepbi. O 'IeM cTaBHM 
BaC B H3BeCTHOCTb. b 

CeKpeTapb HecBIDKCKoro 
PK KII(6)E (rro.o;rmcb) (CHPOTKO) 

Na górze dokumentu z lewej strony wpisana ukosem adnotacja: "Nr 7 4", podkreślo
ne i data: "4/VI-40 r." 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, z es p. 7580 "P", sp r. 1, t. 28, k. 39-40.

•Wielkie litery oryginału. 
b Ostatnie zdanie dopisane odręcznie. 
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13 wc.na,wBG BpeMII a lłlclUtliCN>>A patłom :wl36'1' 1190'1'0 �� 
I<OH:L'ppaOOJiuc;roHHlile &1!e!SH'1'0!1 • B OCOCleiDIOCTK MB:rpp6BOJIIJ1l{tmll8:I 
_,ę !tteJ!:bHCCTI> �pi<OBHIIl<OB " B'!'ll llOOJla.z:uma oco6enw npo !łBJif!ill' oeela 
a OI!.itaK O OllJI0$.9mi8U lU l<lll< CJlj"lmreJl9i' ��OS 1ła l<'J1fbT9B HI'J.no-

licem fuosDru<o ro FnO'l.'eJra - Ry&n< roaop;m , -.:cro "lł'Jmpea,'lłTo 
I'IOJI1>me. em,e ooo�aHOs:rroJt JaU< rooy,napcTBo , X:O ln'OM"J n m xo'łłY m 

m'OT OOpi�O,ll, riie';. � OOOCTaHO�eBllll � OCTS.3}!T:b l$e'pp:l lil,I'I.X 

aa npoKa 30X Oy.n;b!U'. Eoo !419IDr sep� yrm,ti� eyxou .Ił noTepltr.l' 
j'Be!łp9lllł:)CT1> B HSJl,el(,ll:a l( BOOCTlHlOi!.i"I9JL!ll licr.r,Mtlł 1 a Q muł C', l', 
hyGmt sa.>nm.J! " Be na;m;tl<re .nyx:o!l, ITJHr.rteT spe:tn:, 'ł'l'O OO.J!l>ILBa:lll<lł 
T(lJ<JJia ci-:Opo zcrąesH7'1' Ra.«: o� !BOllC'!,ru.>.::m !l no 'ffiiDH1C:b • •  ·� H']lKm 
MOJl.t!TbCJt do:ra, 'ITCOO e'l.'e, I'E'UICT a 1 G�J.Jla ZC'!eSJ\a C ;l ;:)'.!HO I'O n;t�pa , .  ,11  

12-ro Jm.<t non Pyce�tm� llh! C'l'  yruu s �epl\lll! c peti:z.D nepe.n; Bep'fl:'" 

D1;1Cm aaf!BlJJ! Q ).l.pyr.a 'loK, npi.łll:.;'!a lit\ :_-epl'C3b �pelo , 3Dn:y rtepł'.O!IIJ 
Q rJ,i10lkliOlli Bru'IOI'Oll :I)QQ pyt:. 3 ''BC:l!:\, O'j� .i.<peJU.:Ii .3 cooe ;' re;:;.} 
ecmt xOTzre, 'ł'l'OCiH OOJ!:>r.>ea!-trot re ;,a;<p!l..'W �pr.osa" :a rąma.h!ar"'� 
;::o -:ep;;.n A3Hbrn - oopy�e ,:r.a.'nt ocen:,z..'llt9 ocePf:'l'h ,neHI>!"A� 

IS>- ru 1mR aTcT .:>e ncrr P.Jcel.li<t:' cynyY:il :3 ;ep • .L:o :�:JLo.31L.mm. a 

paa ro ao� c ,J:Ib.$0?l O�'l'Sro< o roaop'to:I " 3CT  np;m:r.a aTa anpa:;a 
oo.m.:.:emtCT<T.«llll, n&:.: "!'f.:i.ID ymuremto :m.n;!T r:.ca a:m:qe ffiO aa.rcyT.IJ.!lT � 
a ::rOT ;;a ;JeR& OH o ópaT ;t:tcJt l( rp- Hau AepJloxaooBIII;llm c rrp!OHB0'4 
JoGap�I> ,neru,� !la o;epm!N� 

Roe111 �cmm:cmro I<OCTeJ!a 1foJToccscrlt:1 I6-ro },ca;r I'0 '30P.IL1l 
" !l()JT'".::.t::emn<ll :aa�rilfJIII cnoco6 .:uu:pwi\aJ+Jli! uono a ;  OT'-!eRWIK 'l.pe8lłWU'!.4-
ey;;, mwccB::.;;, a CT opmtrcll J'IHRllH,Il;liJlcllr::%b nac ,ąJ�:r.r.m cnoco68!rn ,  
'!8110 :'' EaJror - ln' o  c wp-rEW! np.aro aop ,n.n n  :rta.""; .a paccpo-ąr..f • 

ilomt K lineHan BeiJ."'{r ar.n-� cp e,ll;li{ aace:rrernK, "ttToC.U u:ar&n 
noc.<leil..'lliD oocwra.nu cao.tł .oEl;•ern!.\lm a .  Paloon :a PrumcnOJll<Oll o 
'!JXl óOOO.ffiifllllt o cmtliieR:Ul :u•;J!ora a u:tl'�< !alt mnpm.19p: rp-:!<8.· 1'� 
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i 4o 
·. ro�lhcaaa �sn Ił..tt; sa.a:aB& • Ba �epFDm. m:nodl!łf m IIDClDI!I-

. " . . 

W� BBJ!Or 11. 'WI:ł �V BCGII IJ}>liXO.Ii>U: OOCSpBTl>CJł J.i IlC�ll, R npeAQe� 

TeJJD.'Paiht�nOJll(()m1 aHSOmDC uPeMeJUI:'eJl.ll: F. B8po,zty R BaJreD evy ,�o 
IlOn '.ra:fńro JlE!J!Ora ynJI�rrm-� . m a oRJtaX, y BaC a .qapltalt m TopmanH, 
a �li CSOuł., m carol\9:mnn< c Hru.llł· m xol:[llf lrl"l'R a npe� HB!l . - . . � -

lD�R Oes erdr: ltpo\19 TCI"' C:S�HRlO< Pyca� aur IIOpel<.OltiFJioJJM 
. � -- . 

mtmea'l'L l<OJ!J!elO'li:BBOe 3e.ffi3Jlerure OrM� Jlo ace1.� aumeJN!Ss.awu
�.au JSClłrrppe�utKO�� J:.t$tteJ!bHClCTR J:lepNlamtl'.Óa no JI.Iń!!.nł HHąn
nplfmr:,f1ml'c� � o  "T+'AI c-?i?o {?p · �ae tl ltJ f?�:h- �� - ./ 
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Dokument 21  

1940 czerwiec 6, [Baranowicze], - Meldunek specjalny Zarządu NKWD obwo
du baranawickiego o kontrrewolucyjnej działalności duchowieństwa w ob
wodzie. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO." 

CEKPETAPIO OEKOMA KIT(6)E - TOB. TYP -

CITEU. COOE.I.I.:(EHHE. 

O KOHTPPEBOJIIOIJJ10HHOM ,!],E5ITEJibHOCTH U:EPKOBHHKOB H 
.[(YXOBEHCTBA ITO EAPAHOBHqCKOM OEJIACTH. -

ITocTynHBWHe Bo 2 OT:n:en YrE YHKB,!], MaTepHanhr oT p51:n:a pailoHHhrx 
OT:n:enoB HKB,!], yKa3biBaiOT Ha 3Ha'IIITenhHYIO aHTHCOBeTcKyiO :n:eHTenhHOCTh 
u;epKOBHHKOB H :n:yxoBeHcTBa, KaK KaTOnH'IecKoro, TaK H npaBocnaBHoro. Oco6eHHO 
aKTHBH3HpOBanach HX aHTHCOBeTCK351 ]:(e51TenbHOCTb 3a IIOCne]:(HHH nepHO]:( BpeMeHH 
B CB5!3H C o6nO)KeHHeM :U:YXOBeHCTBa HanoraMH.1 

OT;n;enhHhre cmuu;eHHHKH H KCeH;n;3hi npoB0]:(51T aKTHBHYIO arHTaiJ;HIO cpe:n:H 
BepyiOru;Hx 3a OTKa3 OT BhiiiOnHeHH51 npoBO:O:HMhiX MeponpH51THH CoBeTCKOH 
BnaCThiO H rrpH3h!BaiOT K 06' e;n;HHeHHIO BOKpyr u;epKBH C Te M, 'IT06hi opraHH30BaHHO 
BhiCTyiTHTh C IIpOTeCTOM rrpOTHB 06llO)J(eHH51 cny)J(HTeneH KynhTa HanoraMH. 

TaK )Ke OTMe'IeHhl cnyqaH, KOr;n;a :O:YXOBeHCTBO opHeHTHpyeT IIpHXO)KaH Ha 
C03;n;aHHe crreu;HanhHhiX ;n:eneraiJ;HH KOTOpbre :O:Oll)KHhl ITOHTH B MeCTHhie H 
u;eHTpanhHhle opraHhl CoBeTCKOH Bnacrh c Tpe6oBaHHeM yMeHhWeHH51 HanoroB. 

ErrapxHanhHOe y n paBneHHe BO rn aBe c 3 K3 apxoM apxHenHcKorroM 
fiaHTeneHMOHOM CKllOH51eT :U:YXOBeHCTBO K OpraHH3aiJ;HH ;n;eneraiJ;HH C IIpOTeCTOM 
npoTHB o6no)KeHH51 HanoraMH. 

HecBH)J(CKoe PO HKB,!], coo6r.u;aeT, qTo MeCTHhiH CBHIII;eHHHK u;epKBH -
PYCEU:KHM rrony'IHB H3Beru;eHHe o HCqHcneHHH Ha Hero Hanora, 1 2  MaH c.r. 
BblCTYITHll B u;epKBH IIepe;n; BepyiOr.u;HMH C pe'IhiO B KOTOpOn rOBOpHn: 

« ,!J,pyrH MOR, rrpHWna Ha u;epKOBb CKOp 6 b ,  
OllO)J(HllH RanorOM B 5000 py6., 6y;n;Te KpeiiKH B CBOeH Bepe, 
ecnH XOTHTe, 'IT06bi 60nbiiieBHKH He 3aKpbinH u;epKBH 
co6HpailTe ;n;eHbrH». 

3TOT )Ke CB51ru;eHHHK PYCEU:KHM 19-ro MM 6y;n;yqH B ;n;epeBHe ITaxo6oBIII;HHe, 
B pa3rOBOpe C HaWHM HCTOąHHKOM, BhiCKa3blBa51 CBOIO Bpa)K;n;e6HOCTh K CoBeTCKOH 
BnacTH 3a51BHn: 
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«BoT npnuma :na 3apa3a 6oJihiUeBHCTCKa5f. HaM 
Ha)],O YCł.!JleHHO MOJIHTC5f, qT06bi HaC 6or H36aBHJI OT 
60JibUieBHKOB HHaqe OHM HaC 3a)],yUiaT, H B 3aKmoqeHHe 
)],06aBHJI : - HaBepHOe HaM C BaMH npn;o,eTC5f paCCTaTbC5f». 

I1cToąHHK HecBIDKcKoro PO HKBA- «AHATOJII1H», 16-ro MM c.r. coo6uwn, 
ąTo KceH)],3 KOJIOCOBCKJiiH 6y;o,yąn Bpax;o,e6Ho HacTpoeHHhiM K CoBeTcKOM 
BJiaCTH, KaCa5fCb BOnpoca 06JIO)KeHH5f CJI�HTeJieM KYJibTa HaJIOrOM 3MBHJI: 

«3TO BapBapCTBO HenOCHJibHbiMH HaJI OraMH 
6oJibiUeBHKH XOT5fT Ha c 3aAYIUHTb. EonniUeBHKH H3MeHHJIH 
cnoco6 JI HKBH)],a�HH AYXOBeHCTBa, OTMeHHJIH 
qpe3BbląaMHYIO KOMHCCHIO, no;o, CTeHKY JIIO)],eM He CTaB5fT, 
a crapaiOTC5f nro;o,eM rrHKBH)].npoBaTb ;o,pyrnM cnoco6oM. 
TaKOM Hanor - :no cMepTHhiM npnroBop ;o,n.sr cB�eHHHKOB 
- B paccpoąKY». 

AKTHBH3HpOB aJI CBOIO aHTHCOBeTCKYJO ;o,e.srTeJibHOCTb, HanpaBJI5f5f HaceJieHFt:e 
npoTHB npoBO)],HMbiX Meponpn.srTHM CoBeTCKOM BJiaCThJO n :r:�pyroM KCeH):I3 rop. 
HecBH)Ka - ):leKaH KYEI1K, KOTOpbiM o6pa�a5fCb K CBOHM npnxo)KaHaM 14 MM c.r. 
roBopnn: 

«Tpy)].HO CTaJIO )KllTb, HO Ha):IO noTepneTb, 3TO 
5fBJieHHe BpeMeHHOe, BCer):la TaK 6biJIO, KOr):la fiOJiblliY 
p a 3 6H B aJIH, HO OHa CHOBa B O CCTaH aBJIHB aJiaCb H 
cy�eCTBOBaJia. CKopo CHOBa npH):IeT TaKOe BpeM.si, KOr):la 
fiOJibiUa BOCCTaHOBHTC.si H 6y):leT oqeHb CHJibHa, HO Ha 3TOT 
pa3 Ha TeppHTOpHH fiOJiblliH He 6y):leT pa3peiUeHO )KHTb 
)l(H):IaM, HM )l(HTb.si He 6y):leT, T. K. OHM BCe KOMMYHHCTbl.» 

B nepBoM noJI OBHHe Ma5f Mec.sr�a Bepyro�ne KaTOJIHKH rop . HecBH)l(a 
HaMepnB aJI HCb n ocnaTh MHoro ąncneHHYJO :r:�enera�nro B PaMncnoJIKOM c 
TPe6oBaHneM CHH)l(eHn.sr HanoroB. Ho Kor:r:�a no 3TOMY Bonpocy o6paTHJIHCb 3a 
COBeTOM K KCeH):I3Y KYEJIIKY, nocJie):IHHH cornaCH5f Ha 3TO He ):laJI, BCJie):ICTBHe q ero 
HaMeąeHHOe MeponpH5lTHe KaTOJIHKaMH B )l(H3Hb npHBe):leHO He 6biJIO. 

TaKoe )l(e IUeCTBne HaMepnBarrncn opraHn3oBaTb n Bepyro�ne npoBocnaBHOM 
�epKBH. flo ):laHHOMy Bonpocy aKTHBHa.sr �epKOBHH�a - PAYTOBI1"II HaTanH.si 
HaiUeMy HCTOąHHKY C006�HJia: 

«Ha �epKOBb HaJIO)l(HJIH HenOCHJibHbiM HaJIOf H Mbi 
):lyMaeM BCeM npHXO):IOM C06paTbC5f H HTTH K npe):ICe):laTeJIJO 
PaMncnoJIKOMa BO rnaBe c CB.sr�eHHHKOM. B ni30BeM 
rrpe):ICe):laTeJI.si K Hapo):ly H 3a.siBHM eMy, qTO CB5f�eHHHK 
TaKoM Hanor ynnaTHTh He B cnnax, y Hac B �epKBH He 
TOprOBJI.si, a 60)KHM ):lOM, HO CB5f�eHHHK C HaMH He xoqeT 
HTTH H nopeKOMeH):IOBaJI HTTH O):IHHM». 

B Hacro.sr�HM MOMeHT no Bonpocy o6JIO)l(eHH.si HanoraMH, :r:�yxoBeHCTBO o6JiaCTH 
o6pa�aeTC5f 3a nOMO�biO ll COBeTOM B enapxHaJibHOe ynpaBJieHHe, MeCTeąKO 
)KypaBn�n, CrroHHMCKoro paMoHa. 

B CBOIDC yKa3aHH5fX 6rraroąHHHbiM H OT}J;eJibHbiM CB.si�eHHHKOM enapXHaJibHOe 
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yrrpaBneHIIe H B <I aCTHOCTH <IneH yrrpaBneHH5I B eHM;o:HKT E OE KOB CKI1M 
rrpM3biBaeT CTOll:KO ;o:ep)J(aTbC5I Ha CBOHX MeCTaX, YCIIOKaHBaeT Te M, '!TO CO CTOpOHhi 
3K3apxa 6y;o:yT IIpHH5IThi COOTBeTCTBYIOII.We Me phi BIInOTb ;o: o IIOChiJlKM CIIeJWaJ1bHOll 
;o:enerau;HM B MocKBY K TOB apmu;y CTATII1HY 

CB5III.l,eHHHKY PYCEUKOMY AneKceiO , rrpO)J(HBaiOru;eMy B r. HecBH)J(e 
EOEKOBCKI1M rrmrreT: (rrpHB07J:HTC5I rronHhiH TeKcT ero IIMChMa) 

NQ 03266b 
6NI-40 

«K CO)J(aneHHIO o 6nO)J(eHHe BaC 15000 py6.  -
TaKHM rpOMa;o:HbiM RanorOM He e;o:HHH'!Hbie B errapXHM M 
;o:en aeTC5I 3TO C03HaTenhHO IIOIJ: n 0 3yHrOM - «CaMH 
OTK�TC5I OT n;epKBH», 6e3 BC5IKOrO 5IK06bi HaCHnH5I; TaKOll 
)J(e CIIOC06 OHM He C'IHTaiOT HaCHnHeM. 

Heo6xo;o:HMO IIHCaTh, TenerpaqmpoBaTh, a ecnH 
B03 MO)J(H0 H IIOChinaTh ;o:erryTan;HIO B MoCKBy, HHa<Je 
HH'Iero He 6y;o:eT. Y HaC B MOHaCTbipe II OKa HeT o6nO)J(eHHll, 
HO 20 Ma5I (Halli CaMblll rnaBHbiH rrp a37J:HHK - 5IBneHHe 
./KHpOBHl.\KOH HKOHbi) 6hiJ10 MHOrO ;o:yXOBeHCTBa C pa3HhiX
KOHI.J;OB enapXHH H Mb! BIIepBbie Y3HaJ1H O TaKHX Hanorax, 
rrpH <JeM B HeKOTOphiX Mecrax ;o:enaeTC5I 6naropo;o:Ho, HO B 
60J1hiiiHHCTBe cny<raeB HHCIIeKTOpa ;o:enaiOT COBepiiieHHO 
IIpOH3BOnhHO. 

Mhr O)J(H;o:aeM ;o:oHeceHHH c MeCT, <IT0 6hi 
HaKOIIHJlOCh MHOrO MaTepRana H ;o:yMaeM OT JlHQa 3K3apxa 
IIHCaTb B MocKBY H ecn11 6y;o:eT B0 3MO)J(HO rrochinaTh 
;o:erryTan;HIO K CTATII1HY H BepHM, �ITO 3TO rroMO)J(eT. 
ITaKa )J(e Ha;o:o KpenHThC5I H neperoBapMBaTbC5I c MeCTHhiMM 
o6naCTHh!MH M MHHCKHMH BJ1aCT5IMH». 

3AM. HA q. YHKBA 110 EAPAHOBI1qCKOM OEn. -
TIEMTEHAHT rOCY.IJ:.EE3011ACHOCTI1 - (rro;o:rrMCh) (I10TII1TI1KO)

Ha<r 2 oT;o: YHKBA 
Tieii:TeHaHT r6c (rro;o:rrHcb) (CTIOKTEB)

Na górze dokumentu odręczna adnotacja kancelaryjna: ,,Wpł. nr 356" i pod tym "7M-
40 r.". Z lewej strony niżej ukośna dekretacja: "t. Misiuriew (podkreślenie) W związku
z danymi tego meldunku o kontrrew[olucyjnej] działalności obrońców duchowień
stwa, trzeba wobec nich stosować takie środki specjalne jak wobec innych k/r orga
nizacji. Sankcjonuję aresztowanie Rusieckiego i jemu podobnych. (Podpis nieczy
telny Tura) 7/VI-40 r."
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qryginał, maszynopis.
Zródło: PAOB w Brześciu, ze sp. 7580 "P", spr. 1 ,  t. 26, k. 169-170.

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
• Nr i data wpisane odręcznie. 
•Wpisane odręcznie. 

' Por. dok. 20 . 

. ...-� 

- 1.'0B. T Y P. -

.. . -� A _ę__ C_h_._ 

)JOCTyTII1'8itll10 00 2 (.,� .1\M Yi'E Yli!\S.'J. MaTepl1aJIU O� pana 

;>a;IOHHU>: 0T.::fl3 il03 !ir<.1J, y:�ast>Ham Ha SHatUiTSJihfiytO aHTl!COBeTC

K'ftJ ,$ilTCiibl!OC�b qE! pKO B!-li!KOB Ił .IJYXOB8HCTBat !GR RB!rOIDI'łeC

!(Qi' O, TaR li npa.ooc.JiaBHOi'O . Oco6eHHO aJ;:rlł BJUH!po BaJiaCb IOC aHTII

CO�l3TCKB.Ii �.fii'OJibHOC�b Ba noc.n:e,ll)J:lld nepl/IOJJ; Spe1..!8Hii B CBi!31i 

- 06�0BaHlleM Ąy.XOBeHCTBa Hanoi'SMM . 

()� .1\) ·lbH<Ul CBilUIOHHIUtH 11 KCeH.IPU npoBOĄ'IT aiO"HaHy!O !lr.-.Wra

L\i!lJ Cll'l,ll;ll aepy!QJIKX sa OTKM oT auno.JIHeHI!a npoao�lklX Mepon

Pii>li K.i J:> se�:CK04 BJlaCTblO 11 nplllsUB8JO'I: R oCl"eil,iUI.e HI!Kl oo!tpy:i' 

L\epitBV. C �ll, '-ITOOO Opi'aHl!30BaHfł:l Błit."'l'ym!!rb C npoTeCTOW npo

i li B OClllOJmHI-lfi C.ltYJIG!TO.!ISJ. KYnbTa .Ha.lloi:'ałollł . 
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'!'alt :118 on&e'l8Hli Cllyqal!, lali')l,a ,IIJ'XDOOH�BO oplleH�i!py&� 
npa::xosaH 1111 COB,IVUille ClllHtpJtl:.HI« )te.lei'allJiit. 1101'0Jii9 ,Q).QHI: 
no�a B łi!C� .11 rte� opi'aH!i ComTCxol:l. BJmC!rh c �1 
dcaaRKeV yweRAW6RUH fianOI'OB� 

�.l!.alll.łłQe �allef:Uie so I'Jli!.Be c aB:SapXow apx:Bamc-, . 
l!OI!OW fiaH'reJie>!waOl4";ltiiO!L'l9� .u;yxoBeBCTSO K Opi'!UiM3a.I.\Kil ,ne-
.n a I'a.Itif .:4 C npo!'e C1'0'14 !IIX>THB O 6;l:cmel!RH HAliOi'!U.IH • 

necllJ.a;cl!Oe PO HK3.1J, coodwne!l', lłro loB C!'f!HZl cBll!lleH.HHK 

Qep:KBH - P.>'CELUG11 no.Jzy'mB HsseweH�e o HC'Q.i!C.Uefłru!: Ha Hei'O 

HaJIOi'a, i2 l&liJi C , i' ,  BłlCTy!IWI B L\ePKBH nepe,]l BepyY.ll!l'It.& C 

pa'Qb!O B !!OTO pod I'OBOPI!Jl ; 

Ó'l'o'I' liB CBilllle!Wl.K PYCEJ�!VG 1 9-I'O wa.fi (j� a ,l\6peBH 

fiaxOdOBll!IDle ,  B pasr>o rope C Hall!KM IIC!I:O'<llil!:l!Oll, Bl:lCll:ll.SNB!!JI 
C 80D B�dHOC!'b K CoBe'l'CROla BJI.aC!!'H SaJiaKJI : 

"Bo:r npmMa aTa sapasa 6c!Ibllle BacTClt!lJl, 
HIW H:J.):(O ycll.lieHHo YJJIKTC!l, tJrot:Si:l Rac 6or r.ts 
BWI 01' 6o.JibiJl6ID!ltOB HHatle OHli! H S.C aa,mowaT, � 
a saMlOtleHHe lJP6aBl!.JI : - Ha.:aepaoe H.8.ll c 5Bl4i' 
npH,D,eTC!l paccm:ob e!l . "  

i1C'l'O'QHrut Hec!®li:CROi'o PO HKB.ll, - ".AHA'IDJI.W·l" , i6-.ro :wa: 

c , l' ,  cooóJWI, 'lTO RCeH� iiDJ10000C!{K: óy,mnm ap�e ÓHO Ra• 

poe!Ul.ł!K K CoBe!I'CROJ! B.tlaCTI!, KB.CW!Cb eonpaca OÓ][Ol!i8HH.!i Cli 

JKI!Te!Ieill KY!lb!l:a Ha!!Oi' (ll.l sailBM :  
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AKTMBldSHJlOBalt CBO!O aHTJIICOBeTCKY!D �KTEl.IIhliO�b, H� 

Jl.fi.II Hace.ne�e npo�as' njloao,liKwx lep:>npH.IITQ Cb.OOTCltOtl: Bl'IB.CTLlO 

a JJ.Py<>oil. RCeS:)J;3 rop. HeCBWIIll. - .!IBlW.B !O'BMK, P:PropWl o@autaiicb
R CBOIUI nproroJKaHala 1·f l>!a.R C,l', I'OBOPWI : 

b "Tpy� cm.ao ZJttt>1 lic aa.xv:> DO!l'epna1'b , aro 
JlSJ!Siilie Bp3lłeRHOa , BCO.t'.Jlll. fiUt 6Wio, EOI'.o;a UoJil,
lllY pa.3Cil!Balm, . HO Olia CHOB$i BOCCHBIIB!!l!'AA!!SCb 
H CYl!lectsoaa.na. C.110� caoua IIPJOiJT !.'a:soe spa
W!, KO.i',llll. UoJihma liOCCTa!Ulaln'Cll 11 iSYĄBT Otle!U> 
cwn,aa, HO Ha 8'1"0!!: PU Ha. 'f&PP!rroPI'tll llollbd 
He 6y):\e'f pa,spemeHo :tlrrt. li!H,l.l'UI:ł. lll! :zm<t..a: Ha 6y
,ll,a'f, 'r, K, Ol:Uł ljC& l!.Pl04,YBJiiC!'!i, 

B nepsoft !lDJioai!Re Wll.fi wec� .eepyiCillRe Ka'fOlllla:H rop. Hec
B.IllKa 1!aliBP'ABWIHCb DOCJiaTh )§!Ol'O"'ilc.JlaHBy!O ,I\El..llarai:(lllD a Pa2:RicnoJI
KOW C TpeOO OOHl!Si! CliHZeHI!li lWJIOI'OB, Ho KOI',l\ll. no S!!.'OifY BOIIlX>

cy o 6pasit1.1KOh sa ćoaarou K xcea�y K.YIOO\.Y, DOCJre,ll,Rd COi'JiaCHJi 

lia 31'0 lie )l,a.lt, BCJie)lCTOOe "Qei'O H�tła!U!Oe ll:lp:liiPI4liT.Ile l!a'fOJil!.

lt!UIIII B Elc!SHh npH8e.!IBiiO Ha Cii:<JIO . 
T-a:s:oe ES mectBII8 Hali3PlllleJLUCb opr'a!llmoaa!l'L 11 .eepytal!He I!p:l 

BOCJia.BHOlt UE!PltBH. J:io ,!113.li!i0i!y oonpocy aK\l'HBHa.ll IJ,Elpl!O� 
PAY'l'03Wł i:ie.TaJIJIIJi fialliSłzy HC!!.'OtUI.IUty COOCill(K.IIA: 

"Ha 1.\ePl!DBb łU:JIOlOIJIH lierrooHJibHHI.!: HallO!' m 
i!li ,!zyWl.SM �Sił npiDCC,Ipi! COclpan,CJi H HT'fH .tt npe
)lCS,l\ll.l'eJ!E> faaRCUOJil!.Plolll BO I'JlaB9 C CBI!lJl6tllli!RO.loł. 
HllSoaew npe)lce,naorellJi E Hapo,D,Y H saRBHW e)l;j', qoro 
CB�eHHHK !!.'aRO>! HaJior' ytma!I.'H'rh He B CHJiaX, y 
HaC B IJ,ElpXBa He !'Opi:'OBJVt, a 6Ql0lil ,lPlol1 HO .CBH
li!8RHJ4K C HaYH He XO"<le'r .ll'f!l'lt Jll DOP6l!.Plleli)l:JB8.1t 
H na o,ęl1ll" .  
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B HaCroJll!{d li'J»BR� ID oonpocy o !S.lro:.aa.wr BaliGt'allll., mr
xo:aeRC�BO odJtaCn o(fpa!Julercsr ua DDlł:llllblO K coaerov :s ana:px:e.
.!IhHOa yrips.SJieRKe , WCWtli!P ll\ypamrrta, CJroBrut:CKOI'O j:W!:oRa . 

B C.BOHX JltallaHHllX O'JI:al'O� H OT,@.I!blillJ.! CB-<Jm6Hffil:KO:W 
enapx:KaJII,.HOe ynpl.Bllełille H :s t<aCTHO CT>i t!JleH ynpaarre�R Beffil:
MR:r BOB!ro:OCI«1 np�T �.:ro.atto .ępa;:a.TI>Cfi .a&. cooHX y,:,.:;mx , 

ycnolW'!:aae'l:' 'l:eM, tlTO co cropoHH SJC3a.PXa t;5y� llPmlllTH COOT

:se!I'CTBYJl!U!:e uepi. BIWITl> ;rrp oocwutK cneu:aa.Jil>HD>i ,neJieramm 
B !.bCIUlY K 'rOBa.Pi!Il!Y CTAJillliY. 

CBHilleHRKKY PY(};UHDMY A.UeKCeB, npoEl!Ba.JUilel.IY B I'. HecBIDKe 
BOBI{;.X:J�tt nruue 1 : l npaoo,nwrcll ID.l!H!l.il: W:KC'l' 6I'O IllllCbUB. l 

n ,, '}'!,�łr)�'Jj !/ 

1. 
, jj,u .it1-i/zf 

" K coltll.J!eHl!JO odn:osemte aac 1 '5:)00 py6 . -
�aRIUol rp:;� RaJior>ov ae e,D;\UiZ't.'I.He :s ena�mr 
!1 ,1\SJiaa!i'Cil 39.'0 C08Ha.T61!bll0 . ll.l,t( JIOeyRI'O.M - ':Ą
lll'l O�K5li:JTM o� :qep;ttlm" ,  c>es SCll.ROi'O RltDOO Ha
CM.!tiR; TalQO� lłe .  CITO C06 O!Ui Ile C'1.11!raw.t' HaCI!.nR6M. 

Heod;co� rmca'l'I>1 wxar�poaa.Th, a ec;uo: 
BOSW:EHO H ITO CID!a'l'h ,1\8�a.LUfill B M:lC.KEy, lllia'l.6 
HH'l.et'O ae dy,n;e!l'. Y aac .e waacrupe nom ReT 

. o 6Jlol!t8HHll., Ho aJ l&afi l Hall! C!il4:tlt I' Jia.llHUi1 ITPIU3 ,n· 
HRK - RM6Hil6 lW!pol:liiiU':OU l!EOiill l OOJIO l.U10I'O )J;y� 
XOBeHC'l'Ba C pa3BUX KOH!T,OB enapxl!J4 .11 )!;!;l li!lepBhle 
y&HB..lm o Ta!tl!X llaJroi'ax, DPH -ąelol B fleltOTOPHX )e• 
C!!'ax .IJI;)J!MTCJl c!.n:.a.ropo.ll,HO , HO B ClOJthll!KHC:I'Be CJ!Y· 
'łae B  aH.cnenopa �.nalOT CO B8J.JID.6HHO npoJ.1830m,HO ,  

M!i Olill:,l1a61l )PHecefUlii C WC!!', ICOOC5łl HalQOlm
JIO Ch UHOI'O lo!a!l'6P0Ma li .iiJ'l'1lllll OT JU'!L1a S1$a:pxa 
nacari> s I&JCJ';!>Y_ ll ęc.lrH C5y.I(e 'l' OOf!l.Dli!HO noc:wran. 
�enYT� R t.WlllHY H oopl!ll, -qro aro DO'Wlltll!l' .  
uo ita m aa;rrp KP6IDI!!'I>Cf! n nepero:sapi'IBM'I>Cll c 
lo! e C'l'Blil>ru O rlJia.cTHillo!li H Mlui CKlO&! BJia.C Tm.!lll " • 

_,.., Q1-?..-G l> 
___...:;...-

""'' · 
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Dokument 22 

1940 czerwiec [po 20], Pińsk, - Raport Zarządu NKWD obwodu pińskiego o 
01'ganizac}i kołchozów w obwodzie i działalności antysoc}alistycznych ele
mentów. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO.a 

CEKPETAPJO IIHHCKOrO OEKOMA KII(6)E EEJIOPYCCHH 
- ToB. KAPACEBY 

IIOKJIAIIHA5I 3AIIHCKA 
0 KOJIX03HOM CTpOHTeJibCTBe H )l;e51TeJibHOCTH 

a-e 3JieMeHTa. 

3.n;ecb. 

llo COCT05IHHIO Ha 20-e HIOH5I l940 ro.n;a B ilHHCKOH o6JI. HMeeTC51 50 KOJIX030B, 
C OXBaTOB B HHX - 4892 KpeCTb51HCKHX X035IHCTB. llpH o6�eM KOJIHqecTBe 
KpeCTMIHCKHX X035IHCTB B 06JiaCTH - 85098, rrpou;eHT KOJIJieKTHBH3HpOBaHHhiX 
X0351HCTB COCTaBJI51eT OKOJIO 6%. 

llo paHOHaM 0 6JiaCTH KOJIHqeCTBO KOJIX030B H KOJIJie KTHBii3HpOBaHHbiX 
X035IHCTB pacrrpe.n;eJI5IeTc5I cne.n;yro�HM o6pa3oM: 

NQ NQ HaHMeHoBaHHe Kon-Bo Kon-Bo KonHą. % 
n/n paHOHOB X03. B opraH. X03. B KOJIJieK 

lpaH:oHe KOJIX03. KOJIX03 THBH3. 
l .  limiCKHH . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 8498 4 242 2,8 

2. )l(a6ąHu;KHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6871 9 839 8,0 

3 .  JlorHiu;eHCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5658 2 1 06 2,6 

4. ,[ij)OrJPIIDICKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9703 2 335 3 ,3 

5 .  Jii:BaHOBCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 05 1 6  1 2  1 040 9,0 

6. TenexaHOBCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5333 6 404 7,2 

7. Jl}'HHHeUKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9863 2 232 2,3 

8 .  faHUeBHąCKHii:; . . . . .. . .. . . . ; . . . . . . . . . . . .  6899 3 3 94 5,7 

9.  JleHIDICKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49 1 7  2 65 1 ,3 

10 .  CTOJIHHCKHH .. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  9865 2 2 1 4  2,0 

1 1 .  L{-fopo,n;OKCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7275 6 1 02 1  1 4,0 

HTOfO . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .  85098 50 4892 5,7 

IJo yqTeHHhiM 4Qb KOJIX03aM 06JiaCTH COCTaB X035IHCTB BCTyiiHBIIIHX B KOJIX03bi 
IIO HX MO�HOCTH XapaKTepH3yeTC51 CJie)l;yiO�HMH )l;aHHbiMH: 
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NQ N2 HaHMeHoBaHHe Kon-Bo Ib HHX: 
rr/rr PaiioHoB. X03. B Iie,[(HHK. Cpe,[(H. KynaK. c 

KOJIX03 

l .  }J;aBH,[(-rapO,[(OKCK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1021 389 6 1 3  22 
2. JlyHHHCU:KHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232 1 0  2 8  -
3 .  )Ka6'IHU:KHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  839  502 337  -
4. fuaHOBCKHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1040 4 1 8  6 1 8  4 

5 .  )J;porwmH CKHii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  335  73 1 24 -
6. CTOJIHHCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  75 1 07 32 
7. JiorHillHHCKHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 06 CBC,[(CHHH HCT -
8. IlHHCKHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 - 11 - 24 

9 .  JleHHHCKHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 27 l 3 8  -

1 0. raHI.(CBH:qCKHM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 CBC,[(CHHM HeT -
1 1 .  TenexaHcKHii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  404 176 l 220 8 

rnoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4892 1 667 2085 90 

M3 rrpHBe�eHHbiX �aHHbiX BH�Ho, 'ITO ocHOBHYIO Maccy B KOJIX03ax o6nacTH 
COCT3BJI5IIOT 6e�H5IKH H cpe�H5IKH. 

KynaqecTBO no 40b Y'ITCHHbiM KOJIX03aM cocTaBn5IeT B cero 90 X035IHCTB, HJIM B 
IIpOI.(CHTHaM OTHOIIICHHM OKOJia 2% d KO BCCM KOJIJICKTMBM3HpOBaHHb!M X035IHCTBaM. 

Ilo aT�CJibHb!M paMOHaM rrpal(CHT KyJia'!CCTBa ,  rrpaJIC3IIICrO B KaJIXa3bl 
3Ha'łHTCJibHO Bbillle. TaK, no CTOJIMHCKOMy palioHy Ky na�recTBO cocTaBJI5IeT - 13 % ,  
IlHHCKOMY palioHy - 1 0 % ,  JJ:aBM� - ropo�OKCKOMY palioHy - OKOJIO 3 % .  

3acopeHHOCTb OT�CJibHb!X KOJIX030B KyJial(KHM H �pyrMM COr.t;HaJibHO-'łY)l(�biM 
3JICMCHTOM 3Ha'łMTCJibHa51, TaK: 

Kanxo3 MM. «CTaJIMHa» �ep. OcHC)l(M'łM, IlHHCKara paliaHa HMeeT B 
CBOCM COCTaBe - 106 X035IliCTB, B TOM qMCJIC KyJiar.t;KMX X03-B - 14. JlnąHbili 
COCTaB KOJIX03HMKOB 3acopeH KJiaCCOBO-'łY)l(�b!M H Bpa)l(�C6Hb!M 3JICMCHTOM, 
KaKTO: «Pe3epBHCTOB» - 22 qeJI, 6/cOJITYCOB - 3 qeJI. JIIO�bMM, pO�CTBCHHHKH 
KOTOpb!X npO)l(HBaiOT 3arpaHHr.t;eli: B AMepHKC - 18 'łCJI, B repMaHHH - 13 
'łCJiaBCK. 

Konxo3 HMeHH «l MaH» �ep. HaBocenbe, Taro-)l(e paliaHa B CBOCM 
COCTaBe MMCCT - 59 X035IliCTB, H3 HHX: 3 KyJiar.t;KMX. KpOMC TOrO, B KOJIX03e 
COCT05IT: 2 IICTJIIOpOBr.t;a, 3 6hiBIII. COJITyca, O�MH Cb!H 6biBIII. IIOJibCKOrO 
)l(aH�apMa, 2 'łCJI. II0�03peB3CMb!C B CB5!3M C 6biBIII. IIOJibCKOli IIOJIHr.t;Heli H 17 
'łCJI. aHTHCOBCTCKH HaCTpOCHHb!X. 

Konxa3 HMCHM «rrapH)l(CKa5! KoMMyHa» JJ:amm-ropo�oKcKaro paliaHa 
COCTOMT M3 215 X035IliCTB. Cpe�M KOJIX03HHKOB 3TOrO KOJIX03a HMCCTC5!: 
KyJiaKOB - 5 •IeJI, cmiTycoB - 6 qeJI, KarrpaJIOB 6/rroJihCKOli apMHM - 10 'łCJI, 
KOHcpH�eHTOB, II0�03peBaCMbiX, - 8 qeJI., 6h!B. IIOJIHr.t;eliCKHX - 4 'łCJIOBCKa, 
IIOIIaB - 4 'łCJI . ,  'łJICHaB K-p OpraHH3ar.t;HM «CTpCJibi.t;OB» - 25 'łCJIOBCK. 
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Konxo3 HMeHH «17-ro CeHT516p51» .n;ep. Typhi, Toro-2Ke panaHa nMeeT B 
CBOeM COCTaBe - 135 X0351llCTB. Cpe,n:n KOllX03HHKOB lłMeeTC51: KynaKOB - 7 q en., 
KarrpanoE 6hiB. rronhcKon apMnn - 6 qen., 6hiB. conrycoB - 5 qen.,  Kom:fm,n:eHTOB, 
IIOJl:03peBaeMhiX - 3 q en., qneHOB K-p opraHH3aizy!H «CTPellhii;OB» - 15 qenOBeK, 
IIIIC - 6 qen.,  pe3epBHCTOB - 10 qenoBeK. 
JJ:orryru;eHHM 6onhma51 3acopeHHOCTh Konxo3oB o6nacTn KnaccoBo-qy2K.O:hiM 

H aHTHCOBeTCKHM :meMeHTOM, ,n:ana B03M02KHOCTh rrpOHHKHYTh KynaqecTBY H 
.n:pyroMy aHTHCOBeTCKOMY sneMeHry K pyKOBOJl:CTBY Konxo3aMn. 

IIpe.n;ce,n:aTeneM Konxo3a HMeHn «KpacHon apMHH», CTonnHcKoro 
panaHa 51Bn51eTc51 B rrpomnoM aKTHBHhiH qneH K-p rrapTHH IIIICn K-p 
oprarm3aii;HH, o6'e,n:HH51IOIIleli KpyrrHoe eynaqecTBO "KynhKO PonhHHqe'; ero 
Ch!H aKTHBHhlll qneH K-p Haą oprarm3aii;HH «CTpenhD;OB», 351Th KOMeH,n:aHT 
opraHH3 an;nn «CTpenhiJ;OB», BTopon 351Th ceKpeTa p h CTPenen;Kon opraHH3an;HH 
- BCe OHM 51Bll51IOTC51 qneHaMH KOllX03a. 

Kna,n:OBIIIHK sToro Konxo3a - PYCAKOBI1Lf HnKonali, B npomnoM 
aKTHBHhlll opraHH3aTop rrapTHH rrrrc .n:ep. Kono,n:Hoe, KOTOphlll rrpn OTKphiTHH 
rraM51THHKa IInncy,n:cKOMY B .n:epeBHe BCTPeqan eTapocTy ye3,n:a H rronKoBrmKa 
IIOllh. apMHH C xne60M H COllhiO H BhiCTyrran C rraTpHOTHqeCKOll peqbiO. 

LfneH rrpaBneHH51 TOro-2Ke Konx03a - KOJUI.O:A BnKTOp - 6pnra.n;np 
rroneBo,n:qecKon 6pnra,n:hl, 6MB. qneH K-p rrapnm IIIIC n opraHH3aii;HH «KynhKO 
PonhHnqe». 

E pnra.n;np rroneBo,n:qecKon 6pnra}:\hi, qneH rrp aBneHH51 Konxon 
KOLIAH I1nh51 I1BaHoBnq - KynaK, rrpH rronhCKHX BnacTHX 6hm conTycoM .n; e p.
Kono]:\Hoe. 

OP:IKI1XOBCKI1H EMenh51H - aKTHBHhiH qneH IIIIC, 6pHraAHP 
rroneBO]:\qecKon 6pHra}:\hi. 

CABI1IJ;KI1H 5IKOB - qneH rrpaBneHHH Konxo3a, qneH cenbeKaro 
coBeTa, B rrpomnoM aKTHBHhiH qneH IIIIC, pacrrpocTpaH51n K-p nnTeparypy 
IIIIC. 

JIE3KOBI1Lf AneKceli - qneH rrpaBneHH51 Konxo 3 a  H qneH 
peBKOMHCCHH, KynaK, 6hiBIDHll COllTyC. 

C030HOBI1Lf AneKcaHAP - cqeTOBO.I\ Konxo3a, KpyrrHhiH KynaK, 
Bna,n:enen; napOBOM MellhHHD;hl H cppyKTOBOrO ca,n:a 4 }:\eCHTHHhl. IJpH 6hiBID. 
Ilonhme HMen TecHyiO CB513h c rronnn;neli, KOTop aH y Hero HHOr]:\a 
ocTaHaBnnBanach. Ey,n:yqH rrcanOMIIIHKOM B Aep. IIonKHHO, o6MaHhiB an 
KpecThHH. B ro}:\hi rpa2K.I\aHcKon BOHHhi rrpHHHMan aKTHBHOe yqacTne B 6aH}:\ax 
no 6opb6e c CoBeTcKon BnaCThiO, nocne pa3rpoMa 3THX 6aHA CKphiBanc51 B 
EonrapHn. 

K pyKOB O.I\CTBY Konxo30M «Kp acHhiH 6o en;» }:\ep. JJ:pe6cK,  
JlyHHHen;Koro paliaHa rrpone3nn 3 KynaKa: 

l. OPElllKO Mnxann <I>e.n;opOBHq - nMen 40 ra 3eMnn, .n;ep)l(an 
HaeMHYIO pa6oqyiO CHny, HMen rrneMeHHOll CKOT, OT KOTOpOrO 
rronyqan 6onhmyiO rrpn6hlnh; 

2. KAPIIOBI1Lf lleMMIH - HMen nyqmyiO 3eMniO, 3 noma.n;n, 10
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KOpOB, gep:lKaJI B CBOeM X03-Be 6arpaKOB; 
3 .  rEPMAHOBJ1q AHHCHM - HMeJI 3 JIOillagH, 4 KOpOBbl, gep)KaJI 

6aTpaKOB. 
B Korrxo3e HMeHH «MorroToBa» gep. MorrogoBo, l1BaHoBcKoro panaHa 

pa6oTaeT c'leToBogoM KOJIEHOBCKHH, B npornrroM 'IJieH napTHH «03H», 
6biJI TeCHO CBH3aH C nOJIHIJ,Hen. IIpegcegaTeJih peBli3liOHHOn KOMHCCHH KOJIX03a 
- KOJIEHOBCKHH HrHaTHn HliKorraeBli'l - 3a)Klł.TO�IHbin, CHCTeMaTli'leCKli 
Bb!CKa3biBaeT HegOBOJibCTBO KOJIX030M. 

B Korrxo3e «KpacHaH 3Be3ga» gep. ,UocToeBo, l1BaHoBcKoro panaHa 
'IJieH npaBJieHłm Korrxo3a - KYKTA l1BaH li IIHBAH B acHJIHn, OHH )Ke 
6pHragHpbl noJieBOg'leCKOn 6pHraghi, npH nOJibCKOn BJiaCTH HBJIHJIHCb 'IJieHaMH 
K-p opraHli3aiJ,liH «Crpeneu.». 

K pyKoBogcTBy Konxo3a HMeHH «IIyTh JleHHHa» gepeBHli OcoBIJ,bi, 
JJ:porH'IHHCKOrO panaHa TaK)Ke npOHHKJill KyJiaKH: 

l. IIPHMAK JiyKhHH 5IKOBJieBH'I - KOTOphin B 1921-22 r.r li B 1924-
26 r.r. 6biJI BOnTyCOM OcoBeiJ,KOn BOJI. nocne 6biJI COJITYCOM, HMeJI 
TecHyiO CBH3b C nOJiliiJ,Hen; 

2. IIIPAMYK IIeTp BaclirrheBH'I - go nocnegRero BpeMeHH 6hlrr 
npegcegaTeJieM <PaillHCTCKOM opraHH3aiJ,HH «MOJIOgaH rBapgHH»
B gep. OcoBIJ,bi, opramnaiJ,HH HaC'IHTbiBarra - 22 <IerroBeKa;

3 . IIPHMAK IIaBeJI BacHJibeBn'l - 1882 roga po)KgeHli.H, )KllTeJib
gep. OcoBIJ,bi, liMerr 18 ra 3eMJIH.

IIogo6Horo poga <PaKTbi HMeiOT MecTo li no gpymM KOJIX03aM o6rracTn. 
Bygy<In y pyKoBogcTBa Korrxo3aMn, Kyna<IecTBo n gpyron aHTHCoBeTcKnn 

3 JieMeHT, CBOIO Bpa)KeCKYIO nogpb!BHYIO pa6oTy Hanp aBJIHeT Ha nogpbi B ,  
gHCKpegHTaiJ,HIO ll pa3JIO)KeHHe KOJIX030B li3HyTpH, nyTeM pacnpocrpaHeHH.H K-p 
npoBOKaiJ;HOHHb!X CJIYXOB, aHTHKOJIX03HOM arnTaiJ;Hll, nOgKynaMH, 3anyrHBaHHHMH 
H T.II. MeTOgaMli. 

B KOJIX03e nMeHH «17 CeHTH6pH», .u-ropogOKCKoro p-Ha Ha o6ru:eM KOJIX03HOM 
co6paHHli - ,UPAHEU: IIeTp ,UeHliCOBH'I geMOHCTpaTliBHO nogarr 3aHBJieHne, paHee 
3arOTOBJieHHOe HM,  O B b!XOge H3 KOJIX03a C KpHKaMH «Ypa» H npH3b!BOM 
KOJIX03HliKOB O MaCCOBOM Bb!XOge ll3 KOJIX03a. II p H 3TOM MHOrlie npHCYTCTBYIOI.l\He, 
O C0 6eHHO )KeHW:HHbl npliillJi li B 3 K CTa3 H 0):\HH H3 n p HCYTCTBYIO I.l\ liX -
IIOTPYB EHKO <l>HJilinn 5IKOBJieB H'I no agp ecy npegcTaBHTenei1 ,UaBHA
ThpogoKCKoro Pai1KoMa KII(6)B T. IIIAJIEr 3aKpH<Iarr: «6ei1 Hx ragoB, roHn B rneiO 
OTCIOga». Bcneg 3a 3THM Ha CTOJI CTaJIH 6pocaTb 3arOTOBJieHHbie paHee 3aHBJieHliH 
O Bb!XO):Ie ll3 KOJIX03a. Bcero 6biJIO B 3TOT MOMeHT nogaHO OKOJIO 30 3aHBJieHHM. 

,UaBng-ThpogoKCKHM PO HKB.U B 3TOM Konxo3e BCKpbiTa K-p rpynnHpOBKa 
KyJia'leCTBa H a-C 3JieMeHTa, KOTOpaH HaKaHyHe 3TOrO ycTpaliBaJia C06paHliH H 
3arOTOBHJia 3aHBJieHHH O Bb!XO):Ie ll3 KOJIX03a. 

B CB.H3H c 3THM, Ha'laJihHHKOM PO HKB,U, H3 'IHCJia Bp3)Kge6Horo 3JieMeHTa 
apecTOBaHO H npHBJie'leHO K CJiegCTBHIO - 13 'leJI. 

6-ro HIOH.H 1940 roga B 3TOM Korrxo3e no g pyKoBogcTBOM IIoTpy6ei1Ko BacliJIHH 
5IKOB Ji eBH 'Ia 6hiJIO opraHn3oB aHo HeneraJi b HOe co6paHlie c B o npacoM o 
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caMOBOJibHOH y6opKe 03HMhrx. Ha co6paHHH rrpHcyTCTBOBaJio 20 ąenoBeK. 
Co6pamre peiiiHJIO HarrHcaTh rrpoiiieHHe B llHHCKoe 06n30 c Tpe6oBaHHeM -
y6opKy 03HMbiX IIpOH3BO)l;HTh K(l)K)l;OMY e)l;HHOJIHqHhiM nyTeM. 

B 3TOM-)I<e KOJIX03e 6/XI-c.r. cpe:n;H KOJIX03HHKOB TIOTPYEEHKO MmaTHH 
raBpHJIOBH'I rOBOpHJI: 

- «KpaCHa51 a p MIDI BOeBaTb He MO)!{ eT llOTOMY, qTo O Ha rOJia51, 6oca51 
H rono:n;Ha51. BoT 6/noJihCKa51 apMH51 6Mna xoporno o:n;eTa H TO ee 
HeMeu; pa36HJI 3a 2 He:n;enH, a CoBeTCKHH Co103 HeMeu; pa306heT B 
rrpax». -

B Konxo3e HMeHH CTaJIHHa, llHHCKoro p-Ha, KyJiaK JJ:MMTPOBMq 3a5IBHJI: 
- «HarrpacHo Bhr cTapaeTecb HaJiaJl:HTh KOJIX03, Ha Jl:H51X CoBeTCKOH 
BJiaCTH He eTaHeT H Bhr rroTep51eTe ronoBy». -

TIPMMAK <l>emr, 3Toro-)l{e KOJIX03a OTKphrTo KpHąana: 
- «Ky:n;a Bbi H)l;eTe B :n;eHh OTJl:hiXa, 6epHTe C co6o:if BepeBKH H 
BernaRTeCh Ha KOJIX03HOH pa60Te B Jiecy. 3a pa6ory B KOJIX03e B hi 
HerronyąHTe xne6a, TaK)I{e KaK H3 OITHJIOK :n;epeBa HeJib351 c:n;enaTb 
XJie6a, nyąiiie HJl:HTe B ropo :n;, craHOBHTecb B oąepe:n;h H rronpo6yll:Te 
IIOJIY'fllTb TOBapa, 3TO BaM nyąrne». -

MAITOIIIJIU:KMH lleTp H3 KOJIX03a «1-ro MM» llHHcKoro pall:oHa 3a5IBHJI: 
- «KOJIX03 C03)l;aH He )l;JI51 KpeCTb5IH, a )l;JI51 BJiaCTH. 0TBeJIH CTOJibKO 
3eMJIH, ąTo He KoMy o6pa6aTbmaTb, nycTh rrpH:O:YT H o6pa6aTbiBaiOT 
3 T Y  3eMJIIO )KHJl:hi H3 ropo:n;a. Mbr nyąrne o 6 p a 6oTaeM 
rrpHyca:n;e6Hhre yąacTKH, Ha HX ecTb Ha:n;e)l{:n;a, a Ha KOJIX03 Heąero 
Ha)l;e51TbC51». -

Kynau;KHe H K-p 3JieMeHThr B KOJIX03e «KpacHbiH Eoeu;», llyHHHeu;Koro pall:oHa, 
rrpHMeH5151 CJie)l;yiOiu;He MeTOJl:bi rrpOTHB opraHH3au;HH KOJIX030B: :n;aiOT 6e)l;H51KaM 
)l;eHbrH, IIOKyrraiOT Ha CBOH )l;eHbrH JIOIIIa)l;eH, Be)l;yT YCHJieHHYIO a-e arHTaiJ;HIO, 
rOBOp51: 

- «EcnH Mhi 6oraąH He Boll::n;eM B KOJIX03, TO Bhr 6e:n;H51KH OTKy:n:a 
B03bMeTe 3eMJIIO, JIOIIIa:n;ell: H T.Jl:., Bhr 6e3 Hac yMpeTe». -

rEPMAHOBMq AHHCHM - KYJiaK roBOpHJI rEPMAHOBMq MapHH: 
- «KaK Thi 6biJia 6e)l;H51'IKa, TaK H OCTaHeiiibC51, Y MeH51 XBaTHT Ha 3 

ro:n;a, a TaM 6y:n;eT BH)l;HO, KpOMe TOrO, BOT 5I ce:ifqac Ha JIOIIIa)l;51X, 
KOTOpbiX C)l;aJI B KOJIX03 CeJI H IIOeXaJI, a BOT Tbi llO)l;O)I{)l;H KOr)l;a 
Te6e pa3pernaT exaTb». -

B :n:ep. U:Ha, TOro-)l{e pall:oHa, r:n;e 14-ro HIOH51 c.r. opraHH30B anc51 KOJIX03 
«liCKpa», B KOTOpbiH H3 176 X0351HCTB BOililiO 38 X03-B. B 3TOT KOJIX03 rrpo6paJiaCb 
rpyrrrra KyJiaKOB, cpe)l;H KOTOpbiX: 

qEPHIOK Ky3bMa -)I{HTeJib :n;ep. D;Ha, HMeJI 35 ra 3eMJIH, 3 JIOIIIa:n;H, 
5 KOpOB, rrpHMeH51JI HaeMHYIO ce30HHYID pa6oąyiD CHJIY )1;0 15 
qeJIOBeK, 6hiJI, SIK06bi, KOHcpH:n;eHTOM 6hiB. IIOJlhCKOR IIOJIHIJ;HH; 
AITMUMOHOBMq liBaH - KyJiaK, HMeJI 30 :n:ec. 3eMJIH, 3 noiiia:n;H, 
4 KOpOBbi, :n;ep)KaJI ce30HflYIO HaeMeylO pa6oqyiD CHJIY. 

3TH KynaKH - qEPHIOK H AnMD;MOHOBMq opraHH30BaJIH c6op xne6a 
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p:JI5I noKynKn JIOUiap:n Kp-Hy 6ep:H5IKY HEMKOBH"l!Y n 3a HeCKOJihKO qacoB 
Ha6pann 50 nyp:oB 3epHa. IIoKynKa JIOIIIap:n 6Lma opraHII3oBaHa c u;eJihiO, qTo6hi
6ep:H5IK HEMKOBM"ll He BCTynnn B KOJIX03, oHn roBopmm: 

- « "lJ TO, Te6e KOJIX03 p:aCT JIOIIIap:b?,  a BOT Mb l Te6e KyniiJill,  TOJ!bKO 
He BCrynaH B KOJIX03» -

ToT-)J(e "l!EPHIOK op:HoMy KpecTh5IHIIHY 6ep:H5IKY p:an 10  py6n. M roBoprm: 
- «ECJIII He 3anHIIIeUIC5I B KOJIX03, TO 5I C Te65I 3TH p:eHhrii He B03bMY». 

3ToT KpecTb5IHIIH B KOJIX03 He BcTynnn . KpoMe Toro "l!EPHIOK H 
AITI1ll,I10HOBH"ll cpep:H HaceneHn5I Benn arnTaiJ;.HIO npoTHB KOJIX03a, roBOp5I: 

- «KOJIX03 Bhirop:eH TOJihKO IJ:II5I rocyp:apCTBa, HO He AJI5I KpeCTb5IH, 
AJI5I KpeCTb5IH B KOJIX03e rOJIOp: H HIII.I..J:eTa». -

"l!EPHIOK n AITMII,MOHOBWł apecToBaHhJ. 
B KOJIX03e nMeHn «17-ro CeHT5I6p5I» p:ep. 3aTpy)J(he, I1BaHOBCKoro pail:oHa 

KyrraqecTBOM pacnpOCTpaH5IJIHCb K-p npOBOKaiJ;IIOHHbie CJIYXII O TOM, qTo CKOpO 
npnp:eT HeMeu; n B nepByiO oqepep:h 6yp:eT BernaTb KOJIX03HHKOB. Op:Ha II3 KOJIX03H.Hu; 
::JToro KOJIX03a - IIAPHIIA HaTaJih5I, o6pamMcb K rrpep:cep:aTeJIIO c/c cnpaiiinBana, 
qTo 6yp:eM p:enaTh Korp:a np.Hp:eT HeMeu;. HanyraHHa5I K-p npoBoKau;noHHhiMH 
cnyxaM.H IIAPMIIA 16NI-c.r. nop:ana 3a5IBJieH.He o Bhrxop:e .H3 KOJIX03a. 

B hiBIII.HH KOJIX03HHK KOJIX03a «17 CeHT5I6p5I» p:ep .  3acTpy)J(he 
BACMIThKOBMLI raBp.HJI 51KOBJieB.Hq cpep:.H KOJIX03H.HKOB roBopnn: 

- «B KOJIX03e )J(.liTb oqeHh nJIOXO, XJie6a He 6yp:eT, npnp:eTC5I 
YMHpaTh c ronop:y». OH )](e p:ncKpep:.HTHpy5I KOJIX03 roBopnT: «B 
KOJIX03e p:o6po )J(.liTb, OiJ:IIH po6HT, a CeMh Jie)K.HT». -

B KOJIX03e  nMeH.H «KpacHoil: ApMHH», CTOJIHHCKoro panoRa nocne 
IIepBoMail:cKnx npa3p:HeCTB 2 H 3-ro Ma5I 6Lmo nop:aHo 68 3a5IBJieH.HH o6 yxop:e .H3 
KOJIX03a, H3 H.HX: KyJiaiJ;K.HX X03-B - 42, cpep:H5IIJ;KIIX - 21, 6ep:H5IIJ;KIIX - 5. IJpnqHHOH
BbiXOp:a .H3 KOJIX03a 5IBJI5IeTC5I aHTHCOBeTCKM ar.HTaiJ;H5I KyJiaqecTBa. 

KpynHhiH KynaK, npo6paBIIIIIHC5I B KOJIX03 nMeHH «KpacHoil: apMIIII» -
IIIEITOMMII,KMH <l>ep:op, B xo35IHCTBe KOToporo HMeeTc5I: 4 JIOIIIap:n, 6 ronoB 
KpynHOrO pora TOrO CKOTa, 46S p:eC5ITIIH 3eMJIII, cpep:II KOJIX03HHKOB rOBOp.HJI: 

- «BbiXOiJ:IITe ll3 KOJIX03a, 3a6npail:Te CBOII 3a5IBJieHII5I, 5I y)J(e He 
KOJIX03H.HK, 5I B35IJI CBOe 3a5IBJieHIIe, 5I CTaHy qJieHOM KOMHCCII.H no 
pacnpep:eneHIIIO 3eMJIII II BCH 3eMJI5I 6yp:eT pacnpep:eneHa n Mhi e me 
nO)J(IIBeM ep:.HHOJillqHIIKaMII>>. 

KpoMe ::JToro IIIEITOMHII,KMH yroBapnBan rp-Ha ITEBKOBMLI r.A., qTo6hi 
OH He BCTynaJI B KOJIX03 .H eCJIII OH He BCTYIIHT B KOJIX03, o6emaJI eMy OKa3aTb 
MaTepnaJibHYIO IIOMOI.I..J:h, 3a5IBJI5I5I: 

- «YpaBH5IeM 3eMJIIO .H 6yp:eM xopOIIIO )KI1Tb>>. -
Byp:yqn Ha MeJihHnu;e npH IIOMOJie 3epHa, IIIEITOMHII,KMH cpep:H KpecTh5IH 

roBopnn: 
- «Terreph MeJieiiih rro 30 rryp:oB, a Kor p: a 6yp:eiiih B KOJIX03e, 6yp:eiiih 
MOJIOTh no KHJIOrpaMMY. Ecmi rrop:yMaeiiih qTo ::JTO 3a 3aKOH, qTo6hi 
6ep:HbiH paBH5IJIC5I CO MHOH, ::lTOrO HIIKOrp:a He 6hiJIO II He MO)J(eT 
6biTb>>. -
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B 3TOM-)Ke KOJIX03e KpyrrHhiH KynaK PAXMAHEHKO BacHJIHH TilBpHJIOBH'ł 
He MeJibHHD;e 3a.SIBHJI: 

- «COBeTCKa5! BJiaCTb - 3TO BJiaCTb )Kll)l;OB, OHM 6yAYT e3)l;IiTh Ha 
Bac, H3)l;eBaThC5I Ha;o: HaMH, 5I BOT IIpHBe;o:y rrpHMep. Kor;u:a 5I HaHHMaJI 
K ce6e Ha pa6oTy, TO 5I IJJiaTIIJI 3a BbiB03KY 10 B030B HaB03a 2-3 
rry;u:a xne6a, a B KOJIX03e nnaT5IT TOJihKO o;o:n:H TPYAOAeHh, 60Jihiiia5! 
pa3HHIJ;a, a 6e)l;Hbie 3TOrO He XOT5IT IJOH5ITh». 

Kor;u:a rrpaBneHHIO KOJIX03a cTano H3BeCTHO o K-p arn:Tan;nn 
IIIETIOMI1IJ;KOID n cnpocnnn ero, rro'łeMY OH He 6epeT cBoe 3a5IBJienne, rro;o:aHHoe 
HM O BCryiTJieHHH B KOJIX03 o6paTHO, OH OTBeTHJI: 

- «5! He ;o:yMaiO BhiXO)l;llTh ll3 KOJIX03a, 5I 6y;o:y B KOJIX03e». -
KynaK lliETIOMI1IJ;KHH apecTOBaH. 
B KOJIX03e HMeHn «CTann:Ha» ;u:ep. Ky'łeBhi, HBaHOBCKoro pai\:oHa, llNI-c.r: 

15 xo3.  rro;u:ann 3 a5IBJieHH5I o B hixo;u:e H3 Konxo3a.  IlyTeM p accne;o:oB aHn5I 
ycraHOBJieHo, 'łTO B ;u:ep. Ky'łeBhi cyrn;ecrBoBaJia rpyrrrra aHTHCOBeTCKH HaCTPOeHHhiX 
JillD; ll3 'łllCJia ;o:epeBeHCKOH BepxyiiiKH, IIOJih30BaBIIIeHC5I IIpHBHJierll5IMH IIpH 6biB. 
IIOJihCKOM rrpaBHTeJibCTBe, KOTOpa5I IIpOBO)l;HJia a-e arHTaiJ;HIO, HarrpaBJieHHyiO Ha 
pa3BaJI KOJIX03a. 

B 3TY rpyrrrry BXOAHJIH: 
l. TIYKAlliEK AneKcei\: - 6hiBIII. conTyc ;u:ep. Ky'łeBhi, HMen 5 ra 3eMJIH, l

JIOIIIa)l;h, 2-3 KOpOBhl, IIpHMeH5IJI B CBOeM X03-Be HaeMHYIO pa6o'łyiO CHJIY 
2-3 'łeJIOBeK, rrepBbiM BhiiiieJI ll3 KOJIX03a; 

2. TIYKAIIIEK <I>enop - ChiH 6MBIIIero conTyca TIYKAIIIEK AneKce5I, 
X035IHCTBO HMeJI BMeCTe C OTD;OM; 

3. lliHKHTI5I rpnropn:H - HMeJI BeTP5IHYIO MeJibHHn;y, Ha KOTopoi\: Y Hero 
pa6oTaJI OAHH 6aTpaK. H3 KOJIX03a Bhirnen; 

4. BTIHHIOK IlaBeJI - 3a)KHTO'łHbiH KpecTh5IHHH, rrpn 6biBIII. IIOJihCKoii
BJiaCTll IJOJih30BaJIC5I IIOCT05IHHhiM )l;OBepneM rMHHhl, KOTOpOH eMy 
;o:aBanoch n;eJihiH p5IA rropY'łeHHH. 

BTIHHIOK IlaBeJI, B nepHOA opraHH3an;HH B p;ep. Ky'łeBhi KOJIX03a, cpep;H 
HaceneHH5I pacrrpocTpaH5IJI a-e rrpoBoKan;noHHhie cnyxn o KOJIX03a.x: 

- «B KOJIX03e 6yp;eM CTPap;aTh 6e3 xne6a, 6yp;eM xop;HTh rOJihie Ił 
6ochie. KoMCOMOJihD;hi CoBeTcKoro cOI03a Korp;a rrpHexann Ha 
pa6oTy Ha KaHaJI, TO XO}J;HJIH B O]J;HHX JiaTaX, 6e3 BC5IKOH O}J;e)K)l;bl H 
o6yBH». -

5IPOlliEBHq BpoHHCJiaB AHTOHOBH'ł - noJI5IK, HMeJI 12 ra 3eMJIH, l nornap;h, 
2 KOpOBhl, CJIY)KHJI B IIOJibCKOM cpJIOTe B 'łHHe IIO}J;OcpHn;epa paCCKa3aJI, 'łTO eMy 
H3BeCTHO OT mocpepa npep;cep;aTeJI5I PHK'a, 'łTO: 

- «MOTIOTOB H BOPOIIIHTIOB OTKa:tanHch oT cBonx rrocTOB, 
KOJIX030B 60Jihiiie CTpOHTh He 6yp;yT IIOTOMy, 'łTO KOJIX03hl He 
IIpHHOC5IT rocyp;apCTBY IIOJih3hl, a TOJihKO y6hiTOK». -
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OPrAHI13AIIJ10HHO-X035IMCT
BEHHbiE HE,JJ;OCTATKI1 B PA

E OTE KOJIX030B: 

B Cyll(eCTBYIOII(IIX KOJIX03aX 06JiaCTII IIMeeTC5I IJ,eJihLH p5I;D; He;D;OCTaTKOB, HO 
OCHOBHbiMII II3 HIIX 5IBJI5IIOTC5I: 

a) 3anDKKa II HeopraHII30BaHHOCTb B 0606Il(eCTBJieHIIII KOJIX03HbiX IIMyll(eCTB
COrJiaCHO ycTaBa CeJihX03apTeJIII (T5IrJIOBOH CIIJibi, C-X IIHBeHTap5I II 
CeJibcpOH;D;a) ,  '!TO BIIOCJie;D;CTBIIII cepbe3HO BJIII5IJIO Ha opraHII3aiJ,IIIO 
HOpMaJihHOH pa60Tbi KOJIX030B; 

6) KpaHHe CJia6a5I ITOCTaHOBKa opraHII3aiJ,IIII Tpy;o;a:  IIH;D;IIBII;D;yaJibHa5I
c;o;eJihll(IIHa He BBe;o;eHa, HenpaBIIJihHhiH no;o;xo;o; K opraHII3aiJ,IIII Tpy;o;a, '!TO 
npiiBeJIO K He3aiiHTepeCOBaHHOCTII KOJIX03HIIKOB B pa6oTe; 

B) 0TCYTCTBIIe He06XO;D;IIMOH Tpy;D;OBOH ;D;IICIJ,IIITJIIIHbi B KOJIX03ax;
r) Heno;o;roTOBJieHHOCTh KOJIX03HhiX Ka;o;poB: npe;o;KOJIX030B, 6piira;o;IIpoB,

C'leTOBO;D;OB II C'leT'IIIKOB.
3TH 06CT05ITeJihCTBa IIO;D;TBep)K;D;aiOTC5I CJie;D;yiOII(IIMII cpaKTaMII, KaK-TO: 
B I1BaHOBCKOM pailoHe opraHII30BaHo 12 KOJIX030B. IIepBhre 8 opraHII30BaHhi 

B MapTe MeC5IIJ,e C. r., a ITOCJie;D;HIIe 4 B Mae MeC5IIJ,e. KOJIX03bi IOpii;D;II'leCKII ocpopMJieHbi
II Ka)K;IJ;biM II3 3TIIX KOJIX030B npiiH5IT ycTaB ceJihX03apTeJIII. Bce 3TH KOJIX03hi 6biJIII 
yTBep)K;o;eHbi IIpe3II;D;IIYMOM PaiiiicnoJIKOMa, HO HeCMOTp5I Ha 3TO, Bce c/x pa6oTbi 
;D;O cero BpeMeHII npOII3BO;D;5ITC5I B e;o;IIHOJIII'IHOM II0p5I;D;Ke. 

B KOJIX03e IIMeHII «KpacH on apMIIII» ;o;ep. Kono;o;Ha5I, CTOJIIIHCKoro pailoHa, K 
MOMeHTY HaCTyrmeHII5I noJieBbiX pa60T He 6hiJIO o6o6Il(eCTBJieHO: T5IrJIOBa5I CIIJia, 
c6py5I,  C-X IIHBeHTapb, CeMeHHOH MaTepiiaJI II y'leT yKa3aHHOrO IIMyll(eCTBa 
OTCYTCTBOBaJI. 

EII(e xy)Ke ;o;eno o6cT05IJIO c opraHII3aiJ,IIH Tpy;o;a B KOJIX03e. Pa6o'la5I CIIJia 
Y'ITeHa He 6hma II TeM 6onee He 6bma paccTaBJieHa no y'laCTKaM noneBhiX II ;o;pyriix 
KOJIX03HbiX pa6oT. 

06Il(eCTBeHHOe niiTaHIIe Ha nepiiO;D; noJieBbiX pa60T He TOJibKO He 6hiJIO 
opraHII30BaHO, HO II B006Il(e 3TOT BOnpoe He 06Cy)K;IJ;aJIC5I Ha Co6paHIIII 'IJieHOB 
KOJIX03a. 

B pe3yJihTaTe 3TOrO, npii BbiXO;D;e Ha pa6oTy B noJie, Ka)K;IJ;biH KOJIX03HIIK 
Bbie3)KaJI Ha CBOeH JIOUia;D;II II CO CBOIIM C-X IIHBeHTapeM. Pa6oTy Ha'IIIHaJIII C 
60JiblliiiM On03;D;aHIIeM B 10-12 'laCOB ;D;H5I. 

Bonpoc, cBmaHHhiH c y'leTOM Tpy;o;a, He pa3pa6oTaH. Y'leT'IIIK no;o;o6paH 
Hacnex, BBII;D;Y 3TOrO y'leT 3apa6oTaHHbiX KOJIX03HIIKaMII Tpy;o;o;o;HeH OTCYTCTByeT. 
Konxo3Hhre 6piira;o;IIphr orpaHII'IIIBaiOTC5I JIIIIIIh TOJihKO TeM, '!TO nocMoTp5IT no 
CniiCKY BbiUie;D;IIIIIX KOJIX03HIIKOB Ha pa6oTy, HO OTMeTOK O pa6oTe HIIKaKIIX He 
npOII3BO;IJ;5IT. 

B KOJIX03e IIMeHII «CTaJIIIHa» ;o;ep. TBap;o;oBKa, Jioriiii(eHcKoro parroHa II3-3a 
nJIOXOrO yxo;o;a naJIO 4 TeJieHKa. B 3TOM )!{e KOJIX03e K n'leJIIIHOH naceKe, COCT05III(eH
II3 30 YJibeB, HIIKTO nepCOHaJihHO He npiiKpenJieH, 3a Hee HIIKTO He OTBe'laeT, B 
pe3yJihTaTe naceKa Haxo;o;IITC5I B 6ecnop5I;o;Ke II 6e3 npii3opa. 
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B Konxo3e IIMeHII «KIIpoBa» ,1.1ep. OnhiiiaHKII, Toro-:IKe paiioHa TOTihKO II3-3a 
TOrO, qTo ÓhiTIO HeCBOeBpeMeHHO COOÓI.QeHO B paHOHHhiH BeTIIYHKT, ,[IOIIYCTIITIII 
IIa,[le:IK OT KpOBOTeqeHII51 3 KOpOB, l ÓhiKa II 2-X neTOK. Ilocne Bhie3,[1a B KOTIX03
BeTepiiHapa rra,[le:IK 6hm rrpeKpai.QeH. 

B KOTIX03e IIMeHII «CTaTIIIHa», IliiHCKOrO paHOHa IITIOXO IIOCTaBneH yqeT Tpy,l.la, 
3aiiiiCh BhipaÓOTaHHhiX Tpy,l.IO,[IHeH B Tpy,l.IOBhie KHII:IKKII KOTIX03HIIKOB He 
rrpoii3BO,l.IIITC51. Y,1.1oii MonoKo He 3arriichmaeTc51. HerrpaBIITihHO opraHII30BaHhi 
rroneBo,l.lqecKIIe 6piira,l.lhi (BMeCTO 45-60 qenoBeK, KaK rrpe,l.lycMaTpiiBaeT ycTaB 
cenhX03apTenii - 100 qenoBeK). 

B Konxo3e IIMeHII «1-ro Ma51» IliiHCKoro paiioHa Ha 5/VI-40 ro,1.1a 
OÓOÓI.QeCTBTieHHHOe IIMyi.QeCTBO aKTaMII OciJOpMTieHO He ÓhiTIO.  floiiia,[III, 
IIpiiHa,[lne:IKaiQIIe KOTIX03y, CT051TIII y Ka:IK,l.IOrO KOTIX03HIIKa B capae, KOTIX03HhiH cap au 
He rrocTpoeH. C,l.lenhiQIIHa, KaK TaKoBa51, He rrpiiMeH51nach. Tpy,l.IOBhie KHII:IKKII 
KOTIX03HIIKOB ne:IKaT B KaH�en51piiii KOTIX03a. IlnaH CeHOKOIIIeHII51 II y6opKII 
3epHOBhiX ,!.10 KOTIX03a He ,l.IOBe,[leH. 

B KOTIX03e «EOTihiiieBIIK» ./Ka6q�KOrO paHOHa, yqeT rpy,l.la IIOCTaBneH KpaHHe 
IITIOXO , BhipaÓOTaHHhie Tpy,l.IO,l.IHII ,!.10 cero BpeMeHII B Tpy,l.IOBhie KHII:IKKII 
KOTIX03HIIKOB He 3aiiiiCaHhi, IIH,[IIIBII,l.lyanhHOH C,[leTihi.QIIHhi He IIpiiMeH51eTC51, qTo 
rrpiiBO,l.IIIT K o6e3niiqKe II ypaBHIITIOBKe B pa6oTe KOTIX03HIIKOB. Epiira,l.lhi 
OpraHII30BaHhi CTIIIIIIKOB ManoqiiCTieHHhi, qTO Be,[leT K HaBO,[IHeHIIID Tpy,l.IO,[IHeH II K 
yMeHhiiieHIIID IIX �eHHOCTII. KOTIX03 ,[lO cero BpeMeHII He 3HaeT r,[le Me:IKII KOTIX03a, 
B OCOÓeHHOCTII CeHOKOCa. 

BbiXO)J,bi 113 KOJIX030B: 

Bpa:IK,l.le6Ha51 ,[le51TenhHOCTh KynaqecTBa II ,1.1pyroro a-e Ha�IIOHaniiCTIIqecKoro 
::meMeHTa ,l.lepeBHII, a TaK:IKe OTCYTCTBIIe ,l.IOCTaToqHoro BHIIMaHII51 rrapTIIHHO

. COBeTCKIIX opraHOB KOTIX03HOMY CTpOIITeTihCTBY IIOCTIY:IKIITIO OCHOBHOH rrpiiqiiHOH 
TOMy, qTO Ha cerO,[IH51 Mhi IIMeeM MeCTO BhiXO,[Ia II3 KOTIX030B. 

Ilo HeiiOTIHhiM ,[laHHhiM, KOTIIIqecTBO X0351HCTB, Bhiiiie,l.IIIIIIX II3 KOTIX030B IIO 
paHOHaM OÓTiaCTII Ha 20-e IIIDH51 C.r. COCTaBTI51eT - 506. 

IIo paiioHaM o6nacTII Bhiiiie,l.IIIIIIe II3 Konxo3a pacrrpe,l.len51IDTC51: 
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N� N� HanMeHoBaHne Korr-Bo Jf3 'IHCJia BbllliC,[l;lliHX: 

n/n paHOHOB BbiiiiC,IJ;. KyrraK - Cpep;- Eep;IDI 

X03. H3 OB. IDIKOB KOB. 
KOJIX03 

l . )J;aBH).l:-ropop;OKCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16  1 6  - -
2. )J{a6'IHIJ;KHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  1 0  - -
3 .  JlyHHHC:U:KHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bb!IIIC,LIIIIHX H3 KOJI -3a HeT 

4.  I1BaHOBCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  7 1 5 9 

5.  )J;porH'IHHCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 4 l 
6. CTOJIHHCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 42 26 1 5 
7. JlornrneHcKHii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 - 4 -

8. IIHHCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - 3 8  -
9. JleHHHCKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  BbiXO,[l;OB H C  6nill0. 

1 0. raH:U:CBH'ICKHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - l l 
1 1 .  TerrexaHoBcKnii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 3  1 3  275 25 

HTOrO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  506 92 363 5 1 

KpoMe 3Toro 22 xo3-Ba KOJIX03a  «JlCHHHCKMii: rryTn» ,1.1ep.  OcoBIJ,hi, 
)J;porM'IMHCKOrO paHOHa 21Nl-c.r. IIO,I.IaJIM KOJIJICKTMBHOC 3a5IBJICHHC B 06JiaCTHOC 
3CMCJihHOC yrrpaBJICHMC O BhiXO,I.IC H3 KOJIX03a (KOIIM5I 3a5IBJICHH5I IIpHJiaraeTC5I)1 . 

B Konxo3ax )J;aBH,I.I-Thpo,I.IOKCKoro paii:oHa MMCHH «17-ro c'e3,1.1a BKIT(6) rro,1.1aHo 
3a5IBJICHMH o BhiXO,I.Ie 113 KOJIX03a - 57, «llapM)KCKa5I KOMMyHa» - 25 H «17 CeHT5I6p5I» 
- 60 . 

Ha IIO,I.IaHHhiC 3a5IBJICHH5I CBOCBpCMCHHO HC pearMpyiOT H COOTBCTCTBYIOIIJ,CH 
pa3'5ICHHTCJIJ>Hoii: pa6oThi cpe,1.1H KOJIX03HHKOB He Be.n;eTC5I. Borrhiiie Toro, ocHOBHOH 
IIpHąHHOH IIO,I.IaqH 3a5IBJICHH5I O BhiXO,I.IC H3 KOJIX03a B KOJIX03C «JlCHHHCKHH IIYTh» 
5IBIT5Inach K -p amTall,H5I ąneHa rrpasneHH5I KOJIX03a - ITABJIIOKEBH"Y:A <f>Hrrnrrrra, 
KOTOphrii: roBopHn "IJJiDKAHOBCKOMY PoMaHy I1BaHOBwry: 

- «ECJIH 6hi BCC JIOIIIa,I.ICH B35IJIH, TO H 5I 3a6paJI-6hi CBOIO JIOIIIa,l.lh». 
Q HCIIOp5I,1.1KaX B 3TOM KOJIX03C B IICpBhiX ąHCJiaX MIOH5I C.r. 6hiJIO H3BCCTHO 

Ha':I. ITHHCKoro 06n30 - KJIEII.l,EBY, KOTOphiH HH'Iero He rrpe,1.1rrpHH5IJI ,I.IJI5I 
yperynHpOBaHH5I HOpMaJihHOH pa60Thi B KOJIX03C. 

HE)J;OCTATKH B PYKOBO)J;
CTBE KOJIX03HbiM CTPOJii

TEJibCTBOM: 

Co cTopoHhi rrapnrii:Ho-coBeTcKHx opraHoB palioROB o6nacTH pyKoBO,I.ICTBO 
KOJIX03HhiM CTpOHTCJibCTBOM OCYIIJ,CCTBJI5ICTC5I HC,I.IOCTaTOąHO. TaK, IIO pCIIICHHIO 
llHHCKoro PK KIT (6)B 6hrnH Bhi,I.ICJICHhi KOMMYHMCThi ,I.IJI5I pa6oTbi BO BHOBh 
OpraHH30BaHHhiX KOJIX03aX IIO MX IIOJIHTHąCCKOMY H X035IHCTBCHHOMY yKpCIIJICHHIO, 
a TaK)KC ,I.IJI5I opraHH3aiJ,HH X035IllCTBCHHOH ,I.IC5ITCJihHOCTM. 
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K BhiAeJieHHhiM KOMMYHHcTaM co cTopoHhi PK HHKaKHX Tpe6oBaHHn He 
npeA'5ll3JI5IeTC5I, pa60Thi C HHX He cnpanrHBaiOT, a OHH KOHKpeTHO KOJIX03aMH He 
PYKOBOA5IT. 

K KOJIX03Y HMeHH «CTaJIRHa» Aep. OcHe)KlPIH, IIHHCKoro p-Ha 3a 2 Mec5ru;a 

BhiAeJI5IJIOCh AO 7 qenoBeK; ITOMAHOBH"II, ITIOEEI(KHH, EAMOH, KOP5IK H 
ApyrRe. Bce OHH 3a Bce speM5I He CKOJIOTHJI!ł AmKe aKTHBa ,  TaK KaK 6onhnre 
racTpOJIIłpOBaJI!ł, qeM pa60TaJIH. 

Eonhnre Toro, 7NI-c.r. B 3TOM )Ke KOJIX03e B KaqecTBe ynoJIHOMoqeHHhrx PK 
KII(6)E co6paJIOCh 9 qeJIOBeK OTBeTCTBeHHhiX pa60THHKOB, H3 KOHX Ha HOqh 
OCTaJIC5I TOJihKO OAHH, OCTaJihHhie yexaJIH. 

3aM. JJ:RpeKTopa MTC - EAITIOK, Ha npeAJIO)KeHHe, 'IT06hl OH ocTaJic5I Ha 
Hoqh AJI5I pyKOBOACTBa noArOTOBKOn aKTOB o6o6ru;ecrsneHH5I T5Irna H co6paHHIO 
KOJIX03a Ha 5Nl-c.r., 3a5IBHJI: 

- «5! nyqrue nocnJIIO B CBOen ITOCTeJIH y )KeHhi, qeM 3AeCh nponaAaTh 
u;enyiO HOqh, a yTpoM npReAy, T.K.  eCTh B MTC aBTOManrRHa, 
KOTOpOn KpOMe KaK pa3B03HTh RaC Heqero AeJiaTh». -

CTOJIHHCKHe panopraHR3aiJ;Hił: PHK Ił Pan3eMOTAeJI KOJIX03aM BHHMaHH5I 

YAeJI5IeT cosepnreHHO HeAOCTaToqffo. IIpH naAe)Ke 16N-c.r. 4-x neTHen nonraAH B 
KOJIX03e «KpaCHOn apMHH» B eTBeJihAITiep H3 panoRa He 6 biJI Bhi CJi a H .  
IIpR6hiBaiOru;Re pa6oTHHKH B KOJIX03 H 3  paH:opraHH3aiJ;Iłn )KH3HhiO KOJIX030B He 
HHTepecyiOTC5I, PK KCM nocnaJI OAHOro pa60THHKa AJI5I opraHH3aiJ;HH nrecpcrBa 
KOMCOMOJihCKOn opraHH3 aiJ;HH HaA TeJI5ITHHKOM, TOrAa KaK 3TO norOJIOBhe 
HaXOAHTC5I B HHAHBHAYaJihHOM nOJih30BaHHH KpecTh5lH, a qT06hr opraHH30BaTh 
6pRraAhl no npononKe H nocesy 5IpOBhiX, TO 3Toro He CAeJiaJIH. , 

CTOJIHHCKa5l MTC, RMeiOru;M 7 TPaKTOpOB, coBepnreHHO 6e3AencTByeT, IIJiaH 
pa6oT MTC He HMeeT. ilMeiOru;Rec5I 3 TPaKTopncra 6e3AeJihHHqaiOT H 335IBJI5liOT: 

- «Mhr He 3HaJIH, qTo RaM AeJiaTh HHKTO HlJqero He rOBOpHT rAe 
6yAenrh pa6oTaTh, KaK pa6oTaTh, AO CHX no p He 3HaeM. KpeCTh5lHe 
nanryT, ceiOT, a Mhi CliAliM y ManrHH H 6e3AeJihHHqaeM». -

PyKoBOACTBO Ae5ITeJihHOCThiO MTC OTCJTCTByeT, AlłpeKTOp MTC qJieH BKII( 6) 
CABHI(KA5l HaXOAHTC5l B 6oJihHHu;e Ha lł3JieqeHHił, noM. AHpeKTopa MTC no 
nOJIHTqaCTH rAITY3A BCe BpeM5l HaXOAHTC5I B rop. CTOJIHHO, a He Ha npOH3BOACTBe 
MTC. 3an. PaH:3eMOTAeJioM ITOMA"IIEB - qJieH BKII (6) B cBoeH: pa6oTe TaK)Ke 
5lBHO 6e3AeHCTByeT, HHKaKOn HHHIJ;HaTHBhl K pyKOBOACTBY B AeJie opraHH3aiJ;HOHHhiX 

Bonpocos MTC H KOJIX030B He npo5!BJI5leT. 
B KOJIX03e «DOJihnreBHK» Aep. TpHJIHCTKH, ilBaHOBCKoro p-Ha, PaH:3eMOTAeJioM 

AO cerOAH5IITIHero Aff5l He Hape3aHa CeHOKOCH35I 3eMJI5I, KOJIX03 He 3HaeT, rAe eMY 
C'TpOHTh KOJIX03Hhln ABOp. KpoMe TOrO opraHH30BaHHhln 3TOT KOJIX03 B Ma e MeC5IIJ;e 

AO CHX no p K pa6oTe cornacHo npRH5ITOro e-x ycrasa apTeJIH He npncTynRJI no BHHe 
PaH:3eMOTAeJia, nOTOMY qTO KaK TOJihKO KOJIX03 6hiJI OcpOpMJieH, C TOrO MOMeHTa B 
KOJIX03e HHKTO He 6biJI H KOJIX03HiłKH He 3HaiOT qTo AeJiaTh AaJihiTie. 

Hap5IAY c HeAOCTaTKaMH B pyKoBOACTBe KOJIX03HhiM CTPOHTeJihCTBOM, HMeiOT 
Mecro H rpy6Me neperR6hr, HanpHMep: 
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I1HeTpyKTop PK BKII(6) - EOJII1T B KOJIX03e «"llepBoHa5I 3ophKa» 
;r� e p .  Te pe 6 m-I q ii,  ,O:aBH):I-rop o;r�oKeKoro p a :H o H a ,  o 6xo;r�nn no ;r�BopaM 
KOJIX03HIIKOB II I1pHKa30M 3 aeTaBJI5IJ1 eB03HTh e-X HHBeHTaph H eBO):IIITh 
nmna:r�e:H. 

B TenexaHoBeKOM pa:HoHe 3arrHeh KpeeTh5IH B KOJIX03hi rrpoH3BO):(IIJIH 
CITHeKOM, Ky):(a ITOeTapaJIOCh BOHTH KyJiaqecTBO. "lJepe3 ReKOTOpOe BpeM5I 
errHeKH 6hiJI II  J1 HKBH):(Hp O B 3Hhl H B eTyrrJi eHHe B KOJI X 0 3  Ocp0 pMJI5IJIH 
nepeoHaJihHhiMH 3MBJICHH5IMH. Ho TaK)l(e rrpHHIIMaJIIICh Bee no:r�p5I:rl, Ky):(a 
BHOBh rrpOHifKJIO MeeTHOe KyJi aqeeTBO.  fipH ITO):(aqe 3a5IBJie HIIH 6hiJIO 
):(OITy�eHO H ap yrne HIIC yeTaBa e-X apTeJIII, TaK K a K  B 3 a51.BJieHH5IX He 
YK33hiB3JIOeh, qTO BeTynaR B KOJIX03 o6o6�eeTBJI51.eTe5I T5IrOB35I eHJia, e-X 
IIHBeHT3ph II ceMcpOH):(hi. 

B KOJIX03e HMeHH «BoporuHJIOBa» :r�ep. Py)J,aBHHO, IlHHeKoro pa:HoHa 
6hiJI OcpOpMJICH cpopMaJihHO, rrpiiCM B KOJIX03 rrpOII3BO):(IIJie51. errHCO'IHO, 6e3 
rrep eOH3Ji h H O rO o 6 ey)l():(eHH51. 3 351.BJICHHH,  a rrpH 0 6 0 6!Jl C CTBJI C HHH 
I1pOH3BO):IHJJaeh OllHCh HMym;eeTBa BITJIOTh ):(0 BepeBOK, JIOITaT II T.):l. 

HAIIII1 MEPOIIPI151TI15l: 

l. HaqanhHIIKaM PO HKB.O: ):(aHhi yKa3aHH51. Ha aKTHBH3aiJ;IIIO pa3pa60TKH 
KynaqeeTB a H AP· a-e Hau;IIoHaJIIIeTuqeeKoro 3JieMeHTa. 

3AM. HA"l!AJibHI1KA YHKB.O: no III1HCKOÓ: OEJI. 
CT. Jie:HTeHaHT roey)J.apeTB. Ee3orraeHoeTH - (rro):(rrHeh) 

(<l>YKI1H) 

HA"lJAJibHI1K 3KO YHKB.O: no III1HCKOÓ: OEJI. 
Mn. JleHTCHaHT roey;r�apeTB. Ee3orraeHOeTH - (rro):lrrHeb) 

( CI1JIAri1H) 

HIOIDI 1940 r.< 
rop. fiHHeK. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7581 ,.P", spr. 1 , t .  25, k. 91-107.

"Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
h Liczba 30 poprawiona odręcznie na 40. 
"W tej rubryce liczby o kułakach dwukrotnic podkreślone odręcznie. 
• Procenty na tej stronie podkreślone odręcznie dwukrotnie. 
" Dzień nieczytelny 

1 W teczce brak tego załącznika. 
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Dokument 23 

1940 lipiec 4, Baranowicze, - Meldunek spec}alny Zarządu. NKWD obwodu ba
ranowickiego o sytu.ac}i wś1·ód byłych członków KPZB i KPP w obwodzie. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO." 

CEKPETAPIO OEKOMA KII(6)E - T. E OHJIAPEHKO. 

CIIEU:. COOEIII;EHHE 

3a rrocne}l;Hee Bpewr co cropOHhi OT}l;enhHhiX 6hiBIIIHX ąneHOB KII3E n KIIII 
3aperncTPHPOBaHhi OTPHD;aTenhHhie aHTHCOBeTcKne HacTpoeHnH. 

B arrpene MecRD;e c.r: ,  6hiBIIIne ąneHhi KII3E CnoHHMCKOH opraHn3aiJ;HR 
KOBAJIEBCKJiU1:, AHMIII;I1K H }l;pyrne B '!Hcne oKono 25 qenoBeK BMecTo Toro, 
'IT06hi o6paTH:ThCH qepe3 opraHhi BJiaCTll, 3a rrony'IeHH:eM rryTeBKll OI!HOMY 
60JihHOMy 6hJBIIIeMy IIOJIHT3aKmO'IeHHOMy, ycTpOHJill IIOllllllCHOH JIHCT R CTann 
co6npaTh neHhrH Ha rrpno6peTeHHe rryTeBKH. h 

EhiBIIInii ąneH KII3E, )l{HTenh }l;epeBHH qeMephi, CnoHHMcKoro paiioHa, B 
CBOeM IIHChMe Ha HWI CBOero 6paTa 6biBIIIero 'IJieHa KI13E, IIpO)l{HBaiOID;ero B 
rop. ToMcKe, HeneranhHO yrne}l;IIIero B CCCP, rrHrneT: 

«He }l;aneK TOT ąac, KOr}l;a BCe Harnn rrapHn 6y}l;yT 3a 
6opToM. IIpn'IHHa 3TOMy Ta, '!TO U:K KII3E 6hmn Tpon;KHCTCKHM 
ll rrpOBOKaTOpCKHM, a II03TOMY BC5I rrapTH5I 6hiJia CB5I3 aHa C 
IIOJihCKOH }l;ecpoii ll HeT }l;OBepHH Terreph HHKOMY H He MO)l{eT 6hiTh 
TaKoBoro. Ecnn xoąeiiih rrocTyrrRTh Ha KaKRe HH6Yll:h Kypchi n B 
3 aHBJieHHll HaiiHIIIe iiih, '!TO pa60TaJI B rrapTHH - 3 Ha'IHTh He 
rrporryCTHT. B ce HaiiiH rrapHH rrpOKJIHHaiOT BCIO CBOIO )l{H3Hh, 
KOTOpyro OHM IIpOBeJIH B IIO}l;IIOJihe, }l;a IIpH TOM eiiJ;e TaK 'IeCTHO, a 
Terreph nMeiOT IIIHIIIh». 

3aTeM IIpO}l;OJI)KaeT: 
«3Haernh 6paTHIII K a  He Mory Te6e orrncaTh Toro 

IIOJIO)J(eHHH, KOTOpOe Terrep h Y Ha C TBOpHTC5I. )KanKO e IIOJIO)J(eHHe 
HaiiiHX pa60THHKOB - rrapTHHIJ;eB ll Thl Illypa HMeeiiih 60JihiiiOe 
C'IaCThe He BH}l;eTh 3TOrO BCero H rrepe)l{HBaTh. 

Y'Illch 6paT Illypa 3a Ha c Bcex, n6o Mhi 3lJ:eCh sce rroTepeHhi 
Hascer}l;a 3a Harny H}l;eHHYIO pa6oTy» . 

.IJ:anee B csoeM rrnchMe EOr,n:AHqYK KJieBeiD;eT Ha napTniO n CoBeTcKyiO 
BJiaCTh: 

«Ilpe)l;CTaBh, '!TO B ropO}l;e, B yqpe)l{}l;eHH5IX Hll O}l;HOrO He 
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yBIIgiiiiih 6enopycca. HeT, He gyMaM, qTo 5I aHTIICIIMIIT, HO a To cyiii;M 
rrpaBga. Y HaC Terreph BOOÓIII;e rrepiiOg KOHTppeBOJIIOIJ;lili li 
ca6oTa)Ka, BpegiiTeiihCTBa, caM 3Haeiiih Monoga5I Haiiia BJiaCTh eiii;e 
He OKperrna B 6opb6e C B paraMII Hapoga, ga IIJIIOC K 3TOMY 3Tli B pani 
IIOCTapaiiiiCh BhiÓpOCliTh HaiiiiiX rrpegaHHhiX rrapHeM, qTOÓhi liM He 
MeiiiaJIII genaTh KOHTpy. A Terreph o gpyroM Harriiiiiy. CoMHeBaiOCh, 
qTo Mhl KOrga HIIÓygh 6ygeM IIMeTh TaKOM aBTOpiiTeT OT 
rrpaBIITeJihCTBa. 2KaJIKO li )KYTKO BCIIOMIIHaTb Te BpeMeHa, KOTOphi e 
Mhl rrpoBeJIII B 3aCTeHKaX cpaiiiii3Ma, rJI5Ig5I Ha TerrepeiiiHliM CBeT li 
OTHOIIIeHII5I K HaM, KaK Hapoga, TaK li BJiaCTeM, a Begh 5I yBepeH, 
qTo 3geCb paÓOTaeT KOHTpa, a Mhl oqyTIIJiliCh ÓeCCliJihHhl KO BCeMy 
3TOMY. CnoBOM He 3aBegHhiM rrepiiog )Kli3HII )KliBeM Mhi 3geCh» . . .  

CBoe IIIIChMO E Or.O:AHqYK 3aKaHqiiBaeT: 
«He gyMaM, qTo 5I II3MeHIIJIC5I II rroiiieJI B KOHTPY· 5I: HIIKOrga 

3TOrO He gyMaiO li He cgeJiaiO. Begh IIOJI)Kli3Hli Mhl BCe OTgaJIII 3a 
gen o KOMMYHII3Ma II gaJiblile 6ygeM 6opoThC5I 3a gen o KOMMYHII3Ma 
II rrpiigeT TOT qac, Korga Bce Bparii Haiiiii 6ygyT TperreTaTh rrepeg 
HallleM rrpoJieTapCKOM BJiaCThiO II Mhl 6ygeM BeTepaRaMII HallleM 
)KeCTOKOM II rpyCTHOM ÓOpbÓhl C IIOJibCKIIMII rraHaMII» . . .  

EhiBIIIIIM qneH KII3E CnoHIIMCKOM opraHII3aiJ;IIII - KAPAq B pa3roBope c 
ÓhiBIIIIIM qJieHOM KII3E - 3I1HKEBI1qEM roBopiiii , qTo OH Óhi rroiiieJI 
Heii3Becnm Kyga, JIIIIIIh Óhi paccKa3aTh caMoMy CTAJII1HY, qTo 3gech genaeTc5I, 
pa3Be pa6oqiie rop. CnoHIIMa Hecrroco6Hhi 6e3 Kyrru;oB II 6aHKIIpOB BeCTII geno. 
IIpii 3TOM 3arrnaKaJI. 5[ roBopiiT ÓhiJI qneHOM KII3E, cTpagan B TIOpbMe, Ben BCIO 
pa6oTy B CJIOHIIMe, a ceMqac KYIIIJ;hl ga rrpegaTeJIII opraHII30BaJIIICh II 3aCeJIII Ha 
KOMaHgHhiX gOJI)KHOCT5IX. 

KAPAq ganee rrpiiBeJI cpaKThi 3acopeHHOCTII ToproBhiX yqpe)KgeHIIM rop. 
CnoHIIMa, KnaccoBo-qy)KghiMII aneMeHTaMII, KaK-To: 

l. AJihiiEPIIITEHH - c 1926 raga ÓhiJI X035IIIHOM KpyrrHOM rreKapHII
rrpegcegaTeneM Kyrru;oB , X035IIIH rreKapHo, 5IphiM naTpiioT ÓhiBIIIeM IIoJihiiiii, 
KOHcpiigeHT IIOJihCKOM IIOJIIIIJ;IIII, B HaCT05IIII;ee BpeM5I pa6oTaeT 3aBegyiO III;IIM 
xne6orreKapHII BOeHTopra B r. CnoHIIMe. 

2. XYPrEJib - qneH «6yHga», pa6oTaeT IIHcrreKTopoM xne6oKoM6IIHaTa B r. 
CnoHIIMe. 

3 .  IIIAXAHEAYM 5J:HKeJih, rrpii 6hiBIIIeM rroJihCKOM rocygapcTBe 6hm 
IIITpeMÓpexepOM, CTapaJIC5I pa3ÓIIBaTb rrpocpCOI03Hhie opraHII3aiJ;IIII IIO 3agaHIIIO 
X035IeB rreKapeM, B HaCT05IIII;ee BpeM5I pa6oTaeT 3aMeCTIITeneM 3aBegyiOIII;ero 
XJieÓOKOMÓIIHaTa. 

4. EAEI1U:KI1H - KpyrrHhiM Kyrreu; r. CnoHIIMa, IIMeJI e)KerogHhiM goxog go
100 ThiC. 3JIOThiX, pa6oTaeT gocTaBIII;IIKOM M5Ica gJI5I rapHII30Ha B r. CnoHIIMe, 
ÓhiBIIIIIM qJieH «03H». 

5. MOP03, ÓhiBIIIIIM 3K3eKyTop rop. CnoHIIMa, B HaCT05IIII;ee BpeM5I pa6oTaeT
B «0rHIICTpOe». 

6. MI1JIIOKOBCKI1H ÓhiBIIIIIM necorrpoMhiiiiJieHHIIK, pa6oTaeT 3aBX030M
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«0rHHCTpOH». 
7. EPOHEEPr - cOI03HHK nec03aBo.n;a «roneH6epr», qneH «03H», pa6oraer

3aBX030M «0rHHCTpOH». 
8. 3ETIHKOBCKI1H neoH, HMeJI rOCTHHHD;Y «BHKTOpH.H», qJieH «03H»,

npep;cTaBHTeJih aHrJIO-aMepHKaHCKOH CTpaXOBOH <lJHpMhi, B p;aHHblH nepHO]J; 
pa6oraer B «0rHncrpoe». 

9. OCTPHHCKHH MaKc - KpynHe.iinm.ii Kynen; rop. CnoHHMa, HMeer .n;oM
6MBrnero rpa<!Ja IIATIYEHHCKOro, pa6oraer B IIpy)KaHax. 

10 . CTYqHHCKHH-TIIOE TIHHCKHH - HMeer co6crBeHHhiH
.n;Byx::>Ta)KHbiH .n;oM, HMeJI CBOH 6aHK B rop. BmihHO, cneKyJIHHT BaJIIOTbl, B Hacromn;ee 
BpeMH He pa6oraer, 3aHHMaercH cneKynHn;ne.ii, .n;oqh ero pa6oraer B necnpoMxo3e. 

11. P biiiii - cneKyneHT BaJI IOThi , paHee B CnoHHMe ero Ha3b1Bann 
CJIOHHMCKHM «POTlliHJih]J;OM», 3aHHMaeTC5I CKYTIKOH ]J;OJIJiapoB. r.n;e pa6oraeT 
HeH3BeCTHO. 

12. KTIIOMEP - 6hiBrnn.ii ynpaBJI.H IOII.(HH neco33Bo.n;a MHJIJIHOHepa
E3EPCKoro, npnHy)K]J;aJI .n;eByrneK K CO)KHTeJihCTBy, B npornBHOM cnyqae BhiroHHJI 
c pa60Tbl, cBn.n;erenh norepneBruaH TIEBKOBJ1q MapH.H. B .n;aHHoe BpeMH pa6oraer 
B «0rHHCrpoe». 

13. IJ;AHHEP - 6hiBIIIHH neconpOMbllliJieHHHK, HMeJI TpH ]J;OMa, B p;aHHblH
MOMeHT pa6oraeT 3aB. 3arOT3epHO. 

14. IIEill;AHCKHH - pa6oraeT nnaHOBHKOM rocnnrn;enpoMTopra, npn
pacnpe.n;enemm TOBapa no Mara3HHaM B nyHKThi r.n;e caMhie cneKyJIHHThi nochmaer 
6onhrne H caMhie nyqrnne TOBapbi, a B nyHKThi Ha OKpaHHhi ropo.n;a, r.n;e )KHBeT 
60JihlliHHCTBO p a6oqHX TIOChiJiaeT CaMOe HHqTO)KHOe KOJIHqecTBO TOBapOB. 
HecHa6)KeHne Mara3nHa N2 22 o6'HCH.HeT reM, qro J.:(JI.H My)KHKOB MHoro HeHa;n:o, 
H60 OHM HMeiOT CBOe. 

15. TIHMAHCKHH - paHee 3aHHMaJIC5I npo.n;3)J(eH KOKaHHa, 3a qro 6hm
cocnaH B KapTy3y-Eepe3cKyro. KpoMe ::>Toro 3aHHManc.H .n;ocraBKOH ;n:eByrneK 
6oraThiM Kynn;aM. Ce.ifqac pa6oraer 3aBX030M Hap;n:oMa. 

TaK-)Ke orMeqeHhi aHTHCOBeTCKHe HacrpoeHHH cpe;n:n 6hmrnnx qneHOB KIIII, 
npn6hiBlliHX Ha reppnropnro 3ana;r:(HbiX o6nacre.ii ECCP KaK 6e)KeHIJ;eB. 

Ehmrnn.ii qneH KIIII - P03EHEEPr illa.H, pa6oraer B rnnorpa<!Jnn rop. 
EapaHOBHqn - <OBopnn: 

«3apa6aThiBaiO CBhillie 300 py6JieH B MeC.HIJ;, HO HHqe['O He 
MOry KYTIHTh, HH B O]J;HOM rocy;n:apCTBe HeT TaKOM 3KCTIJIOaTaiJ;HH, 
K a K  B CCCP. .IJ:aror raKHe HOpMhi , qro qenoBeK He MO)KeT 
Bhr;n:ep)KaTh. B CCCP qenoBeKy HeJih35I )KHTh». 

Ehmrnn.ii qneH KCMII - II;OMETib An.H B pa3roBope c 6hiBlliHM qneHoM 
KIIII 3a.HBnna: 

«PaHhrne o CCCP oHa HMeJia ;n:pyroe npe;n:craBJieHHe a 
reneph y6e;n:nnach B npOTHBOTIOJIO)KHOM. B CCCP HeT Kynhrypbl, 
JIIO]J;H rpH3Hhie, He MOIOTCH, 3a BCeM HY)KHO CTOHTh B oqepe;n:H 
mrqe10 HeJih35I KYTIHTh, Mhl K ::>TOMY He npHBhiKJIH». 
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3AM.c HA q. YHKB,IJ, IIO EAPAHOBilqCKOH OEJIACTil 
IIOJIKOBHilK - (rrogmrcb) (MilCIOPEB) 

3AM. HA q. 2 OT,IJ,EJIA YI'E YHKB,IJ, -
JIEHTEHAHT I'OCY,IJ,. EE30IIACHOCTil - (rrogrriicb) (JIOKTEB) 

«4» IIIOJUI 1940 roga. 
N2 04027.ct
rop . EapaHOBIIqii. 

Na górze dokumentu adnotacja kancelaryjna: ,Wpł. 390" i niżej "5/VII-40 r." oraz 
dwie dekretacje: z lewej strony ukosem czerwonym ołówkiem: Wezwać do obkomu 
KP(b)B Kowalewskiego, Aniszczyka, Bogdańczuka, Karacza, Z inkiewicza w celu 
odbycia rozmowy o istocie podanych faktów: Podpis nieczytelny Tura i data: 9/VII-
1940 i z prawej strony ukosem atramentem: "Specsektor" (podkreślone) .
1 .  Napisać do t .  Nikitina, żeby podjął środki w celu sprawdzenia rejonowego apa

ratu handlu na podstawie tych materiałów. 
2. Poinformować, że są niesprawdzone informacje, że Bogdańczuk w przeszłości

był współpracownikiem defenzywy i zostały te informacje przekazane do RW 
NKWD. 

3.  Także poinformować, że Karacz w przeszłości został zwerbowany do siatki 
współpracujących z policją. (Podkreślone i podpis nieczytelny Tura) . 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 26, k. 197-201 .

"Wiellde litery i podkreślenia oryginału. 
h W tym miejscu podkreślone czerwonym ołówkiem w trakcie czytania w obkomie. 
" Słowo "Zast" wpisane odręcznie.
d Dzień i nr wpisane odręcznie. 
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Dokument 24 

1940 lipiec 12, Baranowicze, - Meldunek specjalny Zarządu NKWD obwodu 
baranawickiego o antyradzieckich wystąpieniach duchowieństwa w związ
ku z nałożeniem podatku na księży. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO• 

CEKPETAPIO EAPAHOBHqCKOrO OEKOMA KII(6)E

TOB. TYP 

CIIEU. COOEIII,EHME 

06 aHTnCOBeTCKnX IIp05IBTieHID!X gyxoBeHCTBa n 
u;epKOBHnKoB EapaHoBnqcKOII o6nacTn B CB5!3n 
c o6no)KeHneM HanoraMn cny)KnTeneii 
pennrn03HbiX KYTibTOB. 

Crreą 3arrncKoii OT 7 niDH5! 1940 roga 3a N2 032661 HaMn coo6IIJ;anOCb BaM o6 
aKTnBn3aiJ;Hn K-p ):(e5!TeTibHOCTn u;epKOBHnKOB n gyxoBeHCTBa B CB5!3n C o6na)KeHneM 
HanoraMn cnJ)I(nTeneii pennrno3HbiX KYTibTOB. 

3 a  BpeM5! C 7 niDH5! HaMn ):(OIIOTIHnTeTi bHO rronyqeHO p5!):( ,n;aHHbiX, 
yKa3biBaiDIIJ;nX Ha ycnneHne aHTnCOBeTCKOM ge5!TeTibHOCTn gyxoBeHCTBa n aKTHB 
u;epKOBHnKOB B CB5!3n C IIpOBegeHHbiMn HaJIOrOBbiMn MeporrpiDITID!Mn. 

0TMeqeHo p5Ig cnyqaeB, Korga oTgeJibHbre CB5IIIJ;eHHnKn n KCeH):(3bi cpegn 
BepyiDIIJ;nX OTKpbiTO Be):(yT arnTaiJ;niD 3a OTKa3 OT BbiiiOJIHeHn5! IIpOBO):(nMbiX 
CoBeTcKoii BnacTbiD MeporrpiDITnii n rrpn3biBaiDT K o6'e,n;nHeHniD BOKpyr u;epKBn c 
TeM, qT06bi OTKpbiTO n opraHn30BaHHO BbiCTJIInTb C IIpOTeCTOM IIpOTnB o6na)KeHID! 
HanoraMn u;epKBeii. 

I1MeiOTC5I cnyqan, KOrga aKTnBbi u;epKOBHnKOB IIOCbiJiaiOT TenerpaMMbi Ha 
nM5! TOB. CTAJIHHA c rrpocb6oll: o CH5!Tnn HanoroB. 

AKTnBoM u;epKOBHnKoB MecTeqKa HerHoBnqn Jiro6qaHcKoro pailoHa rrocnaHa 
Ha nM5! TOB. CTAJIHHA cnegyiDIIJ;M TenerpaMMa: 

«IIpocnM pa3perneHn5! coxpaHnTb u;epKOBb n rrpnqT. 0cBo6ognTb 
OT HeiiOCnJibHbiX u;epKOBHbiX n rrpnqTOBbiX HanorOB, B3aMeH -
6ygeM )KepTBOBaTb Ha KpacHYID ApMHID». 

Jiro6qaHCKOMY PO HKB,O: gaRbi yKa3aHn5! ycTaHoBnTb nHnu;naTopoB rrocbiJIKn 
gaHHOM TenerpaMMbi n B35!Tb nx B aKTnBHYID areHrypHyiD pa3pa60TKY. 

KceHg3 MecTeqKa Eennu;a Jin,n;cKoro pailoHa - ,O:OEPOBOJihCKMH CTecpaH 
OTKpbiTO IIpOBO):(nT aHTnCOBeTCKYID arnTau;niD n rrpn3biBaeT BepyiDIIJ;nX Ha 6opb6y 
c CoBBJiaCTbiD. 

B Haqane niDH5I Mec5Iu;a KceHg3 ,O:OEPOBOJihCKHH BO BpeM5! cny)KeHIDI B 
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KOCTeJie OTKpbiTO BbiCTYIIMJI C rrpOIIOBegbiO, B KOTOpOR 3a5IBJI5lJI: 
«BaM Hago o6cygHTb, KaK gaJiblile 6biTb, Ha Halli KOCTen HaJimKMJIM 
Hanor 27 TbiC5IT.J py6nerr, KOTOpbie Hy)KHO 3aiiJiaTMTb, HO XOT51 Mbl M 
3aiiJiaTMM 3TOT HaJIOr, TO BCe paBHO Hallla IIOJibCKal'I Bepa 6ygeT 
YHHT.JTO)KeHa. 
B KOHCTMTYD;MM CCCP HeT 3arrperu;eHM5I peJIIIrMM, HO rrp11 TaKMx 
ycnOBII5IX HeT B03MO)KHOCTII gaJiblile cylll,eCTBOBaTb. MeH5I MoryT 
BbiBe3TII IIJIM IIOCagiiTb B TIOpbMy, a KOCTeJI OIIeT.JaTaTb. MOJIIITeCb, 
T.JT06bi crMHYJIO 3TO noraHCTBO.» 

AreHTypHoi:i pa3pa6oTKoii ycnHOBJieHo, T.JTO KCeHg3 ,IJ;OEPOBOJibCKI1ll 
rpyrrmrpyeT BOKpyr ce65I Haii60Jiee peaKD;MOHHYIO T.J aCTb u;epKOBHOrQ aKTIIBa, 
ycTpaMBaeT C HMMII HeJieraJib Hbie C60pMII.l,a, rge npOBOgMT aHTMCOBeTCKYIO 
ariiTaD;IIIO. 

2 MIOH5I c/r, rrocne cny)K6br, B KOCTene KCeHg3 ,IJ;OEPOBOJibCKI1ll y ce65I 
C03BaJI K-p c60pMII.l,e, Ha KOTOpOM 06Cy)KgaJIC5I BOIIpOC O HaJIOre HaJIO)KeHHOM Ha 
KOCTen. Ha 3TOM c6opi1Ill,e rrpMcyTCTB OBaJIH:  KCeHg3 ,IJ;OEPOBOJib CKHll, 
IIJIAEI1HCKI1ll AHTOH-KceHg3 6biBllliiH KOMeRgaRT cTpemu;oB, HEHAPTOBHq 
6bmumii YT.JMTeJib II gpyriie. Ha 3TOM c6opMII.l,e 6biJIO pellleHo noHTII 3a coBeTOM K 
KCeHg3y geKaHy E05IPYHIJY (E05IPYHU: pa3pa6aTbiBaeTC5I 3 oTp;enoM YrE, KaK 
yT.JaCTHIIK IIOBCTaHT.JeCKOH OpraHM3aD;MI1). 

KceHg3 rop. JlHga JIOEAH B CB5I3II C o6Jia)KeHHeM KOCTeJlOB HanoraMH TaK%e 
BbiCTynaeT C aHTMCOBeTCKMMH rrpOIIOBeg5IMII. 

HcTOT.JHMK «I1CAAKOB» coo6Ill,aeT, T.JTO KCeHg3 JIOEAH BO BpeM5I cny)K6br 
B KOCTeJie, rge IIpiiCYTCTBOBaJIO OKOJIO 400 qeJIOBeK, B CBOeH rrpOIIOBegii 3a5IBIIJI: 

«IIOJibCKOe rocygapcTBO rroni6no rroTOMy, T.JTO B pyKoBogcTBe ero 
CT05IJIII MaccoHbi - rrpaBocnaBHbie H «)KM}J;bi» HeBepyiOII.l,Me. Hy)KHO 
Terrepb TeprreTb, IIOTOMY T.JTO TeprreHbe qeJIOBeKa IIpiiBOgHT go 
6onbllliiX gen, rrocne 6oJibllliiX TpygHOCTei:i rrpMxogHT ynyqllieHIIe 
)KII3HII qenoBeKa, TaK II y Hac. B br Terrepb )KIIBeTe B xopOlliiiX 
ycJIOBM5IX H II OTO My Bbl OT 6ora OTOlliJIH, HO CKOpO Bbl 6y}J;HTe )KMTb 
B xyglliiiX ycnOBII5IX, Targa o6paTHO Bep HeTeCb K 6ory. B ce 
HeBepyiOII.l,Me cKopo rrorH6HYT. Ha6niOgai1Te 3a Monoge)KbiO T.JT06br 
OHM 60Jibllie XOgHJIII B KOCTeJI II MOJIIIJIHCb. 

KceHg3 CJIHBI1HCKHll rrpH BCTpeT.Jax c HalliMM IICTOT.JHMKOM, Kaca5Icb 
BOIIpOca 06JIO)KeHII5I KOCTeJia HaJIOrOM, 3a5IBIIJI , T.JTO OH BCe paBHO BaJJOr llJiaTIITb 
He 6ygeT M p;eHbrii He BHeCeT, T.K. eCJIH BHeCeT geHbrM, TO CoBeTCKa5I BJiaCTb BCe 
paBHO elll,e Hanor yBeJIIIqJIT. 

Co cTopoHbr CJIHBHHCKOrO OTMeT.JeHbr cpaKTbi oTKpbiToii ariiTaD;HH 
rropa)KeHT.JecKoro xapaKTepa H pacnpocTpaHeHH5I npoBO KaD;HOHHbiX cnyxoB o 
noJIO)KeHIIH TPYA5Illl,HXC5I B CCCP. 

KceHg3 Il3 MecTeT.JKO )J;5ITJIOBO - CABHU:KUH nocne Toro KaK nonyT.JIIJI 
II3Beru;eHHe O BbiiiJiaTe HaJiora, B 6ecege C Halli11M IICTOT.JHMKOM 3a5IBIIJI: 

«5! B 3TOM OTHOllieHMH IIOgqMH5ITbC5I HMKOMy He 6yp;y, 5I CaM 
JIIITOBCKOrO llOggaHCTBa II 6yp;y 06p alll,aTbC5I B JIMTOBCKOe 
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rroconbcTBO.» 
Cpep;H Hacenemrn B CB5r3H c rrpoBep;emreM o6n(l)KeHH5r HanoraMH cny)J(HTeneił 

KynhTOB, aKTIIBaMH �epKOBHHKOB IIpOBO)l;HTOI 60Jibllla5r pa60Ta IIO c6opy cpep;CTB 
H a  Bhiiin aTy RanorOB H c6opy IIO)l;IIHCeH OT BepyiOmHX Ha rrpep;MeT IIOCbiJIKH 
KonneKTHBHhiX 3MBneHHH H )J(aJI06 B u,eHTPanhHhie opraHbi CoBBnaCTH. 3Ta pa6oTa 
u,epKOBHHKOB COIIpOBO)J(]:IaeTC5f IIpOBe]:leHHeM aHTHCOB eTCK O H  arHTaiJ,H H ,  
HarrpaBneHHoH: H a  ca6oTa)J( rrpOBO)l;HMhiX MeporrpH5rTHH opraHaMH CoBeTCKOH 
BJiaCTH. 

HcTO'łHHK HoBOMbilllCKOro PO HKB.D: «)l(ypaBneB» B p;oHeceHHH oT 9 HIOH5r 
1940 rop;a coo6maeT, 'ITO B MecTeąKe ITonoHKa rrpOBO)l;HTC5r c6op cpep;CTB cpep;H 
HaceneHH5I p;n5I KCeHp;3a H 'łTO c60pOM 3THX cpep;CTB 3aHHMaeTC5I aKTHBHbiH 
u,epKOBHHK MYKAPEBCKHH. 

3axop;5I B p;oMa BepyiOmHx MYKAPEBCKHH 3a5IBJI5IeT: 
«.lJ:aBaiłTe p;a]:IHM HHmHM p;eHbrH, noToMy 'łTO B CCCP HeT 

p;eHer, HeąeM KopMHTh KpacHyiO ApMHIO H ecnH Mhi HM He ]:lap;HM, 
TO OHH BCe noMpyT c ronop;y.» 

B 3TOM - )J(e MeCTeąKe KCeHp;3 5ICHHCKHH l.J:ecnaB ccpa6pHKOBan K-p 
JIHCTOBKH C rrpH3biBOM K IIOn5IKaM H KaTOnRKaM 06 yrrnaTe Hanora 3a KOCTen H 
ąepe3 cBOHX rrpH6JIH)J(eHHhiX pacrrpocTpaH5In HX cpep;H MeCTHOro HaceneHH5l. 

HoBOMhiiDCKOMY PO HKB.D: p;aHbi yKa3aHH5I o rreperrpoBepKe p;aHHhiX rryTeM 
BernacHoro cne]:(CTBH5I. KceHp;3a 5ICHHCKOrO H ero rrpH6nH)J(eHHhiX B35ITh B 
aKTHBHYIO areHTYPHYIO pa3pa60TKy. 

B ropo p; e CTon6u,ax aKTHBHM u,epKOBHHIJ,a KAEEBEH o rrono)J(eHHH u,epKBH 
rrpH CoBeTcKoił BnacTH, cpep;H CBOHX 3HaKOMhiX 3MBJI5Ina: 

«B COBeTCKOH KOHCTHTYU.HH XOT5I H 3aiiHCaHO CB060]:(HOe 
cny)J(eHHe B u,epKBH, HO CaMH HaKJia)l;biBaiOT HeiiOCHnhHbie HanorH. 
Bce p aBHO u,epKOBb HM He 3aKphiTh. MM oTp;ap;HM 3a u,epKOBh Bce, 
'łTO y Hac ecTb.» 

3n eKTpOMOHTep p;erro CT. CTon6u,hi - B E.D:Hll,KHH B p a3roBopax co 
cny)J(amHMH KOHTOphr p;erro, 3a5lBn5In: 

«COBBnaCTh XO'łeT 3aKphiTh KOCTen H �e �eiin5IeTC5I, HO 
Y HHX H3 3TOrO HH'łero He rronyąJ.I:TC5I, T. K.  Hapop; BhiCTYIIHT B 
3amHry. >> 

4-ro HIO H5I 1 940 rop;a )J(HTenH r opop;a CTon6u,hl: C O E OJIEB CKHH, 
AJiblliEBCKA5l, IIJ;OPC, E OXAH H KJIHMOBHl.J: 5IBHnHCh B paiłHcrronKOM c 
)J(aJI060H Ha HerrpaBHJlhHOCTh o6na)J(eHH5l RanoroM CTOJI6IJ,OBCKOH u,epKBH. 

HaąanhHHKY CTon6u,oBcKoro PO HKB.D: p;aHhr yKa3 aHH5I B35ITh B aKTHBHYIO 
pa3pa6oTKY KAEEBEH H BE.D:Hll,KOro, JIHU. o6paTHBlllHXC5r B PaH:HcrronKoM c 
)J(ano60H Ha HerrpaBHnhHOCTb o6na)J(eHH5I RanorOM CTOn6�0BCKOH �epKBH, B35ITh 
IIO]:( areHTypHOe Ha6niOp;eHHe. 

KceHp;3 - p;eKaH HecBH)J(CKoro KOCTena KYEHK B 6ecep;e c HCTO'łHHKOM 
HecBH)J(CKoro PO HKB.D: BbiCKa3biBaeT CO)J(aJieHHe, 'łTO He Bbiexan H3 CoBeTcKoro 
Co103a 3arpaHHU.y, B TO BpeM5I KaK HMen K 3TOMY Bce B03MO)J(HOCTH. B pa3rOBope c 
HCTO'łHHKOM KYEHK 3MBn5rn: 
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«IlO npaB�e rOBOp5I H )KaJieiO, "!TO B OKT5!Ópe, H05!Ópe 
MeCm.J;e He BhieXaJI OTCIO�a, a Teriepb 3TO TeXHH'IeCKH O'IeHh Tpy.O:HO. 
5I CaM, eCJIH MO)KHO TaK Bhipa3HThC5I, 'IYBCTByiO, "!TO OriaCHOCTh 
pacTeT, HO KaKHM Óhi HpaBCTBeHHhiM y.n:apoM ÓhiJI-Óhi .O:JIH MOHX 
npHXO)KaH MOR oT'e3�. 

BoT B MHpe HeCKOJihKO He.n:eJih ToMy Ha3a.n: KCeH.0:3 ÓhiJI 
npe.n:ynpe)KJl:eH .0:PY3hHMH, "!TO eMy rp03HT BhiChiJIKa H OH HC'Ie3, 
neperneJI 3a Eyr. Ko MHe rrpHXOJl:HT JIIO�H H CTOJihKO paccKa3hiBaiOT, 
"!TO BCeMy BepHTh HeJih35I, KOHe'IHO HeT Jl:hiMa 6e3 OrHH.»  If .n:anee: 
<<5IcHo, "!TO oqyTHBiliHCh B MpKyTcKe, 6y�y JIHrneH B03MO)KHOCTH 
npO.O:OJI)KaTh MOIO �eHTeJihHOCTh. » 

B .n: e p .  JlHCHIJ;hi HecBH)KCKoro paliaHa CBHIQeHHHK KPMIIIYK MaTBeH, 6y.n:yqrr 
Bpa)K�e6Ho HacTpoeHHhiM K CoBeTCKOM BJiaCTH, Be.n:eT aKTHBHYIO aHTrrcoBeTcKyiO 
arHTaiJ;HIO , 3a5IBJI5IH, "!TO ceilqac HY)KHO BepHTh B IJ;epKOBh H peJIHrHIO , HO He BepHTh 
ÓOJihilleBHKOM, T. K. ÓOJihilleBHKH 3�eCh BpeMeHHO, CKOpO IIpHJl:eT 1epMaHH5I H 
pa3o6heT E O JihliiEBMKO B .  KceH.n:3 Ky6HK H CB5IIQeHHHK KPAIIIYK 
pa3pa6aThrBaiOTC5I HecBH)KCKHM PO HKB ,O:, Ha KOTOphrx 3aBe.n:eHhi .n:eJia
cpopMyJmphi. 

IIocTyrraiOIII,He MaTepHaJihi OT OT.O:eJihHhrx pailoHHhiX oT.n:enoB HKB,O: rr OT 
areHTYPhi YHKB,O: yKa3hiBaiOT Ha 3Ha'IHTeJihHYIO aKTHBH3aiJ;HIO a/c .n:e5ITeJihHOCTH 
IJ;epKOBHHKOB H .O:YXOBeHCTBa B CB5!3H C Bhl30BOM apXHeiTHCKOIIa IlaHTeJieMMOHa 
PO:/KKOBCKOI'O H apxHMaH.n:pHTa EOEKOBCKOI'O B ropo.n: MocKBY Ha .n:oKJia� 
K MOCKOBCKOMy MHTpOIIOJIHTY CeprHIO . 

"lfneH enapxHaJihHOro yrrpaBJieHHH IJ;epKBeil: 3ana�HOM EenopyccHH H 'IaCTH 
3ana.n:Hoil: YKpaHHhi EOEKOBCKMM B pacchmaeMhiX HM ITHChMax 6naroqHHHhiM 
H CBHIQeHHHKaM HaCTOMqHBO Tpe6yeT OT ITOCJie.O:HHX BhiChiJIKH CpO'IHO ITOJl:riHCeM 
HaCeJieHH5I C )KaJIOÓOH Ha HenpaBHJlhHOe H HeiTOCHJihHOe o6JIO)KeHHe HaJioraMH 
�YXOBeHCTBa. 

K CB5IIIJ;eHHHKY 3MHKEBM"l!Y, rrpo)KHBaiOIIJ;eMy B ropo�e E apaHOBH'IH, 
EOEKOBCKMM nHrneT: 

<<2 HaJIO)KeHHe HenocHJihHhiMH no�aTKaMH .n:yxoBeHCTBa HMeeT 
OIIpe.n:eneHHYIO IJ;eJih :  3 aCTaBHTh �YXOBeHCTBO OTKa3 aThCH 
HCITOJIHHTh nacropCKHe OÓ5l3aHHOCTH H3-3a HeB03M0)KH0CTH BHeCTH 
HaJIOrH, a Hapo.n: JIHiliHTh IJ;epKBeH. 3TO H3JIHiliHee ycep.n:He 
HHcrreKTopoB Be.n:eT TOJihKO K YHH)KeHHIO rrpeCTH)Ka CoBeTcKoli 
BJiacTH H .n:yMaiO, "!TO B MocKBe 3a 3TO He rroXBaJI5IT noTOMY "!TO 
y)Ke HaX0�5ITCH pa3yMHhie JI IO�H,  KOH COÓHpaiOTCH 
TenerpacpHpOBaTh B MocKBY TOB. CTAJIMHY He OT o.n:Horo Bac 
Mhi ITOJiy'IaeM H3BeCTH5l O TaKHX HaJiorax, MHOrHe ITHiliYT npOCH 
ITOMOIIJ;M. Bna.n:hrKa pernMJI TenerpacpHpoBaTh caM B MocKBY OT 
HMeHH .O:YXOBeHCTBa H BepyiOIIJ;HX, KOr.n:a ITOJIY'IHT ÓOJihllle npOChÓ 
OT Hapo.n:a H Jl:YXOBeHCTBa, TaK "!TO nyCTh ITOTOpOIT5ITC5I npHXO)KaHe 
IJ;epKBell ITOChiJiaTh eMy IIpOCh6hi 06 3aiiJ;HTe. 

Mhr 3HaeM CTOHKHX CBHIII,eHHHKOB KOR He BhiMaJIHBaiOT 
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yMeHbiDeHiur RanoroB H He yHH)KaiOTCH, 3H a5r, 'ITO cne3aMH, 
HH3KOnOKJIOHCTBO HH'Iero He ;n:o6heiDhC5f KpOMe H3;n:eBaTeJihCTBa, 
a CTOHKO H OTKpbiTO, ny6JIH'IHO 3a5rBJI5fiOT 'ITO OT cJiy)K6hi He 
OTKa)KyTC5f. J1 Halli COBeT: BHOCHTb nOCHJibHO Ha;n:o H HeJib35l 
ca6oTa)KHH'IaTb. llJIOX 6y;n:eT TOT naCTblpb, KOTOpbiH OTKa)KeTC5l 
OT CBOero naCTblpCKOrO KpecTa.» 

Ha;n:o OTMeTHTb TaK)Ke CJiyqaH, KOr;n:a OT;n:eJibHbiMH cpHHaHCOBhiMH OT;n:eJiaMH 
Pai1HcnOJI KOMOB ;n:e frcTBHTeJihHO HapymaeTc5l HHCTPYKIJ;H5l no o6JIO)KeHHIO 
;n:yxoBeHCTBa HanoraMH, HanorH CHJihHO 3aBhimeHbi. TaK HanpHMep: KceH;n:3y M-KO 
MHp - MAIJ;EBI1llY ycTaHOBJieH Hanor 35 ThiC. py6nei1, rro;n:o6Hbie cnyqaH 
HMeiOTCH B CTon6u;oBCKOM H B MoCTOBCKOM pafroHax. 

«12>> HIOJIH 1940 ro;n:a . .N� 04318. rop. E apaHOBH'IH.b 

3AM. HAll. YHKBA no EAPAHOBI1llCKOH OEJIACTI1 
- ITOJIKOBHI1K - (rro;n:nHcb) (MI1CIOPEB)< 

HAll 2 OT,O:EJIA YI'E YHKB.IJ: no EO 
JIEHTEHAHT rOCEE3 0ITACHOCTI1 - (no;n:rrHcb) (JIOKTEB) 

Na górze dokumentu w środku prostokątna pieczęć kancelaryjna o treści: "Nr wpły
nięcia 417. Otrzym[ano] 15 VII 1940. Baranowieki Obkom KP(b)B." (nr i data wpi
sane odręcznie). 
Obok z prawej strony ukosem odręczny wpis: "Zapoznałem się" i nieczytelny pod
pis. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 26, k. 216-2 17. 

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
• Data i nr wpisane odręcznie. 
c "Zast" wpisane odręcznie i podpis zastępcy naczelnika Politiko. 

1 Meldunek o tym numerze nosi datę 6 czerwca 1940 r. Por. dok. 21.  
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Dokument 25 

1940 sierpień 23, [Hancewicze], - Informacja prokuratora hancewickiego re
jonu o kontrrewolucyjnej działalności kułaków skierowanej przeciwko ko
lektywizacji i władzy radzieckiej. 

III1HCKOMY OEKOMY KII(6)Ea 

IlpoKypop ThHIJ;eBH'-ICKOrO p-Ha 
rop. IIOC. ThHI.(eBH'-IH, IlHH'-IyK. 

O KOHTPPEBOniOIJ;MOHHOH ,O:E5ITEJihHOCTI1 KYJINIECTBA 
IIPOTI1B KOJIJIEKTI1BHOrO CTPOMTEJihCTBA I1 COB.BJIACTI1. 

IlpoKypaTypOH raHIJ;eBH'-ICKOrO p-Ha Bhi�BJieHbi KOHTppeB OJIIOIJ;HOHHa� 
p;e�TeJibHOCTh KyJiaqeCTBa rrponm KOJIX03HOrO CTp OHTeJihCTBa H IIpOBO}J;HMhiX 
MeporrpH�THH rrapTHH II rrpaBIITeJihCTBa Ha cene, a IIMeHHO: 

3IIMOH 1940 ro,o;a opraHII3 0Banc� KOJIX03 17 CeHT�6p5l B ,o;. Po3,0:5IJI OBII'-IH
XoThiHII'-!CKoro c/c. B KOJIX03 BCTYIIHJIO 27 X035IHCTB rrpoHMyru;ecTBeHHO 6e,o;�KOB
H 6aTpaKOB, C o6ru;ero KOJIH'-!eCTBa 187 X03�HCTB ep;HHOJIII'-!HhiX X03�H CTB p;.
Pa3,0:5IJIOBH'-IH. C opraHH3au;Hei-i KOJIX03a II ero ,o;anhHelirnero poeTa opraHII30Banach 
Kynau;Ka� rpyrrrra C IJ;eJibiO pa3B aJIIITh KOJIX03. He HMe� B03M0)KHOCTII B IIOJIHOH 
Mepe IIO,O:pbiBaTb KOJIX03 II3 BHe C 3TOH rpyiiiihi KyJiaiJ;KOH C cneu;IIaJibHhiM 3ap;aHIIeM 
rrpona3IIT 6hiBIII. eonryc IIOJihCKOro npaBIITeJihCTBa ,O:eMII}J;'-IIIK <l>e,o;op AH,o;peeBII'-1, 
KOTOphiH no 3ap;aHIIIO KyiiaKa B anyeBH'-Ia I1BaHa B aciiJiheBII'-!a, ,o;OJI)KeH 6hiJI 
}J;06IIThC� TOrO, '-IT06hi KOJIX03HIIKII BCe BhiiiiJIII II3 KOJIX03a, a }J;JI� 3TOrO OH }J;OJI)KeH 
6biJI IIpiiMeTHTh CJiep;yiOIIJ;He p;eHCTBII� Ha pa3BaJI KOJIX03a, B '-laCTHOCTII: IIO,O:pbiBaTb 
3KOHOMU'-IeCKII KOJIX03, }J;06IIThC5l JIIIKBII}J;aiJ;IIII KOJIX03HOH cflepMbi IIYTeM y6o5l C KOTa 
H JIIIKBII,O:aiJ;IIII KOJIX03HOrO IIMyiiJ;eCTBa rryTeM ero IIO}J;JiaJia, TaKIIe p;eHCTB� ÓbiJIII 
Ha'-laTbi ,0:eMII}J;'-IIIKOM H OH }J;06IIJIC5l TOrO, '-ITO OT II060eB ITaliO 2 KOJIX03HhiX BOJia H 
l TeJIKa, a l KOpOBa 6hiJia 3ape3aHa B necy Bhi6paHO HeMHOrO M.HCa, a TYIII 6biJia 
ocTaBJieHa. Ilpii ,o;onpoce ,O:eMIIA'-IIIK ,o;onro He c,o;aBanc.H, HO Kor,o;a OH 6hiJI 
IIOJIHOCThiO II306Jia'-!eH CBII,O:eTeJI�MII II Beru;ecTBeHHbiMII }J;OKa3aTeJibCTBaMU CBOIIX 
KpoBaBhiX pyK OH rroKa3an, «.H II BonyeBH'-1 rrocTaBIIJIH ce6e u;eJihiO opraHII30BaTh 
rpyrrrry II3 3a)KIITO'-!HhiX KpeCTh5lH rrpii IIOMOIIJ;II KOTOpOR 6bi Mb! pa3BaJIIIJIH KOJIX03». 

"lf TO KacaeTC.H KyJi aKa BanyeBII'-Ia, TO OH BhiiiOJIH.HJI CJiep;yiOIIJ;IIe cflyHKIJ;HII: 
IlyTeM pacrrpOCTPaHeH� aHTIICOBeTCKHX CJIYXOB II OpraHII3 al.(IIII 6e,o;HOThi IIpOTIIB 
KOJIX03HOro CTPO.H. BoT '-!TO noKa3a.rr Ha ,o;orrpoce KynaK Ba.rryemi'-1 
Bonpoc: CK3)KI1Te BanyeBII'-1, KaKyiO pa6oTy Bhi npoBO}J;IIJIII npoTIIB CoBeTCKOH 

BnacTII II B qacTHOCTII K-3a 17 CeHT.H6p51?
0TBeT: 5I }J;OJirO CKpbiBaJI H He rOBOpHII npaB}J;hi paC'-IIITbiBaJI Ha TO, '-!TO MO.H 

,o;e.HTeJihHOCTh Bhi.HBJieHa He 6y,o;eT, Teneph .H cKa)Ky Bce. 
K ce6e B p; oM .H 3arrpociin 2-x KOJIX03HIIIJ; KIIceneBII'-1 CocfJIIIO II 3y6IIKOBY noo6eru;a.rr 
IIM ,o;aTb KOpOBy II p;eHer, '-IT06bi OHII B35IJIII TOpÓbl II IIOIIIJIII HUIIJ;eHCTBOBaTh IIO 
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�epeBH�M, npHXO�� B XaTy OHM �OJDKHbl rOBOpHTb, «Mbl BCTynHJill B KOJIX03 OT Ha C 
BCe OTH�Jill n03TOMY Mbl nOlliJill )](a6poBaTb, Mbl rOJIO�Hbie». 

BTopon pa3 � 3a3Ban KOJIX03HHKa BanyeBnqa ci>e�opa �an eMy MonoqHyiO 
KOpOBY ll CKa3aJI, �aiO Te6e KOpOBY ll e)](eMecHqHo 6y�y �aBaTb �eHbrll BbiXO�ll C 
KOJIX03a, ll rOBOpil BCeM KOJIX03HHKaM, qTO COB. BJiaCTb cefiqac 6y�eT pa36HTa 
HeM�aMll, a KOJIX03HllKll no�yT KaK C06aKH nO CBeTy.» 

Ha OCHOM cTaBKe )](eHID;HHhi KOJIX03HH�r, KOTOpbre xo�nnn )](a6paBaTb no 
CeJiaM ll B CBOHX nOKa3aHH5lX TaK)](e no�TBep)](�aiOT TO, qTO llX nOCJiaJI )](a6poBaTb 
BanyeBnq. 

,O:eMn�qnK n B anyeBnq B KopoTKoe BpeM� cyMenn �o6nThCH Toro, �o �aHHbre 
KOJIX03HH�hl c no3yHraMn KynaKoB Top6aMn Ha nneqax no6bmann B EapaHoBnqcKon 
n IInHcKon o6nacT�. 

B ce KOJIX03HllKll, KOTOpbie 6biJill �onpomeHbi B KaqecTBe CBH�eTeJiell 
noKa3ann, qTo BanyeBnq n ,O:eMn�qnK npe�ynpe)](�ann nx, qTo Ha� o pa6oTaTb yMeno 
ll COBepmeHHO He rOBOpHTb O TeX 3a�aHH�X KOTOpbie nopyqaJIHCb OT�eJibHbiM 
6e�H�KaM co CTOpOHhi KynaKOB, o�HaKo caMn KOJIX03HHKH Bn�� aHTncoBeTcKyiO 
�eHTeJibHOCTb �aHHbiX KynaKOB 3�BlłJill opraHaM npOKypaTypbi. 

KaK 3TO ycTaHOBJieHo cne�cTBH:eM BanyeBwq n ,O:eMH:�qH:K HOqhJO 7 HIOJIH 
IIO�IIaJIHJill KOJIX03HOe CeHO, llO)](ap 6biJI noTymeH KOJIX03HH:KaMH, a TaK)](e y6H:Jilł 
KOJIX03HYIO KopoBy Ił yHnqTO)](llJilł 4 nqenoceMen, o qeM npn3Hanncb Ha �onpoce 
caMlł o6Bn�eMbie BanyeBnq n ,O:eMH�qnK. 

B �- XoTbmnqn XOThiHnqcKoro c/c KpyrrHhiH KynaK HayMH:K cTan npoBO�lłTh 
arnTa�niO npoTnB CoB. BnacTn, rrycTH:JI naHnKy, qTo cefiqac 6y�eT npowcxo�H:Th 
BOHHa Me)](�y repMaHnen Ił CCCP ll KTO cenqac xne6a He c�aCT rocy�apCTBY TOT
c�aBaTb He 6y�eT. B oT qTo rroKa3hmaeT KpeCTb�HlłH 6e��K �- XoTbmnqn. 

Ko MHe Ha KBapn1py npnmon HayMH:K 5IKOB n 3�nn MHe, �o coB. Bnacrb He 
y�ep)](llTC�, eCJill repMaHn� pa36nna naHCTBbi AHrJilłlł, ci>paH�lllł, ronnaH�lłlł, 
Eenbrnn n HopBernw, TO Poccn� �n� ee nycTHK. B nocne�cTBnn oH cKa3an, qTo 
ecnn 6e�HOTa «MO�Ho opraHn3yeTcH Ił croBopnTc� Me)](�y co6on He noBe3TH xne6 
rocy�apcTBy, TO Bcen �epeBHH Hnqero He c�enaiOT n B TIOphMY He noca��T Bcex, a 
rro3TOMY Ha�o IIMeTb xopomy10 opraHn3a�IIIO croBopeHHOCTb». IIo a�pecy 
aKTllBHCTOB 3TOT KyJiaK yrpO)](aJI, qTO eCJilł npll IIOJibllill lłX He nepeBelliaJIH TO 
KOr�a rrpn�eT HeMe� 6y�eT paCIIJiaTa. 3TO llO�TBep)](�aeT KpeCTbHHllH 6e�H�K 
MwneBcKnn A.II. 

· 

3a KOHTPpeBOJIIOQHOHHYIO �e�TeJibHOCTh rrpoTH:B coB.BJiaCTn �aHHble KynaKn 
3aKJIJOqeHhi no .n; cTpa)](y B TIOphMy, HM npe.n;'�BneHo o6BH:HeHne rro 72 cT. YK ECCP 
.n;n� 6onhmero Ił .n;eTaneBoro H:3yqeHII� IIX .n;e�TeJibHOCTH Be.n;eTcH cne.n;cTBHe 
npoKYpaTypon. 

23NIII 4Qb 

IIPOKYPOP rAH�EBH�CKOrO 
PAHOHA (no.n;rrwch) (IIHH�YK). -
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Na górze z lewej strony: nieczytelna dekretacja do KC KP(b)B i nieczytelny podpis 
i z prawej strony: prostokątna pieczęć kancelaryjna o treści: "Należy obowiązkowo 
zwrócić do specjalnego sektora pińskiego obkomu KP(b)B do (nie wpisano) i pod
pis (brak podpisu) .  

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t .  97, k. 27-28.

"Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
h Data wpisana odręcznie i podkreślona. 

Dokument 26 

1940 sierpień 28, Baranowicze, - Meldunek specjalny Zarządu NKWD obwodu 
baranawickiego o sprawie agenturalno-śledczej "Powstańcy ".

COBEPIIIEHHO CEKPETHOa 

CEKPETAPIO OKOMA KII(6)E 

TOB. TYP. 

(3,0:ECb ) 

CIIEI[ - COOE:W.EHME 

IIO Af'EHTYPHO-CJIE,O:CTBEHHOMY ,O:EJIY «IIOBCTAHIJ.bl» 

B HOqL c 1 3  na 14 aBrycTa 1940 roga B rop. iliyqriHo na ymii(ax - JienriHcrw:H. II 
3aropO):IHOII ÓLIJIO pa36pocano ÓOJICe 200 3K3 .  K-p JIIICTOBOK na IIOJILCKOM 5I3LIKC, 

OTrreqaTaHHLIC na IIIIIIIYlll,CR M3IIIH !:IKC, C npH3LIBOM K IIOJILCKOMY H3CCJICHIUO , 
CJIC):IyłOlll,CrO CO):(Cp)Kanrur:

«B033BAH.HE IIOJibCKOf'O IIPABI1TEJibCTBA. 
IIonLcKa5I Hal\H5I! Haiiia apMrm II30-):IH5I B ):ICHL ynemi 'IIIBaeTC5I . 

Ilpii3LIBLI B 3TY ap:rvUiłO C'OBepiiiaiOTC5! B CKOpOM TCMIIC. PaCTCT B03):1yiiina5I 
MOI.U,.b I1oJILIIIII. 3Tu caMoJieTLI C,'J,enaror p��3BCJl:LIBaTeJILHLie perrcLr Ha):(
Teppnropuei'r Pccm-ITocno.'IH'- Oli. 

3eMJI5IKli ! He na):larhe :wxo.M. B oT JICT'IHK IloJILIIIH o6cepBnpyeT 

)KH3HL n TPYJl: n aiii . Br,r):lep>KHTC, :1 no6ewiTe.

IlJeq; rroJILCKOJ�I anuai(!-III - reueparr I1. 3AJIEBCKH:fi.
JloHT(OH, ,D,H5I 15 anrycra 1940 r. O.H.IJ.>, 

IIo,n:o6paHo 16 mrcTonm,;,, ocTan:bHLre JJUCTOBK!r O{,IJUI rro,a;o6paHLl )KTITCJT5IMII



252 Michał Gnatowski 

ropaga n KaK BngHO n3 areHTypHbiX gOHeCeHnM rpa)l{gaHe cgaiOT nnCTOBKn, 6miCh 
OTBeTCTBeHHOCTn, ymPITO)I{aiOT nx caMn. 

)J;JUI BCKpbiTIDI BnHOBHnKOB pacnpOCTPaHeHIDI nnCTOBOK Ha MeCTO BbiCbiJianaCb 
onepaTnBHa5I rpynna nog pyKoBogcTBOM HaqanhHnKa 2 OTgena YrE YHKB)J; -

JleiheHaHTa Thc6e3onacHOCTH TOB. ITOKTEBA. 
IIpoBegeHHhiMn areHTypHo-cnegcTBeHHhiMn Meponpn51Tn5!Mn n n3y'IeHneM 

MaTepnanoB I.IJ:yqnHcKoro PO HKB)J; ycTaHoBneHo, 'ITO K-p nncTOBKM 6biJIII 
pa36pOCaHhl qneHaMH K-p nOBCTaH'IeCKOH opraHH3a:I�ł!ll pa3pa6aThiBaeMbie no ar. 
geny «IIOBCTAHU:bl». 

ApecToBaHHhiH no geny - )KMlfH)J;A <PenMKC lfrHaTbeBn'I Ha gonpace 
noKa3an, 'ITO OH 5IBn5IeTC5I pyKOBOgnTeneM K-p nOBCTaH'IeCKOH MOnoge)KHOM 
opraHn3a�nn B rop. I.IJ:y'IMHO, 3aBep6oBaH 10 Ma5I 1940 roga ogHMM He3HaKOMhiM, 
npM6hiBIDnM n3 JlngcKoro paiioHa. He3HaKoMe�, nocne Bep60BKM, gan 3agaHMe eMY: 
3aH5IThC5I Bep60BKOH qneHOB B opraHn3a�ł!IO n C60pOM 6yMarn gn5I neqaTOBaHM5I 
K-p JIIICTOBOK. 

B Ha'Iane aBrycTa M-�a c.r. )KMlfH)J;A B35In y yqacTHHKa opraHn3a�Mn -

KYP)J;BAHOBCKOro 50 nncToB 6yMarM n ogoJI)Kł!n cBoeii 50-60 nncroB, KOTopyiO 
Bpyqnn He3HaKOMOMy, nocnegHMM o6e�an gOCTaBHTh 13 aBrycra nHCTOBKł!. 

B 2 qaca gH5I 13 aBrycTa c.r. 3a rop. I.IJ:y'IHHO, B ycnoBneHHOM MecTe, OH 
BCTpeTnnc5I C He3HaKOM�eM, KOTOpbiM npł!Be3 6onee 200 3K3. K-p nHCTOBOK, 
Hane'IaTaHHhiX Ha nHruy�eH MallinHKe, nonhCKł!M llipHCflTOM, Ha TOM )l{e 6yMare, 
KOTOpyiO eMy gaBan. 

lf3 'IM Cna npnBe3eHHhiX K-p nMCTOBOK He3HaKOMe� BhigaJI )KMlfH)J;A 150 3K3, 
OCTaJihHOe OCTaBMn y ce65I. )KMMHp:A B TOT )l{e geHb BbigaJI 30 Jlł!CTOBOK yqaCTHHKY 
K-p noBcTaH'IeCKOH opraHn3a�nn - KYP)J;BAHOBCKOMY M npegnO)I{liJI eMy 
pa36pocaTh nx HO'IhiO no JleHnHCKOH yn. rop. III:y'IHHO, a ocTaBmnec5I y Hero 120 
JiliCTOBOK pa36pocan nii'IHO no KoMCOMOnhcKoii: ynii�e n 3a ropago M, Ha nnorn:agn, 
rge npoBOg5ITC5I 3aH5ITli5I qacTeii KpacHoii ApMnn, pacnoJIO)I{eHHhiX B ropoge 
I.IJ:yqnHO. 

)J;onpomeHHhiH no geny KYP)J;BAHOBCKMH BnagHcnaB nonyqeHHe 30 K-p 
Jlł!CTOBOK OT )KMlfH)J;A n npMHagne)I{HOCTh K K-p nOBCTaHqecKOH opraHM3a�nn 
nogTBepgnn. 

Ha ocHoBaHnn nocTynMBIDMX areHrypHo-cnegCTBeHHhiX MaTepManoB 6hlnH 
apecToBaHhr: 

l. )KMlfH)J;A <PeJiliKC lfrHaTheBn'I, 1922 r. pO)I{geHIDI, non5IK, 6/n, XOJIOCT, 
ypo)l{. gep. EyiiBH'In, I.IJ:yqHHcKoro paii:oHa, npo)l{. xyTop IIIanhKOB�n3Ha,
I.IJ:yqnHcKoro c/coBeTa n p aiioHa. 5IBJI5IJIC5I opraHn3aTopoM II
pyKoBogMTeneM K-p noBcTaHqecKoii rpynnhr B III:Y'IMHCKOM paiioHe.

2. KYP)J;BAHOBCKMH BnagncnaB CnHHcnaBOBH'I, 1923 r. po)l{geHn5I,
non5IK, 6/n, xonocr, ypo)l{. M-Ko KaMbim (rEPMAHI15I), npo)l{nB. rop.
I.IJ:yqnHo, JleHnHcKa5I yn. 20, no cne�na.rihHOCTli - MOHTep. Y'IaCTHHK K-p
nOBCTaH'IeCKOH opraHIBa�Mł!.

3. "IJEPH5IBCKMH lfBaH JliOgBnKOBn'I, 1 920 r. po)l{geHn5I, non5IK, 6/n,
rpaMOTHhiH, XOnOCT, ypO)I{eH. gep. repHHKn, I.IJ:y'IHHCKOrO paiioHa, npO)I{.
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xyTop One CIIHO B TOM )!(e pailoHe, pa6 oTaJI Ha <PaHepHOM 3 aBo):(e 
Y'-IeT'HIKOM, y'-!aCTHIIK K-p IIOBCTaH'-!eCKOH opraHII3 a�IIII . 

4. E EP,O:OB CKHH IOnMm IJ:e3apoBII'-I , 1918 r. pmK):(eHIIH,  IIOJIHK, 6/n,
rpaMOTHhi H ,  x o n o cT, ypo)K. rop. Ogecca,  n p o )K .  xyTop O n e ciiHO ,  
:W:Y'-IIIHCKOrO paHoHa, pa 6oTaJI H a  <ł:>aHepHOM 3a BO.Qe B IIO)KapHO
CTOpO)KeBOH oxpaHe. Y'-!aCTHHK K-p IIOBCTaH'-!eC.KOH opraHII3 a�RII. 

5 .  5IHKOBCKMM CTaHIICJiaB EeHe):(IIKTOBII'-1,  1920 r. pO)K):(eHII5I, rroJI5IK, 
)KRTeJib ):lep. HoBoceJIKII, :W:y'-IIIHC.Koro pall:oHa, pa6oTaJI Ha <PaHepHOM 
3aBO):(e. Y'-!aCTHIIK K-p rroBcTaH'-!eCKOH opraHII3 a�IIII. 

6. A,O:AMliHK AHTOH A):(aMoBwr, 1898 r. pO)K.QeHII5I, rroJIHK, )KIITeJih rop.
:W:y'-IRHO, yn. IlylliKRHa ):(OM 16, rropy'-IIIK IIOJihCKOH apMIIII, HeO):(HOKpaTHO 
Harpa)K):(aJIC5I IIOJibC.KIIM rrpaBIITeJibCTBOM, B Te'-!eHIIe 3-X JieT CJIY)KIIJI B 
IIOJibC.KOH ):(II<PeH3IIBe, IIOCJie):(Hee BpeM5I 6hiJI CeKB eCTpaTOpOM B rop. 
:W:Y'-IIIHO. 5IBJI5IJIC5I aKTIIBHb!M '-!JieHOM K-p IIOBCTaH'-!eC.KOH OpraHR3 a�IIII. 

7. KOilOT Boll:Tux AH):(peeBII'-1 , 1905 r. pO)K.QeHIIH, IIOJI5IK, ypo)KeHe!..( M.
E oxH5I, Kpa.KOBCKOH ry6., .KaMeHh�IIK, rrneryHOBhiH 6/noJihCKOH apMIIII, 
'-IJieH «03H», y'-laCTHIIK K-p IIOBCTaH'-!eC.KOH opraHII3a�IIII . 

8. CEPKO Hocu<P Ka3IIMIIpOBII'-I, 1896 r. pO)K):(eHII5I, IIOJI5IK, ypo).l(eHe� ):lep.
IOTeB�hi, npo)K. rop. :W:Y'-�IIHO, yn. TiylliKHHa, 12, KOH<i:>II.QeHT IIOJIIII..(IIII, Ha 
CB5I3II 6biJI y IIOJIIII..(eilcKoro - KPIQqEK. qneH K-p n oBcTaHąecKoii 
opraHII3a�RR. 

9 .  :W:YKA CTerraH, 1915 r. pO)K):(eHII5I, IIOJI5IK, ypo)K. ):lep. B ep6RJIOB.Ka, ChiH 
necHRKa, ąneH BoeHHOH opraHII3a!..(IIII «KpaKychi», pyKOBO.QHTeJib TpOHKII 
K-p IIOBCTaH'-!eC.KOH opraHII3a!..(HII. 

10. EEP,O:OB CKHH CTaHucnaB KoHcTaHTIIHOBII'-1, 1919 r. po)K.QeHII5I, rroAAK, 
ypo)K. ):lep. TyphH, pa6oTaeT Ha <PaHepHOM 3aBo):(e :W:Y'-IIIHCKoro pailoHa. 
Y'-!aCTHRK K-p rroBcTaH'-!eCKOH opraHn3a�IIII. 

1 1. .O:OIIIKEBH"Y: Ane.KcaH):(p KapnoBII'-1 , 1909 r. pO)K):(eHIIH, IIOJIHK, npo).l(. B 
rop. :W:y'-IIIHO, pa60TaJI paCCbiJlbHbiM B IIOJ!bCKOM ye3.QHOM cy):(e, IIOCJie):(Hee 
BpeM5I CTopo)K 6onhHIII..(hi B rop. :W:y'-IIIHO. PyKOBO.QHTeJib TPOHKII K-p 
IIOBCTaH'-IeCKOH opraHR3a!..(HH. 

12 . .O:ABH,O:OBHq Hocu<P Ka3IIMHpOBII'-I, 1895 r. pO)K):(eHII5I, npoucxo.QHT II3 
BocTO'-IHhiX o6nacTeii ECCP, B Ilonbille npO)KRBaeT c 1922 ro.Qa, pe<ł:>epeHT, 
'-IJieH «03H», «KpaKycoB», «Pe3epBRCTOB» II «CTpenh�OB». Y'-laCTHIIK K-p 
IIOBCTaH'JeCKOH opraHH3a�HR. 

13 . KYIIAq Hocrr<P Hocrr<PoBII'-1, 1911 r. pO).I():(eHIIH, IIOJI5IK, ypo)KeH. ):lep.
HoBoceJIKII, B oJIKOBhicKoro ye3):(a, KycTapb-carro)KHJIK, rrpO)KIIB. B rop. 
:W:Y'-�IIHO. Y'-!aCTHIIK K-p rroBCTaH'-!eCKOH opraHII3a!..(IIII. 

14. A.O:AIIIKEBH"Y: Bna.r�ucnaB Ba<PTIIHOBII'-r (JiaBpeHTbeBwr),  1904 ro):(a
p0)K):(eHII5I, IIOJI5IK, ypoK rop. BaprnaBbl, IIpO)K. B rop. :W:y'-IIIHO, CTOpO).I( 
KRHO-TeaTpa. Y'-!aCTHIIK K-p IIOBCTawreCKOtl opraHII3a!..(IIII. 

15. IOHrHHKEP EBreHIIH - 30 neT, rroAAK, 6biB. BJia):(eneQ Trrrrorpa<Prrii, '-IJieH 
«03H», IIpii IIOJibCKOH BJiaCTII II3rOTOBJI5IJI K-p JIRCTOBKII. Y'-IaCTHIIK K-p 
IIOBCTaH'-IeC.KOH OpraHII3a�IIII. 
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16. JIOITATOBCKI1H BnagHcJiaB <I>pam.t;eBHq, 1912 r. po)J(geHH5l, rroJI5IK,
KyJiaK - HMeJI 70 ra 3eMJIH, IIJieTyHOBhiH 6MB. IIOJihapMHH, qJieH <<03H»,
pyKOB OgHTeJih opraHH3ai.t;HH «KpaKychr», BOHT Po)l(aHCKOH BOJIOCTH.
YqacrHHK K-p rroBcTaHqecKofr opraHH3ai.t;HIL 

Y BhiUie yKa3aHHhiX yqacTHHKOB K -p IIOBCTaHqecKofr opraHH3ai.t;HH rrpH apecre 
H3'5ITO HH)I(eCJiegyiOII.t;ee opy)I(He: 
Kapa6HHOB rroJihCKOH CHCTeMhi - 2, peBOJihBepoB pa3HhiX CHCTeM - 4, rraTpoH pa3HhiX 
CHCTeM - 172. J-l3'5ITO 2 3arumppOBaHHhiX IIHChMa yqaCTHHKOB K-p IIOBCTaHqecKofl 
opraHH3ai.t;HH, 2 ygocTosepeHH5l o rrpHHa)l;Jie)J(HOCTH K «0praHH3awm Hapo)l;oBa 
llOJihCKa» (OHIT) H TaHHOIIHCh K-p cogep)l(aHHK 

Cne)l;CTBHeM ycTaHOBJieHo, qTo K-p rroBCTaHqecKa5l opraHH3ar.t;H5l crpoHnach 
no cnegyiOII.t;eMy rrpHHr.t;Hrry: pyKOBO)l;5lll.t;HH r.t;eHTP Bep6oBaJI pyKOBO,IJ;HTeneH: rpyrrrr, 
a rrocnegHHe Bep6oBaJIH qneHOB B rpyrrrrhi He orpaHHqHBa5I HX KOJIHqecTBOM. B 
oTgenhHhiX ceneHH5IX 6hiJIH C03)l;aHhi TPOiłKH. 

lloBCTaHqecKa5r opraHH3ar.t;H5l HMena r.t;enh: rrpH o6'5IBJieHHH BOHHhi CoseTCKOMY 
COI03Y KaKHM-JIH60 rocygapCTBOM, opraHH30BaTh BOCCTaHH5l B ThiJIY rrpOTHB 
CoBeTcKoił BJiaCTH. 

Ha gonpace o6BHH5leMhiH 5IHKOBCKI1H CTaHHCJiaB EeHegHKTOBHq rroKa3aJI, 
qTo I.t;eJih K-p IIOBCTaHqeCKOH opraHH3ai.t;HH 6hiJia - IIO)l;H5lTh BOCCTaHHe rrpOTHB 
CoBeTcKofr BJiaCTH B cnyqae o6'5IBJieHH5l BOHHhi CoseTcKoMy Coi03y. llnaH 
BOCCTaHH5l 6hiJI CJiegyiO.li.t;HH: 

C o 6 '5IBJieHHeM B O HHhi BCe qJieHhl K -p IIOBCTaHqecKOH opraHH3ar.t;HH 
C06HpaiOTC5l, 3aXBaThiBaiOT rroqTy, 3THM rrapaJIH3YIOT CB5l3h C gpyrHMH paHOHaMH, 
ocBo6o)J(gaiOT H3 nophMhi apecroBaHHhiX, HarragmoT Ha HKB.JJ: H JIHI.t; rrpH6hiBUIHX 
H3 BOCToqHhrx o6nacTefr CCCP, YHHqTo)J(a5l HX ycrpaHBaiOT eBpefrcKHH rrorpoM, 
nocne 3TOro yxog5IT B nec, OTKyga BegyT rrapTH3aHcKyiO BoiłHy c qacT5IMH KpacHoli 
ApMHH . 

.JJ:anee 5IHKOBCKIIH rroKa3aJI, qTo B geKa6pe MeC5ri.t;e 1939 raga, B goMe 
KOCTIOKEBifqA 6hmo rrpoBegeHo rrepBoe coBern;aHHe K-p rroBcTaHqecKofr 
opraHH3ar.t;HH, Ha KoTopoM rrpHcyTcTB OBanH: KOCTIOKEBifq B n agHcJiaB, 
JIIIITHIIIJ;KIIH <I>paHI.t;, 5IPOCIIHCKIIH BeqHcnaB, CAMOXBAJI MHxaHn, 
AMEPOC - ChiH necHHKa, BhiBe3eHHhm B CCCP, oTer.t; apecroBaH, CAEE.JJ:KO -
necHHK - BhrcnaH B CCCP, KOllOT BofrTHX H 5l - 5IHOBCKI1H CTaHHCJiaB. Ha 
COBeii.t;aHHH 6hiJI 06Cy)J(geH BOlipOe O gaJihHeHrnefr pa6oTe K-p IIOBCTaHqeCKOH 
opraHH3ai.t;HH, 06 opy:>KHH H 6oerrpHIIacax, O IIO)l;fOTOBKe B3phiBa MOCTOB H B 
qaCTHOCTH B3phiBa 60JihiiiOrO MOCTa Ha lliOCCe rpo)l;HO-JlH)l;a qepe3 peKy Jle6ega H 
O IIJiaHe rrpoBegeHH5l BOCCTaHH5l. 

0 coCTaBe K-p IIOBCTaHqeCKOH opraHH3ar.t;HH 5IHKOBCKI1H IIOKa3aJI, qTo OH 
B K-p IIOBCTaHqecKyiO opraHH3ar.t;HIO 6hiJI 3aBep6osaH A.JJ:AMqifKOM, a HM JIHqHo 
6hiJIH 3aBep6oBaHhr: PY.JJ:b AneKcaH)l;p, KYP.JJ:BAHOB CKIIH Bna)l;HCJiaB H 
PA.JJ:E B ifq IIocH<lJ. KpoMe 3Toro Ha3Ban H3B eCTHhiX eMy qneHoB K-p 
rroscraHqecKoił opraHH3ar.t;HH: JIIIITHIIUKOrO <I>paHTHmeKa, KOCTIOKEBifqA 
B n a�Hcnas a, CAMOXBAJIA MHxaHna, 5IHKOB CKOrO BAAJIABA, 
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TAPAlliKEBH"T.!A Hocucpa, lliOTHK Ka3IIMIIpa, EbiJIHHCKOrO CTaHIICJiaBa, 
E EP,[(OB CKOrO I0nL51Ha,  E EP,[(OB CKOrO CTaHIIcnaBa ,  KAMERKA 
CTaHIIcnaBa, "T.!EPH5IB CKOrO I1BaHa H BAClOK CTaHHcnaBa. 

ApecToBaHHLre rro ;o:eny: KO llOT B o ihex, )KMHH,[(A <I>e JI HKc,  
EEP,[(OB CKHH CTaHucnaB, "T.!EPH5IB CKHH I1BaH H KYP,[(BAHOBCKHH 
BJia):(HCJI3B IIO):(TBep):(IIJIII CBOIO IIpii'łaCTHOCTb K K-p opraHH3aQIIH, a TaiOKe IIOKa3aJI 
o CBOeM rrpaKTII'łeCKOM y'-racTIIH B rrocne;o:Hei:f.

«28» aBrycTa 1940 ro;o:a. N2 06986. rop. EapaHOBII'łH.h

3AM.c HA"T.!ATibHHK YHKB,[( rro EAPAHOBH"Ll. OEn 
ITOTIKOBHHK - (rro;o:rrHcb) (MHCIOPEB) 

3AM. HA "L!. 2 OT,[(ETIA YrE YHKB,[( rro EO 
TIEHTEHAHT rOCEE30I1ACHOCTI1 - (rro;o:rrHcb) (UIHTIO) 

OnreąaTaHo: 5 3K3. 
l 3K3 - a;o:pecaTy 
2 " - HKB,[( ECCP 
3 " - PO HKB,[( r . lll.y'łHHO 
4 " - ceKpeTapuaT
5 " - IICIIOJIH. 

Na górze dokumentu z lewej strony adnotacja kancelaryjna: "Spec. sektor" (pod
kreślone). 

"Do meldunków specjalnych" i podpis nieczytelny oraz data: "30 VIII 1940" .

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P" , spr. 1, t .  26, k. 300-301 .  

'Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
" Data i nr 'vpisane odręcznie. 
cQdn;cznie "�pisano "Zast." i podpis zastępcy naczelnika Polityko. 
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r'poJUio-Jb.na T.lepes peey' JJB�e.na 14 o ruume rrpóse,iJ,eHKJI BOOC'l'ain! 
(i cocrs:se K-P I!OBC'l'B.fłl,leOKd.l: QpJ'aHJ.!B&tiD! RBKlB CEii1 UOKB 

!I AJI ,ll'l'O OH B K-p I!OBCfaHT.lBCKylO QpJ'!liD!S � Clwr 38.BB:p60BllH
,!.,;:)J,H:-TI<G.!, a !Dl JIMllHO Clwnt aase:p60BaHY: PY;,b Allertcruu:w ,KVPł 
dv�'\:!C ": 9.nD.m�ó.na.B l! :'AJ_,'J:-LI• i :•i oc�;.Kp014e S'l'O!'O Ha!l.saJI mmec'l' 
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Dokument 27 

1940 wrzesień 161, [Pińsk], - Informacja sekretarza KG KP(b)B w Pińsku o an
tyradzieckiej agitacji i zbrojnych wystąpieniach w obwodzie w związku 
z akcją planowych dostaw państwu. 

CEKPETAPIO U:K KII(6) EEJIOPYCCllll 

TOB. IIOHOMAPEHKQ• 

OE AHTHCOBETCKOM ArHTAU:llll ll TEPPOPHCTllqECKHX 
AKTAX KOHTPPEBOJIIOII;HOHHbiX 3JIEMEHTOB B IIHHCKOM 
O E JIAC T H ,  B C B 5I 3 ll  C B biii O JI H E H H E M  II JI A HA 
rOCYIIAPCTBEHHbiX IIOCTABOK. 

B TenexaHCKOM p all:oHe 29 aBrycTa y areHTa Pall:yrronHapKOM3ara T. 
COJIOHOBHqA II. C. cropen OT IIO}J;)l(Ora }J;OM H BCe HMym;ecTBO 3a HCKJIIO"'eHHeM 
CKOTa. 0T IIO)l(apa IIOCTpap;aJia )l(eHa, IIOJIY"'HB cepbe3Hble O)l(OrH, KOTOpa}I B 
HaCTO}IID;ee BpeM}I Haxop;HTC}I B 6oJihHHn;e. Bep;eTC}I paccnep;oBaHHe. 

B :3TOM-)l(e pall:oHe p;epeBHH XMeJihHOe, c 8 Ha 9 ceHT}I6pH BhiCTpenoM
CMepTeJihHO paHeH aKTHBHCT KOJIX03HHK IIO,r:I;KOBEU:, B HaCTO}IID;ee BpeM}I yMep. 
IIO,r:I;KOBEU: op;HH H3 aKTHBHhix TOBapHm;ell:, p;o6pocoBecTHO B hiiiOJIHHJI 
rropy"'eHHH PK KII(6)E H Pall:ucrroKOMa. Ilo p;aHHOMY p;eny Bep;eTcH cnep;cTBHe. 

B llBaHoBCKOM pall:oHe, CTpenhHHHCKOM ceJihCOBeTe rp. MaKCHMOBH"' B.M. c 
TorropoM B pyKax 6pocHJICH Ha aKTHBHCTa cenhCOBeTa T. IIAJIA5I, KOTOphiH 
TPe6oBan oT MaKCHMOBH"'a BhiiiOJIHeHHH o6H3aTeJihHhiX 3epHorrocTaBoK. 

B Timn;eBH"'CKOM pall:oHe, ManhKOBH"'CKOM cenhcoBeTe, p;ep. IlHcKe rp. JlaiiiKO 
EMeJib}IH MapThiHOBH"' Ha co6paHHH KpeCTh}IH roBopHn: «E OJihiiieBHKH BCTYIIHJIH 
C HeMn;aMH B BOHHy, HeMen; Ha HHX HaiiHpaeT H OHH OTCTyiiaiOT. BOT IIO"'eMy 
6onhiiieBHKH 3apaHee crapaiOTC}I oT Ha c 3a6paTh xne6. Y BnacTH CTOHT )l(H}J;hi. Pyc
CKOMY qenoBeKy rrpHXO}J;HTC51 rrorH6aTh. EepyT c Hac Bce H roBOp}IT «]J;JI}I apMHH», 
HO 6ep;Hble COJI}J;aTHKH HH"'ero He IIOJiyqaiOT, a BCe 3a6HpaiOT )l(H}J;bl. EcnH6bl IIpHIIIJia 
IIOJibCK351 BJiaCTh, 5I 6bi IIOCTaBHJI C pa]J;OCTH CTO CBe"'eH». 

B ,r:I;porH"'HHCKOM pall:oHe 9/IX-40 r. cropena rrapoBa}I MeJihHHn;a. Konop;en; c 
Bop;oii, 'IaXO}J;}IID;HHC}I y :3TOH MeJihHHD;bi 6hm YMhiiiiJieHHO 3aBaneH necoM H p;ocKaMu. 
,r:I;o 3TOro cny"'aH MeJihHHn;a p;Ba pa3a 3arop}IJiacb H ecTh rrpep;rroJIO)l(eHHH 
YMhiiiiJieHHoro rrop;)l(ora. 

B ,r:I;asup;-Thpop;oKCKOM pall:oHe rrpep;cep;aTeJih XparryHcKoro cenbcoBeTa co6pan 
BOKpyr Ce6H KyJiaKOB, Ha3BaJI HX aKTHBHCTaMH cena H Ha 33Cep;aHHH CeJibCOBeTa 
OCB060}J;HJI OT BhiiiOJIHeHHH rOCIIOCTaBOK 3epHa 33)l(HTO"'HYIO H Kynan;KyiO "'aCTb. 
3TOT <lJaKT IIpOBepeH IIpep;cep;aTeJih CeJihCOBeTa IIpHBJieKaeTCH K OTBeTCTBeHHOCTH. 

B llBaHOBCKOM pall:oHe, IOp;oBH"'CKOM cenbcoBeTe, p;ep. 3ao3ephe, KynaK 
KpaKyH ca6oTHpOBaJI BhiiiOJIHeHHe CBOHX o6H3aTeJibCTB no xne6y a cpep;H KpecTb}IH 
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rOBOpHII: «COBeTCKa5I BJiaCTb orpa6HJia noMeru;HqbH HMeHH5I, OCa,[(HHKOB, H y)Ke 
,a;o6panacb ,a;o Hac». 

B 3TOM-)Ke pailoHe, JJ:py)KHJIOBHqHHCKOM ceJibCOBeTe, ,a;ep. 3aMOIIIbe, CbiH 
KyJiaKa 6biJI B nJieHy B fepMaHHH, Jl5IXOB JJ:.C. BOCXBOJI5IJI HeMeQKYIO apMHIO, 
o,a;HoBpeMeHHO pacnpocTpaH.siJI KJieBeTHHqecKHe cnyxH o KpacHo:H apMHH H 
CoBeTcKoil BJiaCTH. Cpe,a;H KpecTh.siH roBopHII, qTo xne6 He c,a;aBaiiTe, Bce paBHO 
3,a;ecb CoBeTcKa.si BJiaCTb npo6y,a;eT He ,a;onro, a cKopo npH,a;yT HeMI.J;bi, qTo coBeTbi 
XJie6 OT6epyT H yBe3yT, a HaM HHqero He ,a;a,a;yT, OCTaHeMC5I pa3yTbiMH, pa3,[(eTbiMH H 
rOJIO,[(HbiMH. 

B JlyHHHeu;KoM pailoHe, JJ:5ITJIOBCKOM ceJihCOBeTe, KynaK )J(yK MaKCHM, 
KaBHOBHq fpHropH:H H KaHaQKHH o6.si3aTeJibHhre M.siconocTaBKH He BbiiiOJIH.siiOT, a 
KaHai.J;KHH 3a5IBHJI: «TOBapHII.J;H, HaM eru;e HHqero He ,a;aJIH, a TOJibKO Tpe6yiOT OT 
HaC. Mbi eru;e npH TOBapHru;ax MaJIO Ha)KHJIH, n03TOMY Mbl He MO)KeM OT,[(aTb BCe, 
qTO OT HaC Tpe6yiOT». 

B 3TOM )Ke pailoHe, 5l3BHHCKOM ceJibCOBeTe, ,a;ep. 5l3BHHKH KpecTh.siHHH KeMOTHq 
I1BaH <Pe,a;opOBHq, nOCTaBKH He BbiiiOJIH5IeT, CKOT pa36a3apHBaeT, a cpe,a;H KpeCTb5IH 
pacnpocTpaH.sieT cnyxH o npHxo,a;e HeMu;eB. 

B JiorHIIIHHCKOM pailoHe B ,a;ep. I1BaHHCOBKe 6hiBIIIHH Kanpan noJibCKOH apMHH 
JlHHKeBHq AHTOH roBopHII «OCBo6o,a;Hna Hac KpacHa.si apMH.si oT KopoB, HO He oT 
rHeTa, H noBeCHJIH Ha IIIeiO 5IpMO». 

B JJ:aBH,a;-fopo,a;oKCKOM pailoHe, Py6eJibCKOM ceJibCOBeTe, ,a;ep. Py6enb 6hiBIII . 
COJITYCOM AIIIeBHq I1.H. 6hiJIO nocJiaHO qepe3 noqTy paH3ary 3a5IBJieHHe O He 
COCT05IHHH ero C,[(aTb rocy,a;apCTBY JibHOCeM5I H JibHOBOJIOKHO no npHqHHe, qTo JieH 
«Cropen». O,a;HoBpeMeHHO K 3a.siBJieHHIO npHJIO)KHJI H3Beru;eHHe o KOJIHqecTBe, 
KaqecTBe H cpoKax c,a;aqH JibHOnpo,a;yKQHH BpyqeHHo:H eMy Pa:H3aroM. IIocne 3Toro 
B TeqeHHH 2-X ,[(He H C TaKO H-)Ke MaTHBHpOBKOH, KaK H B 3a5IBJieHHH 6biBIIIero COJITyca 
B Pa:H3ar nocTynHJIO OT KpecTb.siH 3TOH ,a;epeBHH 130 3a.siBJieHHH. 

AHanorHqHbiH cpaKT HMeJI MecTo B I1BaHOBCKOM pailoHe, r,a;e 1 1/IX-1940 ro,a;a 
B PaH3ar nocTynHJIO OKOJIO 200 3a5IBJieHHH 06 OTKa3e BbiiiOJIHHTb JieH no TeM-)Ke 
npHqHHaM, qTo neH «cropen». 

EOJibiiiHHCTBO 3a5IBJieHHH HanHCaHO O,[(HHM noqepKOM H KOHBepTbi HMeJIH 
cpopMy o,a;Horo o6pa3u;a. 

3 aBe,a;yiOru;Hil Jl.siXOBHqcKoil IIIKono:H BonoqeBHq II.B .  npH BpyqeHHH 
065I3aTeJibCTB no M.siCy, XJie6y H KapTocpeiiiO rOBOpHII 6e,[(H5IKaM, qTO BOT )K,[(aJIH 
CoBeTCKYIO BJiaCTb H nonyqHJIOCb, qTo xne6 oT6epyT, M.siCo OT6epyT, Tor,a;a c rono,a;y 
nO,[(OXHeTe.» 

CEKPETAPh III1HCKOfO OEJIACTHOfO 
KOMI1TETA KII(6)E (II. IIIAIIOBAJIOB) 

Na końcu dokumentu nieczytelna pieczęć kancelaryjna KP(b)B z nr 374 i datą 16/ 
IX 1940 r. wpisanymi odręcznie.
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Kopia, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7581 "P", spr. 1, t. 19, k. 180-182.

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
1 Dą.ta wpisana w kancelarii Obkomu KP(b)B. 

Dokument 28 

1940 grudzień 1 71, Pińsk, - Informacja Zarządu NKWD obwodu pińskiego o 
wrogich elementach wśród kadry nauczycielskiej i antyradzieckich posta
wach nauczycieli w obwodzie. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO .• 

CEKPETAPIO llHHCKOrO OEKOMA Kll(6)E 

- ToB. MHHl.JEHKO. 

rop. lliiHCK. 

MaTepiiaJiaMII ycTaHOBJieHo, qTo cocTaB yqiiTeneii o6nacnr 3HaqiiTeJihHO 
3aCOpeH 6hiB. qJieHaMII IIOJihCKIIX aHTIICOBeTCKIIX IIapTlllf II opraHII3aiJ;IIll, KaK-TO: 
«03H», «llllC», «EYHLJ:», «CIIOHIICThi» II gp. a/c ::meMeHTOM. 

llo OT)l;eJihHhiM pallORaM :na 3acopeHHOCTh xapaKTep1I3yeTC5I TaK: 
B IIIKonax J1BaHOBCKoro paii:oHa B KaqecTBe yqiiTeneii pa6oTaiOT:

qn. K-p IIapnm «03H» . . . . . . . . . . . . - 5
- " - opr. «CTpenhu;eB» . . . . . .  . .  . . .  - 2 
- " - eBpeHCKIIX II a pT. . .. . . . .  . . . . . .  - 5 
6hiB. qiiHhl :u;apCKOll 
II IIOJihCKOll apMIIII . . . . . . . . . . . . . . .  .. . - 4 
BhiXO)l;QeB 113 IJ:YXOBeHCTBa . . . . .  - 5 
BhiXO)l;QeB II3 IIOMei:u;IIK . . . . . . . . . .  - 2 

Haii6onee xapaKTepHhiMII II3 HIIX 5IBJI5IIOTC5I: 
)J;AEH lliMyJih 5:IKOBJieBIIq, 1910 roga pO)KgeHII5I, pa6oTaeT g-pOM 
illKOJihl B J1BaHOBO, 5IBJI5IJIC5I qneHOM K-p eBpeiJCKOH opraHII3aiJ;IIII 
«lloane-CuoH», BhiiiOJIH5IJI B ::noil: opraHH3a:u;uu pyKOBOIJ:5II:u;YIO 
pOJih». 
)J;OPOIIIKEBJ1l{ MaKC-EMe1Ih5IH AHTOHOBWI, 1876 r. p., gupeKTop
IIIKOJihl B gep. rop6aKa, IIO COD;. IIOJIO)KeHHIO H3 KyJiaKOB, B CBOeM 
X035IllCTBe HMeeT 32 ra 3eMJIII, 6 KOpOB, gep)KIIT IJ:BYX IIOCT05IHHhiX 
6aTPaKOB, IIOggep)KIIBaJI CB5I3h C IIOJIIIIJ;HeiJ. 

C IIpiixogoM qacTeil: PKKA B 3aiiagHyro Eenopyccuro, IIO BOIIpocy IIpnMeHeHH5I 
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HM HaeMHOI'i CHJihl ,0:0P0liiKEBI1l.J agHOMY H3 KpeCTh5IH 3a5IBHJI: 
- «Thi gypaK, HW-Iero He 3Haeiiih, He 3Haeiiih 3aKoHa o CTaJIHHCKOM 
KoHCTHTYI.VIH, 5I ny'łiiie 3Hal0 H Te6H gypaKa He rrpH3aHJO». 

,O:eTHM ,O:OPOIIIKEBI1l.J npHBimaeT HeHaBHCTh gpyr K gpyry, gaBaH y'łai.QHMCH 
pa3JIHqHhie rrp03BlUI.\a. 

KYni1l.J BacHnHii 5IKosneBHq, 1893 r.p . ,  B npoiiiJIOM IIITa6c
KanHTaH IJapcKoii apMHH H ncaJIOMI.QHK npoBocnaBHOM IJepKBH. ITo 
OTHOIIIeHHIO K CoBeTcKoii BJiaCTH HacTpoeH Bpa)Kge6Ho. 
rPOI!I1IJKI1M <l'>paHU I1BaHOBH'ł, 1881 r. p., 'łJieH K-p cpaiiiHCTCKOM
oapTHH «03H», B opOIIIJIOM nognopyqHK TIOJihCKOH apMHH. IJo 
HenpoBepeHHhiM g aHHhiM rP 0,0:I1U:KI1M COCT05IJI 'łJi eHOM 
«KOMHTeTa cpoHgoB Hau;HoHaJihHOH o6opoHhi, K CoBeTcKo:i\: BJiaCTH 
HaCTpOeH Bpa)Kge6HO. 

B rrpOIIIJIOM rPO,O:I1U:KI1M CHCTeMaTnqecKH BhiCTynan c oaTpHOTH'łeCKHMH 
peqaMH, B03BOg5I K-p KJieBeTy Ha CoBeTCKHM Coro3, KaK HarrpnMep: 

IiJJIH -
- «HaM He CTpaiiiHhl 60JihiiieBHCTCKHe 'łepBOHHhie IIIMaTbl». 

- «IJOJihCKa MJCHT rpaHHIJhl CBOH pacuiHpHTh, rpaHHIJhl gOJI:>KHhl 
6hiTh OT MO)Ka H go MO)Ka». 

B ,O:asng-ropogo KcKoM pa:i\:oHe 3 acopeHHOCTh III KOJI coą '�Y)KghrMH 
3JieMeHTaMH xapaKTepH3yeTC5I CJiegyiOI.IJHMH gaHHhiMH: 

6h!B. o<iJHIJepOB u;apCKOH apMHH 0 0 0 0 0 0 0 0
KanpaJIOB 6hiB. TIOJihCKOH apMHH o o o o o o ·
'łJI. K-p rrapTHH «CHOHHCTOB» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
'łJI. K-p napTHH «03H» o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
qn, opraHH3aiJHH «pyccKoe Hapog-

- 3 'łen .
- 4 " 
- 11 " 

2 " 

Hoe o6rn;eCTBO» 0 0  o o  o o  0 0  o o  o o  0 0  0 0  o o  00 o o  o o  0 0  0 0  0 0  0 0  0 0 . - l " 
Y'łHTeJih EAPAHl.JYK XanM neii6oBH'ł, 1894 raga po)KgeHH5I, npn 6hiB.

rronhCKOM rrpaBHTeJihCTBe 5IBJIHJICH pyKOBOgHTeneM K-p rrapTHH «06I.IJHe cnoHHCThi». 
KaK 'łJieH 3TOM rrapTHH HeogHoKpaTHO BhigBHrancH gerryTaTOM Ha BCeMnpHbie 
CHOHHCTH'łeCKHe KOHrpeCChi , 5IBJIHJIC5I qJieHOM eBpeMCKOH rMHHhi, B CBOHX 
BhiCTyrrneHHHx KJieBeTan Ha CoseTcKnii Coro3. 

- «l.JTo B CCCP HeT HHKaKoii geMoKpaTHH, I.IHTHJieTKa B CCCP 
o6aHKpoTHnach, B CCCP rocnogcTsyeT rano g, Hnrn;eTa». 

AEHEPbEPr Meiinax ,O:asugoBH'ł, aKTHBHhr::i\: '-IJieH K-p rrapTHH «CHOHHCTOB-
peBH3HOHHCTOB», TE HTEnb EAYM neH MoHIIIHHOBHa,  5IBJIHJiaCh 
pyKoBognTeJihHHI.\eii CHOHHCTH'łecKoii opraHH3au;nn «XopeH-KaiiMeT». 

B ,O:porH'łllHCKOM paiioHe yqnTeJih IIIKOJihl B gep. Co'łeBKH - cnMBAK 5IH 
5IBJIHJICH KOMeHgaHTOM K-p opraHH3ai.I;HH «CTpeJihl\OB». 

Y qnTeJih XoMCKOH HeOOJIHOH cpegHeii I.IIKOJihl rAAKE, qJieH K -p <!JarnHCTCKOH 
napTHH «03H», 6. I.IOpyqHK llOJihapMHH HaCTpOeH aHTHCOBeTCKH. 

,O:npeKTop IToTiaHcKoii IIIKOJihi - PY,O:EHI1U:KI1H, qn, K-p <!JaiiiHCTCKoii 
rrapTHH «03H», 6. IIOPY'�HK rronhapMHH, aHTHCOBeTqHK. 

Y qnTeJihHHIJ;hl nnrrHHHCKOH I.IIKOJihl - PYTKOB CKI1E, rrponcxog5IT H3 ceMhlł 
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KCeH;n:3a, cpe;n:H yqHTeJieH pacnpOCTpaiDIIOT npOBOKaizy!OHHb!e aHTHCOBeTCKHe CJIYXH 
B oTHorneHuu pyKOBOJJ:UTenefr CoBeTcKoro IlpaBuTeJihCTBa. 

YquTeJib no nbCKOR lllKOJihi B ,Il;porn:quHe - EAJihEYC, qneH K-p Mono;n:e)KHOH 
opraHH3aU:UH «rapu:epCTBO», 51BJI51JIC51 pyKOB OJJ:HTeJieM - KOMe H;n:aHTOM :nOR 
opraHu3aU:HH. 

Yqn:TeJibHHU:a XoMCKOH HCIII BA,JJ;AHCKA51 - ;n:o% KpynHoro Kynu:a, MJ)K, 
HBJIHJICH pyKOBOJJ:HTeneM K-p napTHH «CUOHUCTOB», KOMITpOMeTupyeT CoBeTcKux 
yqHTenefl:. 

B Il)'HHHeU:KOM pafl:oHe ;n:upeKTOp ,Il;BopHer:J:KOH HCIII - 3ArPEBAJihHhiM 
I1BaH I1BaHoBuq, 6biB. no;n:nopyquK nonhapMuu. 

KATKOBCKHM Bau:naB pa6oTaeT yquTeneM HCIII, no;n:nopyqHK 1anaca 6biB. 
nOJibapMHU, COCTOHJI B pH;n:ax K-p opraHH3aU:UH. 

PATEJihCKHM AneKcaH;n:p AneKcaH;n:poBuq, pa6oTaeT 3aB. lllKOJihl ;n:ep. 
BenyTa, paHee pa6oTaJI B ye3JJ:HOM cy;n:e nucapeM, nJIHTYHOBhiH 6hiB. nonhCKOH 
apMHU. Ilo;n:03peBaeTCH B CBH3HX C 6biB. nOJibCKOH nOJIHU:UeH. 

B )Ka6qHU:KOM pafroHe ;n:-p HeBeJihCKOH HCIII TKA�YK CeMeH MaKapoBuq, 
c 1925 no 1927 r. HBJIHJICH qneHOM KII3E, OJJ:HOBpeMeHHO oMen CBH3 c 6hiB. IIOJihCKOH
nonuu:uefr, HBJIHJICH ceKpeTapeM K-p napTn:u «03H», cefrqac ceKTaHT-6anTUCT. 

�AIIKOBCKHM AneKcaH;n:p HocucpoBuq, ;n:-p B po;n:HHU:KOH HCIII, npu 
cyrneCTBOBaHUU 6biB. nOJihCKOrO rocy;n:apCTBa no;n:;n:ep)KUBaJI CBH3h C IIOJIUU:UeH, 
opraHU3aTop K-p cpalllUCTCKOH napTHU «03H». 

CEPE.JJ:A PoMaH rpHrOph eBHq, :rt:HpeKTOp �eqKOBCKOH Haq. lllKOJihl , 
nOJJ:03peBaeTCH B CBH351X C 6hiB. nOJibCKOH nonuu:uefr, KOTOpOR OH BhiJJ:aBaJI peB. 
HaCTpOeHHhiX KpeCTbHH, B HaCTOHJnee BpeMH IIpOBOJJ:HT aHTUKOJIX03HYIO arHTaU:UIO. 

KnaccoBo-qJ)K;n:hm H Bpa)K;n:e6Hhm 3JieMeHT, npo6pamiiHCh Ha ne;n:arorwrecKyiO 
pa60Ty, npOBOJJ:UT K -p ;n:eHTeJibHOCTh, HanpaBJieHHYIO npOTUB cyrneCTBYIOJnero CTp051 
u MeponpUHTHH npoBOJJ:UMhiX napTRefi u CoBeTCKHM npaBn:TeJihCTBOM, BhlcKa3biBaeT 
nopa)KeHqecKue HaCTpoeHUH o cKopofr ru6enu CoBeTCKOH BnacTH H BOCCTaHoBneHUH 
6hiB. IlOJiblllU. 

TaK, ;n:upeKTOp lllKOJihi B M. XoMCK, ,Il;poruqHHcKoro pafroHe - MYJI51P�HK 
H.3., B03MYru:aHCh no noBo;n:y BhrceneHHH cBoero 6paTa 3aHBun: 

- «B CoBeTCKUX 3aKoHax MHoro ecTb JJ:JI51 MeHH HenOHHTHoro, KaK 
HanpuMep: CYJJ:hl, KOTOpbie He pa306paBlUUCh C ;n:eJIOM CTapaiOTCH 
HaKa3 biBaTb u BhiB03UTh Ky;n:a-To Brny6h CCCP, r;n:e u:apuT 
CTpalllHbiH rOJIOJJ: H MyqeHue, r;n:e JIIOJJ:U IIOJIHhl pbiJJ:aHuH, He;n:aBHO 
MHOIO nonyqeHO H3 ApxaHreJihCKa nHCbMO, KOTOpOe H3-3a 
OTCYTCTBHH 6yMaru HannCaRO Ha 6enofr KOpe. He 3HaiO H He 
noHuMaiO, ecTh nu Boo6ru:e y Hux KaKHe 3aKOHhi». 

YqHTeJibHHU:a ;n:ep. 3 aToqhe, Toro-)Ke pafl:oHa, KA)KEHKOBA AnuU:HH 
AH;n:peeBHa, ;n:oqh 6hiB. MóHapxucTa, B 6ece;n:e c KpeCThHHaMu, B03BOJJ:H K-p Knesery 
Ha CoseTCKYIO snacTh 3aHBHJia: 

- «CKopo 1;n:ech 6y;n:eT BOHHa u Tor;n:a Cose'tcKOH snacTH 3;n:ecb He 
6y;n:eT». 

YqHTem )K0JIO,Il;3h A;n:aM cpe;n:u KpeCTbHH rosopun: 
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- «IIOJibllla 6hma MeRbille qeM PoccHH, a HMena Bcero 6oJihllle, BOT 
Mbi pa6oTaeM c CbiHOM, a Ha 3apa6oTaHHhre geHhrH KYIIHTb Heqero, 
CKOpO 3TF!MF! geHbraMH 6ygeT CTeHhl KJieF!Tb». 

YqFJ:TeJibHlU�a gep. flHIIHF!KF!, B Kpyry co6p aBillF!XC5I KpeCTb5IH rOBOpHJia: 
- «qTO B 3TOM ro):ly OT):IagyT BCe M5ICO rocy;r�apcTBy, a Ha 6ygy�Hll 
ro;r� He q ero 6ygeT c;r�aBaTh, T. K. B :oJTOM ro;r�y c Halliero KpaH BhiBe3yT 
BCe». 

3aByq. llyHHHeQKOll HClll, llyHHHeQKOro paliaHa TYllEHKO AneKcaH;r�pa 
AgaMOBHa cpe;r�H rrperro;r�aBaTeJibCKOro cocTaBa BhiCKa3hiBaeT -

- «B CoBeTCKOM Coro3e rono;r�, Bce g oporo H ;r�ocraTh HFJ:qero HIIr;r�e 
HeJib35I. IIpH6b!BlllHe geBylllKII H3 CoBeTCKOro Co103a Ha Bce 
Ha6pachiBaiOTC5I, IIOTOMY qTQ ORF! TaM KYIIF!Tb HIIqero He MOrJIH». 

TYTIEHKO 3a aHTHCeMHTII3M H H36HeHIIe yqeHHKOB c pa6oTbi CHHTa. 
B PaKHT5IHCKOll HaqaJibHOll IIIKOJie, Toro-)Ke pailoHa, 6hiJIH o6Hapy)KeHbi 

rropTpeTbi llHJICY;!ICKOrO H PblJJ:3-CMblfllbl, Ha rrpegJIO)KeHHe KOMCOMOJihQa 
EOHKO yHFJ:qTO)KliTh 3TH rropTpeTbi, 3aB. IllKOJIOH - EYXTAPEBHq OTKa3biBa5Icb 
:o�To cgenaTh 3a5IBHJI: 

- «3TO eCTb IIIKOJibHOe HMy�eCTBO II YHFJ:qTQ)KliTb 5I ero He 6ygy». 
H TOJibKO H rrpii HacToiiqiiBOM Tpe6oBaHIIII rropTpeThi 6hiJIII co)K)KeHbi. 
KAPIIOBHq AHTOH CeMeHOBFJ:q, O;!IHH II3 yqFJ:Teneii )K.a6qFJ:QKoro p-Ha 

pacrrpocTpaH5IeT rrpoBoKaQHOHHbre cnyxH o TOM, qTo CoBeTcKa5I BJiaCTb 6y;r�eT Bcex 
BbiCeJI5ITb. 

H ganee: 
- «BOT IIOH):Ielllb B KOJIX03, TaM Tbl He 6y;r�elllb TaKa5I CbiTaH, B 
KOJIX03e C Te65I BeCh )KFJ:p crra;r�eT». 

IIpH rrpoBe):leHHH H36HpaTeJibHOil KaMrraHIIII B Hapo;r�Hoe co6paHHe OH roBopiiJI: 
- «He ronocyihe 3a Bhi;!IBHHYThiX KaH):IH):IaTOB, Bac B MelllOK cagHT, 
5I 6hiJI B CoBeTCKOM Co103e H 3HaiO, qTo TaM JIIO;!IH ronhre, 6ocbre H 
roJIO):IHbre.» 

BhiCOU:KHH Hocmp CTaHIIcJiaBOBFJ:q, paHee 5IBJI5IJIC5I pyKoBO;!IHTeneM K-p
cTpeneQKOil opraHH3aQIIH BhiCKa3biBaeT rropa)KeHqecKHe HacTpoeHHH -

- «COBeTbl 3):\eCb ):IOJirO He 6ygyT,AHrJIF!5I FI <l>paHQF!5I BOCCTaHOBF!T 
ITOJibllly» . 

.5JBJI5I5ICb ;!IHp e KTOpOM IIIKOJibl O H  ):le30praHH3yeT IIpOBe):leHHe 
aHTIIpeJIHrH03HOll pa60Tbl cpegii yqa�F!XC5I, 3a5IBJI5I5I: 

- «Terrepb TaKoli rrepHog, qTo cKopo ConeTCKOll nnacTH He 6y;r�eT H 
eCJIII KOMy Ha):IO IIpOBO):IF!Tb aHTHpeJIFJ:rF!03HYIO pa6ory, TO IIYCTb 
rrpiiiiiJIIOT CoBeTCKIIX yqFJ:Teneil ii OHH rrpoBO;!I5IT». 

IIo llomllliiHCKOMy paiioHy yqFJ:TeJib )l.ep. Eor)l.aHOBKII - CTOIIHHCKHH 
Eonecnan CTaHIICJiaBOBFJ:q, cpe;r�II yqeHHKOB BO BpeMH 3aH5ITHH rrpoBO)l.HT K-p 
)l.eHTeJibHOCTh, HarrpaBJieHHYIO Ha 03Jio6neHHe yqa�HXCH K ConeTcKoii nnacTII. 

TaK, Ha O;!IHOM II3 3aHHTHil OH roBopHn: 
- «XO;!IHTe B IllKony, a To 5I goHecy o Bac B p-H, B pe3yJihTaTe qero y 
BalllHX po;!IHTeneil OT6epyT KopoB H Bhr acTaHeTech HH�HMII. 
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Cei\.qac Banm po]:(HTemi He XOT5IT MHe rrpo]:(aBaTh xne6a, BOT Mhi 
3aroHHM HX B KOJIX03 H 6y]:(eM 6paTh, Bac He crrpanmBa5I». 

Ha ]:(pyroM H3 ypoKOB CTOITHHCKHH roBopnn yqeHnKaM: 
- «B CoBeTCKOM Coro3e JIIO]:(H Bce B KOJIX03ax n y Hnx Bce 3a6pann, 
TaK, qTo HM KYIIIaTh Heqero, a qTo6bi OHH He YMIIpaJIH HM ]:(ałOT 
neKapcTBO. BoT BaM n cBo6o]:(a, a rrpn ITonhrne 6Lmo Bcero MHoro». 

KAM.IJ:AHCKHH AneKcaH]:(p Hocll(pOBHq, 1884 ro]:(a p02K]:(eHII5I, B rrpornnoM 
rrparropiD;IIK u,apCKOH apMIIH, pa6oTaeT ]:(HpeKTOpOM Jl5IXOBHqCKOH IIIKOJihi, 
YIBaHoBcKoro paiioHa. 

0THOC5ICb Bpa2K]:(e6HO K HaiJ,:HOHaJihHhiM MeHbliiHHCTBaM H B IJ,eJI5IX pa32KHraHH5I 
HaiJ,HOHaJihHOH Bpa2K]:(hi cpe}:(H yqaiD;HXC5I OH rOBOp:HJI: 

- «Bqepa 5I CT05IJI B oqepe]:(H 3a MbiJIOM H CJibiiiiaJI KaK KpeCTb5IHe 
pyralOT 2KH]:(OB, HeHaBH]:(5IT HX. TaKa5I HaiJ,IIOHaJibHa5I Bpa2K]:(a MeH5I 
oqeHh p a}:lyeT. HeHaBHCTh HarnHx Kp-H K 2KH]:(aM M02KHO 
HCIIOJih30BaTb ]:(JI5I HeHaBHCTH K IIapTHH KOMMYHHCTOB ,  Be]:(h B 
I10JIHT6ł0p0 HaCT05IID;HX pyCCKHX TOJihKO TpH qeJIOBeKa. )Kn]:(hi, 
KaK rrayKH rraynmoii o6MaTaJIH KOMMYHOH BCIO PoccHIO n cocyT 
KpOBh pa6oqHX H KpeCTb5IH». 

Terrepb B Ka2K]:(OM yqpe)K}:leHnn CH]:(5IT eBpen n qTo xOT5IT, TO H ]:(eJiaiOT. HarnH 
KpeCTh5IHe y2KaCHO 03JI06JieHhi TeM, qTO 60JihiiieBHKH IIOCbiJiałOT B ]:(epeBHłO 
pa6oTaTb B CeJihCOBeTbi H PaHCOBeTbi eBpeeB, Be]:(h OHH 3a6hiJIH, KaK 3TH KyrrqHKH, 
COCaJIH KpOBh KpeCTb5IH XY2Ke BC5IKHX IIOMeiD;HKOB. 

I1nTa5I HeHaBIICTh K CoBeTcKoii BJiaCTH, KAH.IJ:AHCKHH pacrrpocTpaH5IeT 
K-p KJieBeTy rropa2KeHqecKoro xapaKTepa. 

- «q TO TOJihKO IIOBeeT BeTep C 3arra]:(a, TO cei\.qac 2Ke 3]:(eCb M02KeT 
6h1Th rrorpoM-Harra]:( rnTnepa Ha CCCP, Mhi TOJihKO ::noro H 
o2Kn]:(aeM». 

ITo Bonpacy n3yqeHII5I 10 rnaBhi KpaTKoro Kypca ncTopnn BKI1(6) KOr]:(a 
JieKTOp K OCHYJIC5I o Bpe]:(IITeJibCTBe H yMepTBJieHHH M.  rOP b KOro ,  
KAH.IJ:AHCKHH roBopnn: 

- «3TO oqeHh YMHO ]:(eJiaJIII, TaK ]:(OJI2KeH IIOCTyrraTh Ka2K]:(hiH 
C03HaTeJibHhiH qeJIOBeK». 

O 6LrcTpoM pocTe IIH}:lycTpnaJIH3aiJ,HH Harneii cTpaHhi KAH.IJ:AHCKHH 

roBopHn: 
- «.IJ:a, He IIIYTKH TaK cTponTh cpa6pnKH, 3aBO]:(hi, ]:(oporn n T.rr., KaK 
3TO ]:(eJiałOT 60JihllieBHKH. Be]:(h OHH BCe 3TO }:leJiałOT IIOTOM H 
KpOBhłO MHJIJIHOHOB rOJIO]:(HhiX JIIO]:(eH, rOJihiX JI:HIIIeHHhiX CB060'j],hl. 
HHr]:(e B Mnpe HeT n ne 6Lmo TaKaro cTparnHoro KperrocrHoro 
rrpaBa, KaK y 6onLIIIeBHKOB. A y Hac 3]:(ecb, qTo OHH ]:(enaroT? 
HanoraMn 3aMyqann KpecTh5IH, 3a6panH rroqTn }:lapoM xne6. 

Y nac B Jl5IxOBHqax, B 3 aKJi ro qeHne cKa3 aJI 
KAH.IJ:AHCKMH - KpeCTh5IHe 02KH]:(aiOT TOJihKO y]:(o6Hoii MIIHYThi 
H TOr]:(a IIOrOH5IT 60JibiiieBHKOB MeTJIOH, BhiMeTYT, qT06hi HX ]:(yxa 
3]:(eCb He 6biJIO». 
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CEBACTb5IHOB MaTBeM AHp;peeBIIq, yq. B p;ep. KHy6oBo, ITIIHCKoro pał! oH a, 
Bblpa)J(a5I CBOe He)J;OBOJibCTBO K CoBeTCKOH BJiaCTII M 60JibllieBMKaM BOCXBaJI5IeT 
TpO�KMCTOB, 6yxapMH�eB II cpalliM3M B fepMaHMM. 

06pa�a5ICb K O)J;HOMY II3 yqMTeJieH, OH CKa3aJI: 
- «HeM�bl He TaKMe 6aH)J;MTbi, KaK 60JihllieJ;!MKH, OHM CBOero 
BIIJibreJibMa He TporaiOT, XOT5I M 3aXBaTMJIM ero B fOJIJiaH)J;HM. 3TO 
TOJihKO TaKMe, KaK 6oJihiiieBMKM MornM y6MTh HMKOJiaH II». 

Korp;a K fl1TJ1EPY, npop;oJI)J(aJI CE BACT0 5IHO B ,  
o6paTMJIC5I aMepMKaHCKMH MHJIJIMOHep, 'IT06bi fepMaHM5I npop;ana 
eMy KopoHy BHrrhrenbMa II, TO fHTnep OTBeTHJI, qTo TaKMe BemH 
He rrpop;aiOTC5I, a BOT KPACI1H y 6onbrneBMKOB rrpop;an B JloHp;oHe 
�apCKYIO KOpOHY 3a 18000 cpyHTOB CTepJIHHrOB». 

H axop;Hcb Ha Y 'IHTeJibCKMX Kypcax, rp;e rrperrop;aB aTeJib roBopHJI o 
Bpep;MTeJibCKOH p;e5ITerrhHOCTH TpO�KMCTOB H 6yxapMH�eB, CEBOCTb5IHOB c 
BOOp;yrneBJieHH e M CKa3aJI: 

- «IIporpaMMa TpO�KIICTOB H 6yxapMH�eB 6hma oqeHb yMHaH, 
TOJibKO Torp; a B CCCP yp;ep)!(anach 6br KynaqecTBO, ecnM 6br BJiaCTh 
rrepeiiina B pyKM Tpo�KHCTOB. 

EoJibrneBMKM co cBOHM CTAJ1I1HbiM p;oBe,n:yT PoccMIO p;o 
y)!(aCHOH HMmeTbl ,  a KOrp;a 6hi 6biJia MeJIKa5I C06CTBeHHOCTb, TO II 
CTpaHa 6hma 6bi 3a)!(MTOqHOH.» 

ThBop5I o 6oJibllieBHCTCKOH rrporpaMMe CEBOCTb5IHOB cKa3an: 
- «MHe oqeHb HpaBHTCH rrporpaMMa KEPEHCKOfO , HO 
60J1bllieBMCTCKa5I HHKyp;a He f0)J;HTC5I». 

3aTparMBa5I Borrpocbr )!(M3HM B CoBeTCKOM coi03e, CEBOCTb5IHOB H 3p;ecb 
Bbrpa3MJI CBOIO Bpa)J(p;e6HOCTh K CoBeTCKOH BrracTM. OH cKa3aJI: 

- «KaKa5I )J(e TaM CB060p;Ha5I cqaCTJIMBa5I )J(H3Hb? [p; e )!(e He HeBOJI5I, 
KaK He B CCCP CqacTJIMBaH )J(H3Hh . . . . .  ,!..I, a Be p; b TaM HM� e Ta M 
rOJIO)J;». 

CqMTaeM He06XO)J;HMbiM OTMeTHTb, qTO aHTHpenMrM03HOe BOCIIHTaHHe 
yqamMXC5I B 06JiaCTM IIOCTaBJieHO KpaHHe Heyp;OBJieTBOpMTeJibHO, HeKOTOpbie 
yqMTeJI5I OTKa3hiBaiOTC5I BeCTH aHTM:peJIMfH03HYIO pa6oTy cpep;M yqa�MXC5I, CaMH 
XOJJ:5IT B KOCTeJihl, �epKBM M )J;OKa3biBaiOT 6hiTMe 6ora. 

TaK, fPOBJ.1'I Ap;onhcj:J I1BaHOBHq, Y'IHTem, p; e p. Bopo�eBWIM, ,l..I,pomqHHCKoro 
paHOHa, Ha IIpOBO)J;MMOH JleK�MM O aHTHperrMrM03HOM BOCIIMTaHMM yqamHXC5l 
BbiCTYIIMJI C )J;OKa3aTeJibCTBOM - «60r eCTb M BCe IIpOHCXO)J;5I�Me 5IBJleHM5I IIpOHCXO)J;5IT 
OT 6ora H 5I C JieKTOpOM HMKOrp;a He COrJiaiiiyCb, 'ITO 6ora HeT». 

,O:MpeKTOp IIIKOJibi B MeCT. XoMcK - MYJ15IP'lfl1K HHK. 3ax. aHTMpenMrH03HOH 
pa60Tbi B liiKOlie He rrpOBO)J;MT, a KOr,n:a Y Hero 3a60JieJI ChiH, TO OH o6paTIIJIC5l 3a 
IIOMOmbiO K p;epeBeHCKOH CTapyxe, a IIOTOM IIpMBe3 K ce6e Ha KBapTMpy CBHmeHHMKa, 
KOTOpbiH OTCJiy)!(MJI MOJie6eHh. 

Y'-IMTeJibHM�a :nolł )!(e IIIKOJibi 311bMAH Po3a rrpn 6biB. IIonbiiie 4 rop;a

rrperrop;aBana penHrMIO, B HacToHmee BpeMH aHTMpenMrH03HOH pa6oTbi He Bep;eT, 
BCJie)J;CTBHe qero BO BpeM5I eBpeHCKMX npa3)J;HHKOB 60JibliiMHCTBO ,n:eTeH M3 eBpeeB 
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B lliKOJiy He .SIBHJIOCh, a KOTOphie H IIplllliJIH, TO Hllqero He IIHCaJIH. 
YqHTeJih eBpeil:cKoil: lliKOJihi rop. ,JJ;porHqHHa - BOITh<l>COH e)Kep:HeBHO y 

Ce65! Ha ):(OMy, IIpH 3aKpbiTblX OKHaX IIpOBO):(liT C yqeHHKaMH 3aH.SITll5! IIO peJIHrHH, 
H3yqaeT TaJIMyp:, IIpHqeM 3a o6yqeHHe 6epeT C yqeHHKOB IIJiary. 

B rrpornnoM BOITh<l>COH .SIBJI.SIJIC.SI qneHOM K-p rrapTHH «CHOHHCTOB». 
YrroMHHaeMhril: Bhirne yqHTeJih CEBOCTh51HOB BhiCKa3biBaeT K-p cy)Kp:eHli.SI H B 
OTHOllleHHH aHTHpeJIHfH03HOH pa60Thi, ):(OKa3biBa.SI cyrn;eCTBOBaHH.SI 6ora, 
He06XO):(HMOCTh Bepbl B 6ora, OH 3a.SIBHJI: 

- «,Il;a pa3Be Bhr, HJIH KTO HHOH, BH):(eJIH 6ora. q TO B hl p:yMaeTe, 6or 
TaK 3TO KaK rrapOXO):( HJIH B03, KOTOpbiM Mhl IIOHp:eM B liHHCK, qTO 
ero MO)KHO BH):(eTh. HeT 6ora HeJih3.SI BH):(eTb, HO Hap: o BepHTh, qTO 
OH ecTh. Bo3hMHTe HarrpHMep AMepHKy, Bhl ee He BH):(HTe, HO 
BepHTe, qTO OHa eCTh». 

0Tp:eJihHhle yqHTen.sr, npH6hiBIIIHe H3 BocToqHhiX o6nacTeil: CCCP He 
IIOKa3biBaiOT IIpHMepOB BOCIIHTaHH.SI yqarn;HXC.SI B KOMMYHHCTHqeCKOM p:yxe, 
COIJ,HaJIHCTHqecKoro OTHOilleHH.SI K TPYP:Y· 

TaK, p:HpeKTOp BonoBeJihCKoil: lliKOJihi, ,JJ;porHqHHCKOro p-Ha, ,JJ;OITrYHOB 
'IJieH BKII( 6), Ha ypoKe qacro rrpHxop:HT B IIhHHOM BH):(e, c yqeHHKaMH o6parn:aeTc.sr 
rpy6o, KpecTh.SIH o63biBaeT Herop:AAMH. 

3aB. ITyHHHeiJ,Koro Pail:OHO - ITOEKOBMq, qneH BKI1(6) 6biJIO coo6rn:eHO 
o ale rrpo.SIBJieHHH 3aByqa O):(HOH H3 IIIKOJI TYITEHKO. ITOEKOBMq Haxop:.srcb B
p:py)KeCKHX B3aHMOOTHOIIIeHH.srx c TYITEHKO BMecTo rrpeKparn:eHH.SI c Heil: CB.sr3eil: 
H rrpeceqeHH.SI ale rrpOHBJieHHH paCCKa3aJI eil: O cp:eJiaHHOM C006rn;eHHH KOMCOMOJIKOH,
a rrocnep:Heil: 3a.SIBHJI: 

- «Henb35! rrpep:'.SIBJI.SITh MeCTHhiM yqHTeJI.srM TaKHX TPe6oBaHHH, 
KaKHe Mhi rrpep:'.SIBJI.SieM yqHTeJIIO CoBeTcKoro Coi03a». 

ITOEKOBMq 3a xanaTHOe OTHOIIIeHHe no cny)K6e, MopaJihHO 6biTOBOe 
pa3JIO)KeHHe - c pa6oThi CIDIT H HCKJIIOqeH H3 qneHOB BKII(6). 

M 2904-h 
p:eKa6p.sr 1940 r. 

rop. liHHCK. 

HAqAIThHMK YHKB,JJ; no IIMHCKOH OEITACTM 
KanHTaH rocyp:apcTB. Ee3orracHOCTH - (rrop:IIHCb) 

(MYPAIIIKMH) 

HAqAIThHMK 2-ro OT,JJ;EITA YrE YHKB,JJ; II. O. 
ITeil:TeHaHT rocyp:ap. Ee3onaCHOCTH - (rrop:IIHCb) 

(IIIIIEHMqHOB) 

Na górze dokumentu z lewej strony nieczytelny podpis, a z prawej: pieczątka kan-
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celaryjna "Piński Obkom KP(b)B, Wpł. nr 85, 17/XII - 1940 (nr i data wpisane od
ręcznie) . 
Niżej z lewej strony pieczęć kancelaryjna o treści: "Należy obowiązkowo zwrócić
do Sektora Specjalnego pińskiego obkomu KP(b)B do . . . . .  i podpis" (brak daty i 
podpisu) . 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7581 "P", sp r. 1, t. 26, k. 192-201 .

"Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
" Nr wpisany odrQcznic. Nicczytelny dzień miesiąca. 
1 Data wpisana w kancelarii Obkomu KP(b)B. 
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l 'fl �-U. .... �---- , l 
• .. !. .J.::.. .... � .. .. : l 94.:::?J. 

CERPErAPID IllliCOOI'O OSKOMA KD/6/B 

no)IJie2llT OĆJ:!3o.'l't,:!l;RO�l Y 1 B03DP,'1Tj1 :& �;_ctl\.l.fl �-·,t::o,i� , 
llali.CROro c_,t .• oltn l d"" , , ' 

l ){ • ........ • .................... ! :l ł  .... .c.

Ma-:repM.l!aMl-1 yc-raooBJie ao , tlTO coCTaB yqwreJie� o6JiaCTW1 sBa

tnrreJibHO sacopea Ól:m, tlJieHaM� DOJibCIUiX aHT>1COBeTC!,li\X napTID\ li\ 

oprem�sa4Yl�, KaR-TO : "02H " ,  "ffiC�' "8�" , ''COOHli\CTI:ł" Y! ,n;p. a/c 
aJie MeHTOM. 

Do OT,D;eJTbHI:łM pafuHaM aTa sacopeHHOCT b xaprutT9p!M3y8T CR 

n03r.1n 
� tUr .  R-p na�IUI u . .  • • • -_. . 

-"- opr. 'CTp61Ibl.I6B • • • • •
-"- espe�c:KHX napT. . . . •  - 5 

ÓHB. tUlli!:i uapcRO� li\ 
BOJihcRo� apyMM • • • • • • • • • .  - 4
BHXO�eB li\3 �yxoEeHCTBa • •  : 5 
B�O,�e B �3 DOM6�K. • • • • 2 

HruióoJiee xapaRTep!:!WPl HS !HlX f!B.lt.RtOTCR : 

,iV\EH illMynb H:twBJta am, 19 1 0  ro,D;a po!)!J.eH11l1 , pa60TaeT ; ;  
,D;-p<'.M mKOJIH B �E8.flOBO, .RMR�.CR tł.."l8HOix! 1(-p eBpet\- 1 

CRO� Op f'aH!I1Sai.\ID111'Uftm:e -COOHn, BłflOJ!Hrut B 8TO� opra- ;1· 
H Msa�li\ p yi<O BO ,r:v'l !l\YlO polTb " .  

_nOPOliKEIJ.H }kutc--EMeJTb_BH AHTOHOflli\tł, '1876 r.p . , �li\- l
peRTop mROJI� B ,D;ep. PopóaRa, . no CO�DOJIO�eH

.
� �. - l

I<yJiaKOB , B CB09M X03HJ:\erBe l!M99T 32 !'a SeMJrn, 6 
ROpoE, ,n;epl!!-iT ,n;Byx nocr o.HHHWC daTpaROB , rro.o.n.epD-
:aaJI. CB!'! Sb C DOJrnQl1e�. ! 

C np�xo,D;OM ąacTe� PKKA B 3�y� Benopycc�, r.o sonpocy 

np!.iMeHeHHH !.-\M ,HMMHO'ł CMJIH gOPCI!ł\EBif<{ O,J:(HOMY li\3 Rpe CTh.qH sa

R.BM ! 
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cy�CTBO E8ll00 Ciora, H8 0 6XO,LJ;HMOCTb B6p!:1 B 6ora. , OB SMB�JI ; l 
- " .Ja paaaa BH, Hm! KTo HłiD� ,  IH1,1�eml 6oro. i
Itr o B1:1 .IU'l48.6Te , 6or TaR :n p MK nafX)xo.n; MM l

BOS ,· l<OTOp� W nolW,eM B llJ1BCK,qTo e ro Wllt i 
BO �6 Th . tieT Clo ra H6Jlb3H !l>i.IJ.8Th , Ha Hę,IJ;O
Bepl1'rh �To OH ecn. Boaht.mre Hanp!1MeP AMe 
p!1KYn B� ee ae B!1�Te , ao sepHT e ,  tJ:To oHa
eCTh • 

OT�JJhHHe yq�enn , np 116��e 113 BocTO�HHX o6nacTe� 

CCCP He noitasl:lBaor nprodepoa BDCiW.T aHM yqar!.i>!XCR n KOMMyffi1CTM- . 

tJ:SCKOM J!.yXe , C01(>!8iUICT;UecKOPO OTBOil!6Hl1Ji. R Tp j!!1,Y . 

T8l\ , J!.�l\Tap BoJIOB61Ihci<o.a ll!ROJJ!:I, .IT.PorMtJ:RHCKo ro p-Ha , 

.n;anrYHOB - t�.119 H BKTI/6/, aa ypoRa l.laCTo npH XD.lJ.lł;T B m,;moM 

B»,!J.B , C yt!6HMK8.1!li oelp8.!$9'1'C.A rpyoo , l\pe ai' bJ'IH OÓSI:lBaeT Ha ro

.LJ,flRM>\ . 

3an .JI YRWJ.ei..(l\oro PilllOHO - JJCJEKOill'ł, tJ:Jiai BKIVo/ Cli:DIO 

coo61l.f3HO o a/c llpORB
_
nemm 3aByqa O.IJ.HO� lt3 WKOJI TYJm\0. JIOB

KOBlH H8XO.IJ.RCh B .npy�cro1X B3a�OOTOO!D3 HM.X c TYJlEnKO B!>i8CTO 

npe�meHI1R c He� .cBBse� 11 npecetJ:eR!1R a/c npoRBJJeHH� paccKa

SaJI e0 O C.IJ.eJr8RHOM C0061Jl3HI111 l'tOMCO:.lOJIKO�, a DOC'H3.D;Hci'. sa

BBM :  

TOB06 

- " HeJihSR npe.n;"RBJiffi' b Me CTHhlM ytii.n'eMM Ta
IG1X Tpe6oBB.a»ił, Rat>!€ W npe,.q''ffi'>JtReM ytmTeil.!O< 
CoBeTcEO I'O Co>DSa" .  

JlOffiO.EWł sa xwt�:rraoe OTHomeiD!e no CJiynle , bPpaJibOO 6!:1-

paaJIO'lte!Hia - C pa60Tii CHRT H HCF.Jlm8H HS qftioB BKI1/6/ .
l ' 

HA!.Wl.bł-M\ YEtKBJJ: m IMHCKc2::..oo.JIACI'H l / 
Kanmaa T'ocYJLapc-rJ3_._Be7aonacaoCTH -_ J. 1 · 1 MYPAlllRW1 · LU,Ur�1 i 
HAtWIEErnK 2 -ro Ol'JWJIA 1f'l3 YHim.n u. O.F Y) 1 
Jlebwoo7 -��/OCT!-1 - ··, _ _ r/ 4 r 

,,. ' 
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Dokument 29 

1940 grudzień 21, Baranowicze, - Meldunek specjalny Zarządu NKWD obwodu 
baranawickiego o antyradzieckich wystąpieniach w Spółdzielni "Czerwony 
Październik" w Klecku. 

COBEPIIlEHHO CEKPETHO.• 

CEKPETAPIO EAPAHOBH'ICKOrO OEKOMA KII(6)E 
ToB. TYP. 

rop. EapaHOBWIH. 

CIIEU: COOEIUEHHE. 

06 aHTHCOBeTCKHX np051BJieHIDIX B apTeJIH 
«KpaCHl>III 0KT516pb» B rop. KJieu;Ke. 

Pa60'IHe u;exa HH}:IHBH}:IyanhHOrO nOIIIHBa, IIIBelfHOH apTeJIH «KpaCHbiH 
0KT516pb» rop. Kneu;Ka lO OKT516p51 1940 ro}:la, npH}:\51 Ha pa6ory B 8 ąacoB YTPa 
OTKa3aJIHCb npHCTYIIHTb K pa60Te. 

)J,JI51 Bbl51CHeHH51 IIpH'IHH OTKa3a OT pa60Tbl, BMeCTe C npe�ce�aTeJieM apTeJIH 
«KpacHMH 0KT516pb» TOB. EPOHIIlTEl1HOM I:M. B u;ex npHIIIen npe�cTaBHTenb 
PaRKOMa KII(6)E, Ha HX Bonpoe «ITOtieMy Bbi OTKa3aJIHCb pa6oTaTh?» pa6oąHe 
OTBeTHJIH - «Mbl TPe6yeM, 'IT06bl HaM }:laJIH XJie6a, TaK, Mbl He M02KeM �OCTaTb 
xne6a H He HMeeM �eHer». 

Heo6xo�HMO yKa3aTh, 'ITO 3apnnaTa pa6otiHM apTenH B 3TOT pa3 no BHHe 
ro c6aHKa 6Mn a J a �ep2KaHa Ha 5 }:(HeM, a c npo�a}KeH xne6a, n oJI O)KeHHe 
OTBpaTHTeJibHOe, Ja nOKYfiKOH ero C03}:\aiOTC51 Otiepe}:IH C 2-3 qacOB HOqH, XJie6a He 
XBaTaeT H KTO pa60TaeT He BCer�a MO)KeT ero �OCTaTh. 

B HaCT05IIIJ;ee BpeM51 B ropO }:Ie BbiiieKaeTC51 e)Ke}:(HeBHO OKOJIO 6-TH TOHH XJie6a, 
H3 HHX 3-3,5 TOHHbl �J151 BOHHCKOH qacTH, qaCTb �J151 COBX03a, a 2 TOHHbl IIpO�aeTC51 
B ropo�e. 

3a nocne�HHH M eC51IJ; MHOrO xne6a CTaJIH n o KynaTb KpeCTb51He KaK 
npO)KHB aiOru;He B ropo�e, a TaK)Ke H3 OKpy}KaiOIIJ;HX �epeBeHh, CBOH )[{e xne6 
npH�ep2KHBaiOT, TaKHM o6pa30M }:IJ151 OCTaJihHbiX )KHTeJieH ropo�a XJie6a OCTaeTC51 
3HaqHTeJibHO MeRbille tieM ero OTnyCKaiOT C neKapHH, B CB513H C 3THM HMeiOTC51 
6onbiiiHe nepe6oH co xne6oM. 

B 3a6acTOBKe yąacrBoBaJIH Bce pa6otiHe MaceoBoro u;exa HH}:IHB�yanhHOro 
nOIIIHBa B KOJIH'IeCTBe 20 qen. H3 HHX: 6e)KeHIJ;eB 7 qeJIOBeK, �eTeH 6biB. TOprOBIJ;eB 
4 ąen. , OCTaJibHbie 6MB. KyCTapH O}:(HHO'IKH HJIH pa6oTaJIH IIO HaHMY. Bce OHH He 
IIpHCTyrraJIH K pa6oTe B Te'IeHHH l ąaca 30 MHHyT. 

PO HKB)J, rrpe�JI02KeHo rrpoBeCTH cne}:ICTBHe Ha rrpe�MeT Bhi51BJieHH51 
HHHIJ;HaTOpOB H OpraHH3aTOpOB 3a6aCTOBKH. 
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LJ;mr yrryqrneHJU:I CH36)KeHJUI XJie6oM pa6oqHX H CJIY)K3�HX IIO JIHHHH MeCTHhiX 
CoBeTCKHx opraHH33QHH co3�aHhi �orrorrHHTeJihHhie xrre6Hhie Mara3HHhi B rop. 
KrreQKe pacrrorro)KeHHhie B 6rrH3H rrpe�rrpH5ITHH, MoryiQHe rrorrHocrhiO o6ecrreqnTh 

xrre6oM pa6oqJix 33H5IThiX Ha rrpoH3BO�crse. 

3AM. HA q. YHKBLJ; no EAPAHOBI1qCKOM OEJI. 
JIEMTEHAHT rOCEE30nACHOCTI1 - (rro�rrHch) (nOJII1TI1KO)

HA q. OTLJ;. 3KO YHKBLJ; no EAPAHOBI1qCK. OEJI. 
CT. JIEMTEHAHT rOCEE30nACHOCTI1 - (rro�rrHch) (EYJIABEHKO)

«21» OKT5I6p5I 1940 ro�a NQ 0/0033 r. EapaHOBJiqJI_h 

Na górze dokumentu z lewej strony odręczne adnotacje kancelaryjne: "Meld. spe
cjalny, 1940 r." 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 3 1 ,  k. 19-20.

• Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
h Dzień i nr wpisane odręcznie. 
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LJ 
COBEPWEHUO CEKPETHo. - ) 

CKKPE'W'I'l SoU'AllOOil!Gli()fO o·liau. mf 1/B 
To». 'l' Y P • 

c n t �  C 0 0 1 ll\ E I:l lLII: , 

Od IUt'!aoose'!CRIIX npomurenux a •P'fe
Jtif "Kpacuul! ORTsdpb" n rop. Hlla11� . 

Pc.doqa:e .-.�e� ll�liBII.AY(IJlbHoro no11111�a, waaf'uoP e.pTWUI � Kpoo
mdl OKt'nópl>' rop.H.n e� IO O!<'l'l dpa 1940 ro�a , upii.IHI aa p«�:So-ioy 
.11 d 'la CO .li y2!pa 0'!1<48MliOb nplloTyaa:n I< pa::SoTe .

Al! B 1\WlOH.PU npllli m O'fi<ABa OT pa6o'rl.l1 JWec-re o npe�ceA�Te• 

JIOW &P'f8J!K" ' KpaQJUił! Qł('fadpb" 'l'OD, !U'a!WTE f\l()l r .M • ll ll&lC n p-WIE 
nplt,I(O':IS,JIIJHJ ·b Pa!'l<OJ.Ia I«t/ ::S/B , aa 1llC aonpoo • !1oqey.y Bił. e'rl<a8e.· 
�·Cli padO'fA'i :-."? padO'łlt8 O'PB&TIVUI • 0 1m Tpedy�tu1 'l'l'OdbJ B.aU �is,
&"B Xll8da1 '! .  :· �0 1.\U He "U0llt8ll .I{O CTI;I.'l'b vn edo. lt 118 ID!9Bll Alł!iłll'" o 

. 

-HeodXQltl i lO yi<AaO.'l'b,'<TO sapn.na'fa pa.1oqJÓ.r ap'l'SJI"ll B S'l'O'l' pAB 

. PO .ll.l!IIHI foo: 1\IUQI. dlDle. B&Aep •IIJia Ha o AUell, a C llpDA0."8A Xlteda, 
;· �OJIO •eiUI& 01 �piU'llTQIIbHOe 1 Bil. fiOKYfiKOII ero O��CUJ'l'CS O'ł�p8�IS C 

2-S lófi.COB HC'łiJ �eda ae Xlla'fae'l' li 1<'1'0 padOTaet He Bc8r,lla J.IO• 

·•e'l' ero nocTA1'b . 
B HaC'l'oS\llee BpeWB B ropo�e Jll,[(I8.Kae'foa 81�e,lluewo OKOJIO 

6•\11111 1'01ilł >rJ! OiSa1 ll 6  Hl[l( 3-f\ ,5 TOHH;l JJ,Jlil BO ilHOI<O!' 'ł a <."l' H ,  'łll.C'l'b 

,tt.ll .lł COli)(OBOJ ,, lPo 2 TOilllll UIJOAII.e'l'Cił li I'Opo,lle o 

311. UOCJJ i f\1!111� l.I&Cf!II ltllOI'O XJJ&::Sa C."l'a.Ji ll  OOI<ynaTb I<p6 CT:bSIH8 

�-- � !lPQ."f!IJ�c.•: : .ae » ropoJ{e, łl. T� ·e liiB OI<py -auąn ,1\epeaelłb, 
�:� e»oP 1c, lQ{e: �}:IK.Afi.J;u'uaiiT, 'lll.KIW o dpaaow AJUJ oc'l'MbHUX ll"IITUeł(
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J'OpoA& D Oda OC,ae'tCB BlUVł.te.abHO Wenbme t;.ell ero O'l'nyc�-
1-o O ll�� B CBJWII C B'l'Wll lQIBil?: OB 60lll>C� tl�·,%l!EWWto

B ee.rS&.C'l'OliK8 �aC't'.Owz Bce pe;6oue •acoo8rll'O:· lle� '.JW
.ll:llU;!tY�hHcro nomuo. B l(()J!JNeC't'Be 20 �· n IIU'T :S�e• 
7 "<8J!O:aeK1 Ae'l'el! 1Lilll.llóproBnell 4 tlen�-� Oct'M!>HLJ:e 1.bll!•B:YcT•pll 
o,xamo� RH pa1oora1111: ao .W.JIY. B ce  o� He npaC'l'ynUII I< �6o·

Te B 'r SIO e HU l '<e.ca 3() loilttliJ'T • 
PO Hl.B,n o pe,q.�ro · eHe upoDS C'l'll CJie,qc�BJSe aa npliiAJ'e'l' DWfBn e

HIJi JDUI41la!'Opoll 11 opraaaoaTopoB sa1e.cTolllil1. 
,llJtJt Ylff'UieRI.H Clla/l:{eHJUJ YJre6oM pe.1otlux K CJry· .. �ax no ltl:ID�tJ 

lleC'lHHX COBE'l'� Opi'Willl8�n! COS,liWIH ,llOilOJI.B..ll'l'eJJl>m.i8 ne:lli.J:w 

WU'a.B itB"ól B rop.r�er.u<e pacilo.n Ol!erume B 1Jraaa upe.z:!O p!U!'l'id' , ),1\:r

·ryuute nonHoC'l'ht:J oSecne•nttb v.:.ne CSol! pe..6o'il!X aMmHX Ha opoliiaBo,ll· 

CTBe . 

OJII:ł'l'HKO / 

/ SYJIABJmRO 
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Dokument 30 

1941 maj 4, Pińsk, - Raport Zarządu NKGB obwodu pińskiego o antyradziec
kiej działalności kontrrewolucyjnego klerykalnego podziemia w obwodzie. 

CEBEPIIIEHHO CEKPETHO.• 

CEKPETAPIO IIMHCKOrO OEKOMA KII(6)E -
- ToB. MMHl.JEHKO. 

ITOKJIAITHA51 3AIIMCKA 

06 aHTllCOBeTCKOH ;n:e51TeJibHOCTll KOHTppeBO
JIIOD;llOHHOro KJiepnKaJibHOrO no;n:nOJib51 Ha 

TeppnTopnn IInHCKOH o6nacrn. -

rop. IInHCK. 

EBpe:HcKoe ;n:yxoBeHcTBo n rJiaBHbiM o6pa3oM, 6hiBiliHe cnymaTeJin peBBHHCKHX 
ceMnHapoB ( ellln6oTOB) ycTaHOBJieHne CoBeTCKOH B JiaCTH Ha TeppnTopnn 
3ana;n:HMX o6nacTeH YKpanHbi n Eenopyccnn BCTpeTHJIH Kpa:HHe BpmK;n:e6Ho. 

Bbi;rJ:Bnra51 Ha nepBbiH nJiaH HHTepecbi eBpeHCKOH pennrnn npe;n:cTaBnTenn 
KJiepnKaJibHOrO KOHTppeBOJIIOIJ;llOHHOrO no;n:nOJib51 pa3BepHyJIH aKTllBHYIO 
aHTllCOBeTCKYIO ;n:e51TeJibHOCTb cpe;n:n OTCTaJibiX CJIOeB eBpeHCKOrO HaCeJieHH51 ll 
OC06eHHO MOJIO}l;e)l(ll, 6JIOKHpy51Cb B CBOHX BpmK;n:e6HbiX n;eJI51X npOTllB CoBeTCKOH 
BJiaCTll C ;n:pyrHMll KOHTppeBOJIIOIJ;llOHHbiMll HaiJ;HOHaJIIłCTll'IeCKllMll 3JieMeHTaMH 
ll KJiepHKaJibHhiMll KOHTppeBOJIIOIJ;HOHHbiMH cpopMHpOBaHll51MH. 

BM;n:aBM ce651 3a 3a�THHKOB eBpe:HcKoii penHrHH H HHTepecoB eBpe:HcKoro 
Hapo;n:a Ił 51BJIAACb 51pbiMll KOHTppeBOJIIOD;llOHHbiMll HaiJ;HOHaJIHCTaMH, KJiepHKaJibi 
B e;n:yT HenpHMHpHMYIO 6oph6y c CoBeTCKOH BJi aCTbiO n B biCKa3biB aiOT 
nopmKeHqecKne HaCTPOeHH51 o ee rH6enH. 

KnepHKaJihi Be;n:yT aKTHBHYIO ;n:e51TeJibHOCTb npoTHB CoBeTCKOH BJiaCTH, 
pacnpocTPaHAA KJieBeTy Ha napTHIO n Co B. IIpamrreJibCTBO, Ha )Kll3HeHHbie YCJIOBH51 
TPY;rJ:51IIJ,HXC51 npn CoBeTCKOH BJiacTn, BbiCKa3biBa51 nopmKeHqecKHe HaCTpoeHH51 no 
OTHomeHHIO K CCCP, npH3biBa51 OTCTaJIMe en on eBpe:HcKoro HaceneHH51 K 6opb6e c 
CoBeTcKoii BJiaCThiO. 

Pa3pa6aTbiBaeMbiH HaMn no ;n:eno-cpopMyJI51p, 51pblii npe;n:cTaBnTeJib  
eBpeHCKOrO KJiepHKaJIH3Ma Ił Bpa)K;n:e6HO HaCTpOeHHbiH no OTHOilleHHIO K 
CoBeTcKOH BJiaCTH, paBBHH P03EHI.J;BAMr IlleBeJib-XaiiM lleii6oBnq, B 6ece;n:e c 
HalliHM areHTOM «IIMHCKEP» roBopnn: 

- «51 cqnTaiO, qTo npn;n:eT BpeM51 Kor;n:a eBpeiicKHH Hapo;n: 
noceJIHTC51 B IIanecTnHe H eTaHeT yqnTeJieM CB51TOH 
pennrnn ;rJ:JI51 Hapo;n:oB Bcero Mnpa. KoHeqHo, Hau;noHaJI
cou;naJIH3M ll KOMMYHH3M npOTllB51TC51 3TOMy, HO OHll 6y;n:yT 
CJIOMJieHbi Ił 51 yBepeH, qTO 3TO npOll30H}l;eT B He;n:aJieKOM 
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6y;o;ym;eM. 5I IIpOTIIB TeX, KOTOphi e p;yMaiOT, '!TO KOMMYHII3M 
npiiHeceT yny'IIIIeHIIe ;o;mr ąenoBe'!eCTBa. 5I peiiiiiJI He 
3aHIIMaThC.s! HIIKaKIIM Tpy;o;oM, ;o;a)Ke npii CoBeTCKOir 
BJiaCTII, II60 OHa y Ha C Ha KOpOTKOe BpeM5I. 

5I BII)Ky, 'łTO 6or �e Be;o;eT CoBeTcKyiO BJiaCTh Ha 
TaKoli nyTh, 'łTO ;o;onro TaK cym;ecTBOBaTh He 6y;o;eT, Mhi 
BII)J;IIM, 'łTO y HIIX 6eccMhiCJieHHa.s! 6ecTOJIKOBID;IIHa: B 
O)J;HOM MeCTe MO)KHO IIOJIY'łiiTh JII060H npep;MeT, a B ;o;pyroM 
MeCTe 3TIIX npep;MeTOB HeT. 3TO p;eHCTByeT 60)Kb.s! pyKa 
TaK, 'IT06hr y HIIX 6biJia cyMaToxa. BoT Mhi BII)J;IIM, KaK 6or 
Beg eT MIIp: HeMI(hi - 6y;o;yT ocna6neHhi BOHHOH, CoBeTcKa.s! 
BJiaCTb IIMeeT p;e30praHII30BaHHhllr annapaT II TaK B KOHI(e 
KOHI(OB IIX CIICTeMa He Bbip;ep)KIIT. Hago TOJibKO IIMeTb 
TBepp;bre HepBbl II He OTKa3biB aTbC.s! OT CBO IIX 
06.s!3aHHOCTelr». 

CTOJIIIHCKIIH paBBIIH IIEPJIOB MoBIIIa CponeBII'ł noceTIIBIIIeMy, no HaiiieMy 
3a;o;aHIIIO , B MapTe Mec5II(e 1941 r. HarneMy areHTY <<IIHHCKEP» 3a.s!BIIJI: 

- <<He'!ero ;o;a)Ke II ;o;yMaTh,  'łT06br MIIPIIThC.s! c 
cyli(eCTBYIOII(IIMII ycnoBII.s!MII )KII3HII B CoBeTCKOM Coi03e. 
Hao6opoT, Ha;o;o CTpeMIITC.s! II30 Bcex CIIJI , 'łT06hr 
eBpefrCKIIH Hapo;o; CIIJIOTIIJIC.s! BOKpyr aHTIICOBeTCKIIX 
BO)K)J;elr». 

Ey;o;y'III Bpa)K;o;e6Ho HacTpoeHHhiMII no OTHOIIIeHIIIO K CoBeTcKoi'r BJiaCTII, 
KJiepiiKaJibl IIO)J; BII)J;OM OTIIpaBJieHII.s! peJIIIrii03HbiX CJIY)!<6 C06IIpaiOT BOKpyr ce6.s1 
aHTIICOBeTCKIIH Hai(IIOHaJIIICTII'łeCKIIlr 3JieMeHT, II3 6biBIII. TOprOBI(eB II CJIY)KlfTeJielr 
peniirH03Horo KYJihTa, cp e;o;H KOTOp hlx Be;o;yT aKTHBHYIO aHTIICOBeTcKyiO 
p;e.s!TeJihHOCTh, BhiCTyna.si C IIpOIIOBe)J;.siMII KOHTppeBOJIIOI(llOHHOrO co;o;ep)KaHH.s!, 
IIpH3hiBaiOT eBpei'rcKoe HaceneHHe yKpeiiJI.siTh Bepy B 6ora II 6opoThC.s! npOTHB 
CoBeTcKoi'r BJiaCTII. 

Ilo coo6II(eHHIO areHTa «IIHHCKEP» paBBHH P03EHU:BAI1:r, B o;o;Hoi'r H3 
CBOHX nponoBe;o;ei'r BhiCTYIIHJI npoTHB YKa3a Ilpe3H;o;HyMa BepxoBHOro CoBeTa o 
Tpy;o;-;o;Hci(HIIJIHHe, P03EHU:BAI1:r cKa3an: 

- «YKa3 IIp e3Hp;HyMa B epxOBHoro CoBeTa C CCP 
HaiipaBJieH rJiaBHbiM o6pa30M, IIpOTHB eBpeHCKOlr penHriiii, 
T.K. o6.si3hiBaeT eBpeeB pa6oTaTb B cy66oTy». 

Ilo ;o;aHHhiM areHTa «rEPMOB», P03EHU:BAI1:r BhicKa3biBa.si cBoe MHeHHe 
o6 aHTHpenHrH03HOir nponaraH;o;e B CCCP, 3a.siBHJI: 

- «Hago HTTH IIpOTHB 3TOrO ll 6biTh rOTOBbiM KO BCeMy. 
Bcer;o;a H Be3;o;e aHTHCeMHTII3M 6hrn, ecrh H 6y;o;eT». 

Pa3pa6aThiBaeMbiir no ;o;eno-cpopMyn.s�p IlHHCKHir paBBHH - IIEPJIOB A6paM 
CpyneBH'I (6paT CTOJIHHCKoro paBBHHa IIEPJIOBA M.C.) cpe;o;H peniirH03Horo 
eBpeHCKOro HaCeJieHH.s! C'łHTaeTC.s! «'Iy)J;OTBOpi(eM», BOKpyr ce6.s1 rpyiiiiiipyeT 
HaH60Jiee cpaHaTH'IHYIO 'łaCTh eBpeirCKHX peJIHrH03HHKOB,  cpep;II KOTOpbiX 
IIEPJIOB npoBO)J;HT aKTIIBHYIO aHTHCOBeTCKYIO ;o;e.s�TeJihHOCTh, pacnpocTpaH.sieT 
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KOHTppeBOJIIOll,HOHHYIO KJieBeTy H IIpOBOKall,HOHHhie CJIYXH, C ll,eJihiO Bhi3BaTh 
03JI06JieHHe y BepyiOrn;Hx K CoBeTCKciil: BJiaCTH 

10-ro Ma51 1941 r. ,  o6parn;a51Ch K rpynrre eBpeil:cKHx pemtrH03HHKOB, IIEPITOB 
A. C. roBopHn: 

- «B CoBeTCKOM coi03e oąeHh rrnoxo )KI!ITh, xy)Ke 'IeM B 
ThpMaHHH . . .  '!TO 3TO 3a )KH3Hh, KOrA a JIIOAH He Bep5IT B CBOH 
AeHh, He 3HaiOT, '!TO C HHMH 6yAeT 3aBTpa.  qeJIOBeK B 
CoBeTCKOM COI03e, a B oco6eHHOCTH Mhi - penHrH03Hhie 
eBpeH, Ka)l(AbiH AeHh AOJI)l(Hbl 0)KHAaTb apecTa. 

3AeCh HaC IIpHTeCH5IIOT, KO BCeMy IIPHAHpaiOTC51, 
3 a  BCe, '!TO TOJihKO MO}KHO, ll,eiTmiiOTC5I H COCTaBJI5IIOT 
IIpOTOKOJihl H BCe 3TO 3a TO, '!TO Mhl peJIHrH03Hhle eBpeH. 
3AeCh, B CoBeTCKOM coi03e roBop5IT, '!TO aHTHceMHTH3Ma 
HeT, a Ha caMOM AeJie HaM 3AeCh X�e, 'IeM B ThpMaHHH, HaC 
3AeCb 6oJihiiie rrpecne):lyiOT». 

PaBBHH IIEPITOB M .C. cpeAH penHrH03Horo eBpeiicKoro HaceneHH51 rop. 
CTOJIHHa TaK)Ke ITOJih3yeTC5I perryTan.Heil: «'IYAOTBopn.a», rpyrrrrHpyeT BOKpyr ce6R 
KOHTppeB OJIIOll,HOHHhle Hall,HOHaJIHCTH'IeCKHe 3JieMeHThl H aHTHCOBeTCKH 
HaCTPOeHHhiX JIMIJ;, H3 peJIHrH03HOrO eBpeHCKOrO HaCeJieHH51, cpeAH KOTOphiX BeAeT 
aKTHBHYIO aHTHCOBeTCKYIO Ae51TeJihHOCTh. 

J1MeiOW:HMHC51 MaTepHaJiaMH areHTypbi ycTaHOBJieHO, '!TO HaXOA5IW:HeC51 B 
TeCHhiX CB5135IX c IIEPITOBbiM M. C., no K-p AeRTeJihHOCTH JIHU.a Ha npeAITPH5ITH5IX 
H B rocyAapCTBeHHbiX yąpe)Kj:leHH5IX BeAyT pa3JIO}KeH'IeCKYIO Ae51TeJihHOCTh, 
eTapaRCh Ae3opraHH30BaTh HOpMaJibHhlll XOA HX pa60Thl. 

CJiy)Karn;Hil: ilHHCKOrO Me}KpaHTopra - rEl1BEP, qepe3 KOTOporo IIEPITOB 
M. C. ycTaHOBHJI CB513h c KHeBCKHM paBBHHOM KMP3HEPOM 335IBJI5IeT: 

- «EcnH-6hi Mhi pa6oTaJIH B rrOJih3Y CoBeTCKOH BJiaCTH 
TaK)Ke KaK M hl pa6oTaJIH B CBOHX 'laCTHbiX npeAITpH5ITH5IX, 
TOrAa 6hi Bce pacll,BeJio. Ho Mhi TOJihKO AeJiaeM BHA, '!TO 
3a6oTHMC51 o npeAIIPH5ITIDIX, rAe pa6oTaeM. Ha caMOM )Ke 
A en e Mhi H Haum COTPYAHHKH 3HaeM, KaK HY)KHO nocTaBHTh 
AeJIO, 'IT06bi TOpM03HTh pa6oTy H 'IT06bi HHKTO He HaiiieJI, 
KaK ca60THpyeTCR pa6oTa». 

I1oMep)KHBa51 BbiCKa3biBaHH51 rEHBEPA 6biBIII. TOproBell, - )J.YPqJ1HA, 
HaXOA51rn;HHC51 B 6JIH3KHX CB513RX c IIEPITOBbiM roBopHT: 

- «Tenepb B MHpHOe BpeM5I He 'IYBCTByeTC5I TaK CHJibHO 
Haiiie BpeAHTeJibCTBO. Ho rrpHAeT TaKOM MOMeHT KOrAa 
CoB eTCKHH COI03 HaTOJIKHeTCR Ha Me)l(AyHapO AHhie 
TPYAHOCTH, TOrAa II OJIRKH, 6enopy chi H yKp anHll,hi 
BhiCTYII5IT npoTHB CoBeTCKoii BJiaCTH c opy:ameM B pyKax, 
a Mbl eBpeHCKHe Hall,HOHaJIHCThl CAeJiaeM TaKOH xaoc B 
CoBeTcKHX yqpe}KAeHH5IX, '!TO 3TO nOBJIH5IeT 6onee qeM 
HaHCHJihHeiirnee op�e». 
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Oprami3aiJ;IIO HHa5I KOHTppeB oniO IJ;IIOHHa5I ):(e5ITenbHOCTb eBp eil.cKoro 
KnepHKanH3Ma HanpaBneHa Ha C03)J;aHHe nop;nOnbHbiX KOMHTeTOB, CTaB5Il.[(HX CBOeH 
3a)J;a'-IeH - OKa3aHHe MaTepHanbHOH nOMOW:H KnaCCOBO-Bpa)Kp;e6HbiM 3neMeHTaM, 
H3 '-IHCna eBpeHCKHX HaiJ;HOHanHCTOB H p;yxoBeHCTBa. 

27-ro anpen5I 1941 r. B 6ece):(e c JIEPMAH HocmpoM lllneMOBH'-IeM - 1886 r. p. ,  
pa6oTaiOI.I.J;HM 6yxranTepoM B I1HHCKOM BOeHHOM nOpTy, Halli areHT «I1PAB.IJ:HH» 
y3Han, '-ITO 

- «paBBHH P03EHIJ:BAI1r H rHH.IJ:HH opraHH30BaJIH 
TaHHbiH KOMHTeT, HMeiOW:HH u;enb - OKa3aHHe nOMOW:H 
6biBlli. 3acny)KeHHbiM eBpeHCKHM ):(e5!Ten5IM - paBBHHaM H 
penHrH03HhiM nHcaTen5IM. B HaCT05II.I.J;ee BpeM5I 3TOT 
KOMHTeT OKa3biBaeT nOCT05IHHyiO nOMOW:b H3BeCTHOMY 
TonKOBaTeniO TanMyga - 3ITIIITEHHY Eopoxy». 

ITo coo6I.I.J;eHHIO areHTa «ITHHCKEP» 
- «B rop. CTOnHH C03)J;aH KOMHTeT, KOTOpbiH co6HpaeT 
):(eHhrH p;n5I nOCbiJIKH eBpe5IM, BbiCeneHHbiM B OT)J;aneHHbie 
MeCTHOCTH CoBeTcKoro coi03a». 

KnepHKanhr pa3BepHynH aHTHCOBeTcKyiO ):(e5ITeJibHOCTb cpep;H OTCTaJibiX cnoeB 
eBpeil.cKoro HaceneHH5I, oco6eHHO Monoge)KH. B 3THX u;en5Ix npegcTaBHTeJIH 
KOHTppeBOniOIJ;HOHHOrO KnepHKanbHOrO nop;nOnb5I Bep;yT aKTHBHYIO pa6oTy nO 
OpraHH3 aiJ;HH HeneranbHbiX paBBHHCKHX CeMHHapOB ( elliH60TOB ) , KaK cpe):(H 
B3pocnoro penHrH03Horo eBpeil.cKoro HaceneHH5I, a TaK)Ke H cpe):(H Monoge)KH. 

PaBBHH P03EHU:BAI1r llleBeJib-XaHM Jleil.6oBH'-I opraHH30Ban rpynny no 
H3y'-IeHHIO TanMyp;a, Kyp;a BOllinH 6biBlliHe TOprOBIJ;bl H npep;cTaBHTenH eBpeHCKOrO 
penHrH03Horo KynLTa. 

16-ro Ma5I 1941 r. Halli HCTO'-IHHK «rEHPHX» C006Ili,Hn : 
- «B rop. I1HHCKe no yn. KHpoBcKoil., 1 1, B 6oJiblliOM p;Bope 
)KHBeT O)J;HH eBpeil., 6biBlli. Y'lHTenh penHrHH, KOTOpbril. B 
HaCT05Il.[(ee BpeM5I Bep;eT «Xeil.p;ep» )J;JI5I pe65IT lliKOJibHOrO 
B03pacTa. Y'-Ie6y oH BegeT nocne 3aH5ITHH B lliKOnax. K 
HeMy npHXO)J;5IT p;eTH B KOnH'-IeCTBe 3 0-40 '-IenOBeK,  
H3y'-IaiOT penHrHIO H TanMy)J;. 

Yqe6a B «Xeil.gepax» npoHcXO)J;HT Bcerga op;HHM H 
TeM )Ke COCTaBOM H 3a yqe6y nnaT5IT 30-50 p6. B ropO):(e 
cyru:eCTByeT HeCKOnbKO HeneranbHbiX «Xeil.p;epOB», npH'-IeM 
pO):(HTeJIH nOCbiJiaiOW:He Ty):(a CBOHX p;eTeH HMeiOT CBOH 
YCJIOB Hbie 3HaKH O TOM, KaKHM o6pa30M nonaCTb B 
«Xeil.gep>>. CBegeHH5I o TOM, Kyga HanpaBn51Tb geTeil., gaeT 
paBBHH P03EHI.:(BAHr>>. 

B CHHarore «TanMyp; Topa>>, pacnono)KeHHOH B rop. I1HHCKe, no yn. 3aBanbHOH, 
e)Ke)J;HeBHO C06HpaeTC51 nop;nOnbHa5I rpynna penHrH03HbiX eBpeeB, H3y'-IaiOW:HX 
TanMyg. 

B 3TY rpynny BX0):(5IT 15 qenoBeK (no npeHMyi.I.J;ecTBy cTapHKH), B LiaCTHOCTH 
ITEKN-Ib ApoH, B03pacT 70 neT, JIHEEPMAH 5:IHKeJib, B03pacT 50 neT H gpyrHe. 
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O,n;HHM H3 pyKoBO,!l;HTe11ell: rpynnhi HBmreTCH MacTep MOrH11bHhrx naM5.!THHKOB 
- KYIIEPMAH A11hTep, npmrmBmom;Hll: B rop. IIHHCKe no 3aBa11bHOH y11mJ;e. 

3a nOC11e,n;Hee BpeM5.! npe,n;CTaBHTe11H KJiepHKa11bHOrO KOHTppeB01110IJ;HOHHOrO 
no,n;n011bH IIHHCKOH o611acTH ycTaHaB11HBaiOT CB5.!3H c eBpell:cKHM pe11HrH03HbiM 
IJ;eHTpoM, Haxo,n;Hll(HMCH B rop. BH11bHO, a TaiOKe c rpynnaMH no H3yqeHHIO Ta11My,n;a 
cyiiJ;eCTBYIDII(HMH B ropo,n;ax EapaHOBHqH H KneiJ;K. 

YKa3aHHble CBH3H ycTaHaB11HBaiOTCH c IJ;e11b iO KOHTaKTHpOBaHHH 
KOHTPpeB01110IJ;HOHHOH ,n;eHTe11bHOCTH H no11yqeHH5.1 ,n;eHe)KHOH nOMOII(H eBpeHCKOH 
o6m;HHe rop . IIHHCKa, ,!1;115.1 ycH11eHHH pe11HrH03HO-HaiJ;HOHa11HCTHqecKoil H 
aHTHCOBeTCKOH ,n;eHTe11bHOCTH. 

PaBBHH IIEPJIOB M. C. qepe3 C11y)KaiiJ;ero IIHHCKOro Me)Kpall:Topra -rEHBEP 
ycTaHOBH11 TeCHyiD CB5.!3b c KHeBCKHM paBBHHOM KHP3HEPOM. 

CT011HHCKaH eBpell:cKaH pe11HrH03HaH o6IIJ;HHa, B03r11aB11HeMaH paBBHHOM 
IIEPJIOBbiM, ycTaHOBH11a TecHyiD CBH3b c BH11eHCKHM IJ;eHTPOM CHOHHCTOB, qepe3 
6biBIII. pyKOBO,!l;HTe11H CHOHHCTCKOH rpynnbr «ThTOMep» - cpoTorpacpa KA)K,UAH, 
KOTOpbiH npO)KHBaeT B r. CT011HH Ha He11eraJibHOM n0110)KeHHH. 

IIo coo6m;eHHIO areHTa «IIHHCKEP» KA)K,UAH: 
- «y)Ke 6bi11 B B H11bHO H TaM BOIIIe11 B KORTaKT C 
CHOHHCTCKHMH ,n;eHTe115.!MH, KOTOpble 3 aHHMaiOTC5.! 
H3rOTOB11eHHeM 110)KHbiX ,!l;OKyMeHTOB ,!l;JI5.! 3MHrpaiJ;HH». 

B MapTe MeCHIJ:e 1941 r. BO BpeMH eBpell:cKoro pe11HrH03HO
HaiJ;HOHa11HCTHqecKoro npa3,n;HHKa «IIypHM» B r. IIHHCK K paBBHHY - IIEPJIOBY 
Mell:11exy npHe3)Ka11H npe,n;cTaBHTe11H eBpell:cKoro ,n;yxoBeHCTBa H3 ropo,n;oB -
EapaHOBHqH, PoBHO, JlHXOBHqH, CapHbi, CT011HH H ,n;p. 

B CB5.!3H c 3THM Halli areHT «IIHHCKEP» coo6IIJ;H11: 
- «13 MapTa ,!l;HeM, npHe3)KHe npe,n;cTaBHTe11H COBMeCTHO C 
MeCTHbiMH npe,n;cTaBHTe11HMH, KaK-To: LIELIHK ApoH, 
EOPTHHK Hocem, IIIHAH,UEP Mop,n;yx H ,n;pyrHe 
co6pa11HCb OHM Bce B ,n;oMe IIEPJIOBA, r,n;e nH11H BO,n;Ky H 
Bblp�a11H )Ke11aHH5.!, qT06bi B 6y,n;ym;eM ro,n;y npa3,!l;HOBaTb 
npa3,!l;HHK «llypHM» npH 06CT05.!Te11bCTBaX, KOr,n;a He 6y,n;eT 
CoBeTcKoll: B11acTH. IIpHe3)KHe o6em;a11H IIEPJIOBY, qTo 
Ka)K,!l;blll Ha CBOeM MeCTe 6y,n;yT BeCTH pa6oTy no 
cn11oqeHHIO rpynn «KapnHHep XacH,n;HM», qTo6hr 
,n;ep)Ka11aCb TBep,n;aH H opraHH30BaHHa5.! CB5.!3b.  

KpoMe noro OHM npHBe311H IIEPJIOBY ,n;eHbrH 
Ha co,n;ep)KaHHe caMoro ce6H H ,!1;1151 npoBe,n;eHH51 ero 
,n;eHTe11bHOCTH no YCMOTpeHHIO H C006ll(H11H, qTO OHM 
BHyiiiaiDT K�,n;oMy q11eHy rpynn «KapMHHep-XacH,n;HM» 
MHeHHe, qTo Ha nepBOM n11aHe CT051T HHTepeCbl eBpeHCKOH 
pe11HrHH H HaiJ;HH». 

IIo opraHH3aiJ;HOHHbiM BonpacaM rpynnhi IIEPJIOBA, Ha 3TOT )Ke npa3,n;HHK 
B BH11bHO Bbie3)Ka11 351Tb IIEPJIOBA - <I>PEMHKEJib IIIMY11b npO)KHBaiOm;Hil B 
rop. IIHHCKe. 
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ITo HMeiDIIJ;IIMC5I y Hac areHTYPHhiM gaHHhiM, B r. B HJi hHO cyll(eCTByeT 
eBpeHCKa5I HaiJ;HOHaJIHCTH'IeCKa5I opraHH3 aiJ;H5I « Xe B p o - K ag HIIIa»,  
HenocpegcTBeHHhiMH pyKOBOAHTeJI5IMH KOTopoil 5IBJI5IIOTC5I HeKHe ,O:ECJIEP H 
CEIIIHHH. 3Ta opraHH3aiJ;H5I oqmu;HaJihHO 3 aHHMaeTC5I 5IK06hr BonpocaMH, 
CB5I3aHHhiMH C eBpeHCKHM KJiag6HIIJ;eM, a rpaKTH'IeCKH ocyru;eCTBJI5IIDT HHTepeChi 
pa3JIH'IHhiX eBpeilcKHX o6II(eCTB cyru;ecTBYIDII(HX B r. B HJihHO. 

3a nne'IaMH pyKOBOAHTenel\: «XeBpo-KagHIIIa>> - ,O:ECJIEPA H CEIIIHHHA 
CT05IT npegCTaBHTeJIH KOHTppeBOJIIDIJ;HOHHOrO KJiepHKaJihHOrO nognOJih5I B COCTaBe 
paBBHHOB: TOIT XaHM lliHMOHOBH'I, .IKYXOBH"l.f, IIIYB llocHrp H H3BeCTHhiH 
aHTHCOBeTCKHH ge5ITeJih EEPEK ApoH. 

ITo coo6II(eHHID Halliero areHTa «ITHHCKEP>> OT 16-ro Ma5I 1941 r. 3TH nHu;a: 
- «Bo BpeM5I CMeTOHOBCKOH JlHTBhi, 6hiJIH onopoil Bcex 
aHTHCOB eTCKHX 3 JieMeHTOB KOTOpbie 6e)J(aJIH H 3  
CoBeTCKOrO COID3a B JlHTBy. 0HH CT05IJIH B KOHTaKTe C 
3 arpaHHIJ;eH H 6biJIH 'IJieHaMH opraHH3aiJ;HH «,IJ:)J(OHHT>>. 

ITocne ycTaHOBJieHH5I B JlHTBe CoBeTCKOH BnacTH, 
3TH JIHIJ;a CHa6)J(aJIH geHhraMH 3MHrpHpOBaBIIIHX JIHIJ;, H3 
'IHCJia aHTHCOBeTCKHX 3JieMeHTOB H pacnop5I)J(aJIHCh KOMY 
H Korga BhrexaTh. C 3THMH JIHIJ;aMH C'IHTaJIHCh B AMepHKe 
H 5InOHHH. 0HH HMeiDT CBOH IIIHrpp, qepe3 KOTOpbiH 
noggep)J(HBaiDT CB5I3h H CT05IT B KOHTaKTe C KOMHTeTOM 
MoKaraMa (5InOHH5I), KOTOpbiH KOOpgHHHpOBaH H3 BCeX 
eBpeHCKHX 3MHrpaiJ;HOHHhiX opraHH3aiJ;HH H BO rJiaBe 
KOToporo CT05IT BHAHhie ge5ITeJIH - I.IJ;YITAK (6yHg) H 
BAPrA<PTHK (cHoHHcT). 

ll3 npHBeg eHHhiX MaTepHaJI O B  BHAHO , 'ITO n p e g CTaB HTeJIH 
KOHTppeBOJIIDIJ;HOHHOrO KJiepHKaJihHOrO nognOJih5I Ha TeppHTOpHH I1HHCKOH 
06JiaCTH npOBOA5IT aKTHBHYID aHTHCOBeTCKYID ge5ITeJibHOCTh, 6JIOKHpy5ICb B 
aHTHCOBeTCKHX u; eJI5I X  C gpyrHMH HaiJ;HOHaJIHCTH'IeCKHMH 3 Ji e MeHTaMH H 
ycTaHaBJIHBaiDT HeJieraJihHhie CB5I3H C aHTHCOBeTCKHMH KJiepHKaJihHbiMH IJ;eHTpaMH 
gpyrHX 06JiaCTeH H C 3aKOpgOHOM. 

OgHoBpeMeHHO coo6ru;aeM, 'ITO no cocT05IHHID Ha 15N -41 roga Ha TeppHTOpHH 
I1HHCKOH 06JiaCTH ycTaHOBJieHO 64 geHCTBYIDIIJ;HX CHHarorH. 

ll3 'IHCJia eBpeHCKOrO AYXOBeHCTBa B35IThi Ha onepaTHBHhiH yqeT 27 paBBHHOB, 
22 pe3HHKa H 20 'IeJIOBeK penHrH03HOrO aKTHBa, KOTOpbiH npeHMyru;eCTBeHHO 
COCTOHT H3 6hiBIII. TOprOBIJ;eB. 

B hriiieH3JIO)J(eHHOe coo6II(aeM AJI5I Baiiiero 03HaKOMJieHH5I, nocne q ero npocHM 
gOKJiagHyiD 3anHCKy HaM B03BpaTHTh. 

3AMb. HA"lJAJibHHK YHKB,O: no ITHHCKOH OEJIACTH 
KanHTaH rocygapcTBeH. E e3onaCHOCTH (nognHCb) 

(rOPEAqEBCKHH) 
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HAqAJihHIIK CITO YHKB,IJ; IIIIHCKOH OEJIACTII 
MJI. JieiheHaHT rocy;qapc. Ee3orraCHOCTH - (rro;qrrHCb) 

N2 3/616
«4» Mmr 1941 ro;qa< 
rop. IIIIHCK. 

( CIIJIAriiH) 

Na górze dokumentu, z lewej strony pieczątka kancelaryjna: "Piński Obkom KP(b )B, 
Wpł. nr 201,  4/V 1941". (Nr i data wpisane odręcznie) Obok: "Widz." i podpis nieczy
telny. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7581 "P", spr. 1 ,  t. 96, k. 2 18-227.

•Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
• "Zast" wpisane odręcznie. 
• Nr i dzień wpisane odręcznie. 
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rop. llmcx.

Ot! at.I�MOOB41TCJ!O� )l;S J'!'NJ!bSOC!l!l! ROił'l'WB!!O
. JI!DqHORHOf'O M8p�S.llb80I'O fiO.n;tlOJlbH R8 

teppM'oplłli llBHCROA OdJI8C'l'H. - . 

impeC! CRO e  ,Ayxo:eeaOT:eo 14 rn a.eHI:Al oOpaaow, owuma CJTy 

lll!ł'l."8 .JIW pl:łRB!MIO'ItHX C8t.I1H8pOB ( 8IDI!ÓOTOB ) j'C'l'81:10BJI6 B.W:! CollaT 

oxoV. MaOTH a a  T'8ppwrop1n1 3ana,IIJłl:IX o6nac:re� YapaMHI::! 1'1 Ben 

pycc�t.� s CTpeTwm lą)B0ne BpaQ 1Ro.

l j 

l 

l 

·:-JHrun�ra.P. Ha nepnł:.ll IDTaH 111ł'l'epecl::! espeiłct�o.V. pe.1!1!MII! 

npe.n;CTaB�Te.M lUlep�a.libHOI'O Y.OHTPPOMJlXlU>IOH!iO I'O n0�0.1'!Wł . 

paSHapHyJT� 81<TlfBHj'.O n.H'l'I!CO'B8�CRY.O )l.e.f!T8 J!bHOCTh ape,lll1 OTCNl 

· Jit:D< CJ!08il e�a�CHC'ro Hace 1!8HM l! OC066HHO N01!0.D;8!:$1 10JIOIII!

pjHCb " c.:�oox apa&:n;e6Hax !łl.ll.RX npoTY.B CoBe-rCRoił :B118CTI! c 
.!!p yn>!Mlol ll OHT{)P8!!0 Jr�OOiłHIJMH H 6I.J;aOH8Jl)1 .cr��qe CRJUoiM . 3JI8WeBT ru,uf 

1 ił I<llepM J.<a.'tbli SloU'l R OH'%ppe'80 .ll'au!OSHI:ll.ll! <I:OIJt!MpOBSlHU!M�. . ' 
l:iąrJ,aBB1l 000'.'1 Sa Ba!IU!l'mtliOB eBpeJCl\0� pe.lUI!"'.Ul M Hi:l'l'E!

pGOOB eapelcao ro Hapo.n;a Pl .RlllT,BRCó .l!pbłAI-1 ROHTppe:eo�OH.H 
HaitHOflam!.C'Nl.Wł , RJl8piiB8Jti:i !IO.Jzy.r Rt'IDJIUll!pmlyD 6op&CSy C Co

B8'l'CltOR BJI&CTbil Id BYCSSSWISDr nopaareHliO CRMe HOO'l'p06HM O 

ao rooeJIM. 
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rop.DHHcR. 

Michał Gnatowski 

- 1 0  -

· BwaasJt,OlP:eHHOO C001i!tiaM !VIJ! Famero O BH8!0WJS 

Hil.R, nocJte tle ro npoc!Gł .n;OMSJOiy.o san 11cay as�oa sosBpa-
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Dokument 3 1  

1941 maj 9, Baranowicze, - Informacja naczelnika Zarządu NKGB obwodu 
baranawickiego o niedopuszczeniu przez kobiety we wsi Kazionne Husaki do 
zajęcia ziemi przez kołchoz. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO.• 

CEKPETAPIO EAPAHOBHqCKOrO OEKOMA KII(6)E 

TOB. EOHIIAPEHKO -
3gecb -

.Jl:Ba MeCSIIJ;a Ha3ag B gepeBHe Ka3eHHble rycaKH Ko3JIOBCKOro c/coBeTa, 
HecBH:>KCKoro pałi:oHa 6hiJI opraHH30BaH KOJIX03 HMeHH 18-łi: napTłiHHOH 
KOHcpepeHIJ;łiłi, B KOTOpbiH BCTYIIHJIO 9 KpeCTbmiCKłiX X035IHCTB łi3 107 X035IHCTB, 
HMeiO�łiXC51 B gaHHOH gepeBHe. 

Ilepeg HaqaJIOM BeceHHero ceBa KOJIX03Y 6biJI nepegaH nog noceB yqacroK 
3eMJiłi, npHJieraiO�łiH K ceJieHmo, egi1HOJIHl.{Hł!KaM )Ke npegcegaTeJib c/co BeTa oTBeJI 
oTgeJibHbiH yqacTOK 3eMJIH Cl.!łiTaiOIIJ;I1HC5I 6oJiee xygllli1M, npHqeM, KaK y 
KOJIX03HHKOB, a TaK)Ke 11 y egHHOJiłiqHI1KOB o6Mep 3eMJIH He npoBogi1JIC5I, HeCMOTP51 
Ha Ha HeOgHOKpaTHbie o6pa�eHłi51 IIOCJiegHI1X B PaH30 11 gpyr11e p aHOHHbie 
opraHI13aiJ;I111 c npocb6ołi: BhiCJiaTb B gepeBHIO 3eMJieMepa. 

22-ro anpeJI5I KOJIX03 I1p11CTYIIHJI K BCIIaUIKe 3eMJIIi IIOA noce B 51pOBhiX KYJILryp. 
)KeHbi KpeCTb5IH-egHHOJII1l.!HłiKOB IIp11I15ITCTBOBaJII1 pa6oTe KOJIX03HHKOB, JIO)KI1JIHCh 
B 60p03gbi, OCTaHaBJII1BaJII1 JIOUiagefi, Tpe6y51 OT KOJIX03HI1KOB npeKpaTI1Tb pa60Tbl 
Ha łiX yqacTKax . 

.IJ:aHHbiM ca6oTa)KeM PYKOBOA11JIH goqep11 genyTaTa ceJibCOBeTa rECb. 

HAqAJibHHK YHKrE IIO EAPAHOCHq. OEJI. 
CT JIEHTEHAHT rOCEE30IIACHOCTH - (nognHcb) (IIOJIHTHKO) 

Na górze dokumentu z lewej strony wpisana ukosem nieczytelna dekretacja, 18N i 
nieczytelny podpis. Obok: pieczęć kancelaryjna: ,;wpłynęło nr 489. Otrzymał 12 maja 
1941 r. Baranowieki Obkom KP(b)B". Nr i data wpisane odręcznie.

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", sp r. 1 ,  t. 243, k. 171 .

"Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
b Dzień i nr wpisane odręcznie. 
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Dokument 32 

1941 maj 12, Baranowicze, - InforrJUicja naczelnika Zarządu NKGB obwodu 
baranawickiego o antyradzieckich plotkach opowiadanych przez Olgę Jrgier 
- pracownicę obispołkomu. 

COBEPIIIEHHO CEKPETHO -• 

CEKPETAPIO EAPAHOBM'ICKOrO OEKOMA KII(6)E 

TOB. EOHITAPEHKO -
3.n:ecL -

B EapaHOBHqcKOM 06HcrronKoMe B KaqecTBe 3KOHOMHCT rrnaHOBoro OT,n:ena 
pa6oTaeT MPrEP Onua. 

MPrEP OnLra B pa3roBopax c OT,n:enLHLIMH JIHI:J;aMH pacrrpocTpamreT 
H3MLIIIIJieHH.H aHTHCOBeTCKOrO xapaKTepa, CBOJl:.HII:J;HeC.H K CJie,n:yiOII:J;eMy: 

«B rop. BHJILHO rrepe.n: 1-M MaeM 6LIJIH pa36pocaHLI JIHCTOBKH, B KOTOpLix 
rOBOpHJIOCL, qTo CKOpO IIpH,n:eT HOBa.H BJiaCTL, KOTOpa.H eBpeHCKHMH rOJIOBaMH 6y,n:eT 
MOCTHTL ropo.n: BHJILHO H HX KpOBLIO 6y,n:eT CTHpaTL CTaJIHHCKYIO KoHCTHTYI:J;HIO.» 

K 3TOMY )Ke ,n:o6aBAAJia, qTo JIHCTOBKH 3TH, B03MO)KHO, pa36pocaHLI caMoil: 
BJiaCTLIO C I:J;eJILIO IIpOBe,n:eHH.H apeCTOB. 

Coo6II:J;aiO ,n:n.H cBe,n:eHH.H. 

«12» Ma.H l941 ro,n:a. N2 1/0989 r. EapaHOBHqH _b 

HA'IAJihHMK YIIPABJIEHM51 HKrE no EAPAHOB. OEJI 
CTAPIIIMH JIEHTEHAHT rOCEE30IIACHOCTM - (rro,n:rrHCL) 

(IIOJIMTMKO) 

Na górze dokumentu pieczęć kancelaryjna: ,,Wpłynęło, nr 494. Otrzyni. 14 maja 1941 
r. baranowieki obkom KP(b)B" Nr i data wpisane odręcznie.

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", sp r. 1, t. 243, k. 175.

•Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
• Dzień i nr wpisane odręcznie. 
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Dokument 33 

1941 czerwiec 14, PHtsk, - Informacja Wydziału Folitycznego Zarządu Milicji 
NKWD obwodu pińskiego o antyradzieckiej propagandzie prowadzonej otwar
cie we wsi Kupiałycze rejonu pińskiego. 

Con. ceKpeTHo.• 

CEKPETAPIO III1HCKOrO OEKOMA KII(6)E 
TOB. MI1Hl.JEHKO. 

IloJIHTOT.(IeJI YnpanneHHH MHJIHI.J;HH HKBA IlHHCKOH o6nacTH coo6r.u;aiOT: no 
HMeiOr.u;HM y Hac cne.r:�eHH5IM B .r:�epeBHe KynHTHqH IlHHCKoro pailoHa HMeeT MecTo 
aHTHCOBeTCKOI':f nponaraH,[Ihl, KaKOBa5I Be,[leTC5I OTKph!TO B .[lepeBHe cpe.(IH HaCeJieHH5I 
co cTopoHLI 3IDKHToqHoil qacTH, KaK-To 6LIBIIIHH KynaK KJIOqKO B acHJIHH H ero 
Ch!H AJieKCaH.[Ip, KOTOpb!e HMeJIH npH 6hiBllieH llaHCKOH IlOJihllie OKOJIO 25 reKTapoB 
3eMJIH, 4 JIOllia,(IH, 8 KapO B H .[�pyroM CKOT, B HaCT05II.I.J;ee BpeM5I OTKph!TO Bhlpa:>Ka!OT 
cnoe He.(IOBOJihCTBHe. B acHnm'ł KJIOl.JKO H ero Ch!H OTKphiTo ronop5IT, qTo: )J(HTh 
CeHqac llpH COBeTCKOH BJi aCTH CTaHOBHTC5I He B03MO:>KHO, llO,(IaTKH He Bh!HOCHMhl, 
BCe 3a6Hpa!OT, KyJILrypHb!H, llO,[IOXO,[IHb!H H er.u;e 11pHAyMaJIH 3aeM, 11p5IMO He ,[la!OT 
)J(ł!Th. IJpH IJOJibllle )J(HTh 6biJIO B CTO pa3 nyqme He TOJihKO ):IJI5I MeH5I, HO H ,[IJI5I 
ocraJILHh!X, cKopo nce npona.r:�yT 6e3 xne6a. 

BacHJIHH KJIQqKo co6HpaeT oK ono cnoero .[lO Ma JIIO.(Ieił H ne.r:�eT c HHMH Ta KM e 
6ece,(lbl, TaK :>Ke Be,(leT arHTai.J;HIO llpOTHB KOJIX030B. 

O qeM H CTaBJIIO Bac n H3BecTHOCTh. 

3AM.HAq.ruo YM HKBA III1HCKOH OEJI. 
CEP)KAHT MI1JII1IJ;I1I1 (no.r:�nHcL) (MOrHJIEHKO) 

Na górze dokumentu z lewej strony pieczęć firmowa: "NKWD B SSR, Zarząd NKWD 
obwodu pińskiego, Zarząd Milicji Robotniczo-Chłopskiej , 14NI 1941 r., Nr 348/5, m. 
Pińsk, BSSR". Data i nr wpisane odręcznie. Obok adnotacja: Do akt, podkreślone i
nieczytelny podpis. 
Na dole dokumentu z lewej strony pieczęć kancelaryjna: "Należy obowiązkowo 
zwrócić do sektora specjalnego pińskiego obkomu KP(b)B do 3 VII. 1 5NI-41 .  Daty 
wpisane odręcznie. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOB w Brześciu, zesp. 7580 "P", spr. 1, t. 76, k. 240.

• Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
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STUDIA PODLASKIE tom XIV 

Daniel Boćkawski (Białystok) 

POLSKA - ZSRR W XX WIEKU 
- PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY 

ZA LATA 2000 - 2004 
(WYBÓR) 

BIAŁYSTOK 2004 

Po raz kolejny pozwalam sobie przedstawić wybór prac dotyczących stosmi.
ków polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich w XX wieku, a także kwestii rosyjskich 
w ogóle, które ukazały się od 2000 do 2004 roku. Niniejszy zakres chronologiczny 
podyktowany jest docieraniem do mnie niektórych książek z dość dużym opóźnie
niem, a nie chcę, by pozostały one niezauważone. 

Dla ułatwienia zestawienie podzieliłem na poszczególne lata. Za punkt od
niesienia przy dodawaniu książki do niniejszego spisu przyjąłem podaną przez 
wydawnictwo datę wydania, choć wiem, że nie zawsze jest to adekwatne do fak
tycznego czasu ukazania się danej pozycji. Wydawnictwo podaję dla ułatwienia 
nabycia ewentualnej pozycji - większość wydawnictw posiada już swoje księgar
nie internetowe. Zdaję sobie sprawę, że prezentowany przegląd nie jest pełny, nie
mniej jednak opracowanie takie powinno pomóc wielu historykom w poszukiwa
niach bibliograficznych. 

Rok 2000 

1 .  Zbigniew S. Siemaszko, Początki sowietyzacji (1939-1946) ,  Caldra Mo
use, Londyn 2000, ss.  295. Książka ta stanowi rozwinięcie i uzupełnienie pracy 
tegoż autora z 1991 r. pt. ,;N sowieckim osaczeniu, 1939-1943" oraz kolejnej pracy 
z 1999 r. pt. "

Świadkowie przeżyć sowieckich 1939-1946" . We wstępie autor ostro
polemizuje z ukazującymi się po roku 1989 staraniem rosyjskiego "Memoriału" oraz
Ośrodka Karta w Warszawie pracami, w których liczba represjonowanych obywa
teli polskich znacznie odbiega od tej, przyjętej przez wychodźcze środowiska emi
gracyjne. Bardzo interesujące są ponownie zestawiane przez autora szacunki do
tyczące liczby represjonowanych, mające wykazać błędność i niedoskonałość źródeł 
radzieckich oraz potwierdzić, że obliczenia dokonane przez polską emigrację, mó
wiące o milionach ofiar, nadal pozostają najbardziej "zbliżonymi do prawdy" . Dal-
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sze rozdziały pracy stanowią przedruki różnych artykułów tegoż autora zamiesz
czonych głównie w "Zeszytach Historycznych" oraz prasie emigracyjnej w latach
1970-2000. 

Rok 2001 

1. Zbigniew S. Siemaszko, Pod sowiecką władzą (1939-1942) , Polska Fun
dacja Kulturalna, Londyn 2001 ,  ss. 301 .  Książka ta to zbiór wspomnień i relacj i 
jednego z najaktywniejszych emigracyjnych badaczy losów Polakóww ZSRR wczasie 
II wojny światowej z jego pobytu na zesłaniu w Kazachstanie w obwodzie pawło
darskim, w miejscowości Siemijarsk. Losy rodziny Siemaszków są dość typowe dla 
wszystkich polskich rodzin deportowanych do Kazachstanu w kwietniu 1940 r. Naj
ciekawszy jest w nich epizod autora, którego w czasie deportacji nie zastano w do
mu, i który chcąc połączyć się z wywiezioną rodziną napisał wraz z innymi osoba
mi znajduj ącymi się w podobnej sytuacj i specjalny list do Stalina z prośbą 
o przewiezienie go do rodziny, dzięki czemu dotarł do nich na zsyłkę kilka miesięcy
później. Uzupełnieniem wspomnień są trzy aneksy. Jeden z nich stanowi przedruk 
z książki W sowieckim osaczeniu, drugi spis rodzin zamieszkujących w rejonie 
bieskaragajskim, trzeei - niewielkie imienne zestawienie osób, które prawdopo
dobnie zgładzone zostały wiosną 1940 r. w ramach tzw. listy białoruskiej, stanowią
cej uzupełnienie list katyńskich. 

2 .  "Wrocławskie Studia Wschodnie" nr 5 (2001),  Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2001 ,  s s. 302. W numerze wart polecenia jest artykuł Sta
nisława Ciesielskiego pt. Prawne i organizacyjne podstawy masowych depor
tacji w ZSRR (1930-1952) w którym autor szczegółowo omawia procedury regulu
jące wysiedlanie ludności oraz wszelkie akty prawne dotyczące tych działań a także 
Marka Golińczaka pt. Ruch dysydencki w Związku Radzieckim w latach sześć
dziesiątych i siedemdziesiątych. Zarys problemu. 

3. Mirosław Golon, Polityka radzieckich władz wojskowych i policyj
nych na PomorzuNadwiślańskim w latach 1945-1947, Wydawnictwo Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, ss. 380. W pracy tej autor stara się ukazać 
radziecką politykę okupacyjną na terenie Polski w najgorętszym okresie utrwala
nia władzy ludowej i wysiedleń ludności niemieckiej . Głównym jej celem jest uka
zanie "·alki radzieckich służb wojskowych i bezpieczeństwa z polskim podziemiem 
niepodległościowym oraz bezwzgtędna, rabunkowa eksploatacja tych ziem przez 
stacjonujące tam oddziały. Przykład Pomorza Nadwiślańskiego (powojenne woje
wództwa pomorskie i gdańskie) pozwala lepiej zrozumieć jak poważnym proble
mem ekonomicznym i politycznym dla wyzwolonej spod okupacji niemieckiej Pol
ski była polityka ZSRR. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym autor 
opisuje zasady i regulacje prawne sankcjonujące stacjonowanie na Pomorzu jedno
stek radzieckich, w drugim prowadzoną przez wojsko i organa NKWD deportację 
mieszkańców Pomorza Nadwiślańskiego do obozów pracy przymusowej w ZSRR 
na tle działalności Głównego Zarządu NKWD ZSRR ds. Jeńców Wojennych i In ter-
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nowanych w Europie środkowowschodniej w latach 1944-1945. W rozdziale trzecim 
zamiesza on charakterystykę deportowanych mieszkańców Pomorza Nadwiślań
skiego oraz omawia główne przyczyny aresztowań i deportacji, których apogeum 
przypadło na rok 1945 . W rozdziale czwartym omówiona została polityka represyj
na władz radzieckich wobec uczestników konspiracji niepodległościowej w latach 
1945-1947, w tym deportacje żołnierzy Armii Krajowej i członków innych organiza
cji konspiracyjnych do obozów w głębi ZSRR. W rozdziale piątym opisane zostały 
losy mieszkańców Pomorza w obozach pracy Głównego Zarządu ds. JeńcówWojen
nych i Internowanych NKWD ZSRR. Rozdziały szósty i siódmy opisują szczegóło
wo radziecką politykę wobec przemysłu, gospodarki komunalnej oraz rolnictwa. 
Pracę kończy bibliografia tematu oraz indeksy: osób i geograficzny. 

Rok 2002 

1 .  Wanda Krystyna Roman, Konspiracja polska na Litwie i Wileńszczyź
nie wrzesień 1939 - czerwiec 1941. Lista aresztowanych, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2002, ss. 251 .  Książka ta jest próbą przybliżenia przez autorkę 
dziejów polskiej konspiracji niepodległościowej na Wileńszczyźnie w okresie od 
wkroczenia wojsk radzieckich we wrześniu 1939 r. do rozpoczęcia wojny niemiecko 
radzieckiej w czerwcu 1941 roku i zajęciach tych terenów przez oddziały Wehr
machtu, co diametralnie zmieniło nie tylko zadania polskiej konspiracji niepodle
głościowej , ale też sposoby i cele prowadzenia działalności podziemnej . Praca po
wstała w oparciu o odtajnione dokumenty radzieckich i litewskich organów 
bezpieczeństwa. Składa się z trzech części. W pierwszej autorka kreśli zarys dzie
jów konspiracji polskiej na Litwie i Wileńszczyźnie od września 1939 do czerwca 
1941 r. W drugiej charakteryzuje organa represji NKWD, struktury i sposoby ich 
działania, sądy oraz procedury procesowe, które obowiązywały w tym czasie i na 
mocy których zapadały wyroki. Część trzecia pracy - to obszerna lista Polaków 
aresztowanych na Wileńszczyźnie i Litwie w okresie od września 1939 do czerwca 
1941 r. Dodatkowo praca zawiera aneks z wykazem Polaków przebywających w wię
zieniu wileńskiego NKGB 10 maja 1941 r. Całość zaopatrzona została w selektywną 
bibliografię oraz indeks nazwisk i pseudonimów. 

2. ,,Wrocławskie Studia Wschodnie" nr 6 (2002) ,  Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2002, s s. 337. Numer prawie w całości poświęcony proble
matyce rosyjskiej . Stanisław Ciesielski w artykule GUŁag w radzieckim syste
mie represji (do 1941 r.) charakteryzuje powstanie rozwój i sposób funkcjonowa
nia radzieckiego "łagrowego imperium" od 1918 roku. Swoistym uzupełnieniem tego
tekstu są dwa artykuły Grzegorza Hryciuka: Warunki życia w poprawczych obo
zach pracy Gułag OGPU (NKWD) w świetle "Regulaminu poprawczych obozów
pracy" z 1930 r. i "Tymczasowej instrukcji o reżimie przetrzymywania więź
niów w ITŁ NKWD ZSRR" z 1939 r. oraz Bunty i strajki w radzieckich obozach
specjalnych w latach 1953-1954 - Norylsk, Workuta, Kengir. Małgorzata Ruchnie
wicz w tekście Folski w radzieckich więzieniach i obozach w latach 1944-1956 
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ukazuje nam pogmatwane losy polskich kobiet zatrzymanych przez NKWD i NKGB 
i skazanych na wieloletni pobyt w łagrach za działalność konspiracyjno-niepodle
głościową na rzecz państwa polskiego. Stanisław Ciesielski w artykule Centralny 
zarząd systemu obozowego OGPU-NKWD-MWD ZSRR w latach 1930-1960 i jego 
naczelnicy w krótkich notach biograficznych przybliża nam postacie "władców
łagrowego imperium", z których wielu zostało rozstrzelanych w wyniku kolejnych
reorganizacji struktur bezpieczeństwa. Ostatnim z wartych tu odnotowania jest 
artykuł Sławomira Kalbarczyk Obywatele polscy w sowieckich obozach pracy 
poprawczej w latach 1939-1945. Próba oceny dorobku historiografii minione
go dziesięciolecia, problemy, postulaty badawcze. 

Rok 2003 

1 .  Deportowani w obwodzie archangielskim, część 1, A lfabetyczny wy
kaz 9320 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu białostoc
kiego, Indeks Represjonowanych, tom XN, Centrum Informacji Urzędu Spraw We
wnętrznych Obwodu Archangielskiego w Archangielsku, Ośrodek Badań, Informacji 
i Upowszechniania "Memoriał" w Moskwie, Ośrodek Karta w Warszawie, Warsza
wa 2003, ss. 815.  Jest to pierwszy tom zawierający wykazy imienne osób deporto
wanych w głąb ZSRR z północno-wschodnich ziem Polski w okresie okupacji ra
dzieckiej 1 939-194 1 ,  opracowany na podstawie przechowywanych w Centrum 
Informacji Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodu Archangielskiego materiałów 
operacyjnych wytworzonych przez organa NKWD obwodu archangielskiego odpo
wiedzialne za "opiekę" nad obywatelami polskimi zsyłanymi na teren obwodu w lu
tym i czerwcu 1 940 r. Wykaz nazwisk poprzedza opracowanie Aleksandra Guriano
wa z rosyjskiego "Memoriału" opisujące sytuację obwodu białostockiego w okresie
1939-1941 oraz procedury i przebieg akcji deportacyjnych, w wyniku których do 
obwodu skierowano dziesiątki tysięcy polskich obywateli z całej tzw. Zachodniej 
Białorusi i Zachodniej Ukrainy. W pracy znajdują się także dwa ważne aneksy: 
wykaz kolejowych transportów deportacyjnych do obwodu archangielskiego oraz 
katalog specposiołków obwodu archangielskiego. 

2.Aresztowani na "Zachodniej Białorusi", Alfabetyczny wykaz 4669 Po
laków i obywateli polskich innych narodowości aresztowanych na "Zachod
niej Białorusi" w latach 1939-1941, Indeks Represjonowanych, tom XV, Archi
wum Historii Najnowszej - Stowarzyszenie "Dyjariusz" w Mińsku, Ośrodek Karta
w Warszawie, Warszawa 2003, s s. 380. Tom ten zawiera dane o osobach aresztowa
nych i skazanych na terenach północno-wschodnich województw II RP zajętych po 
17  września 1939 r. przez ZSRR i wcielonych do Białoruskiej SRR. Biogramy po
chodzą z Archiwum Historii Najnowszej prowadzonego przez Stowarzyszenie "Dy
jariusz" w Mińsku, gdzie znajduje się skomputeryzowana kartoteka osób podlega
jących rehabilitacji, powstała kilka lat wcześniej w Głównym Zarządzie Archiwów 
Białorusi na podstawie kartoteki ewidencyjnej osób zrehabilitowanych z Archiwum 
KGB w Mińsku, opracowanej w oparciu o dokumenty przetrzymywane w archiwach 
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obwodowych w Brześciu, Witebsku, Mohylewie, Homlu, Grodnie i Mińsku. Całość 
poprzedza wstęp Sławomira Kalbarczyka opisujący powstanie i działalność pol
skiego ruchu oporu na tych ziemiach oraz zwalczanie go przez organa NKWD 
i NKWGB. 

3. Dariusz Rogu t, Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich "sara
towskiego szlaku " (1945-1949), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003 , ss. 
415. W pracy tej przedstawione zostały losy Polaków aresztowanych przez �NKWD 
i NKGB po zajęciu Wileńszczyzny w 1944 roku pod zarzutem współpracy lub przy
należności do AK, organizacji - z  punktu widzenia Kremla - wrogiej wobec ZSRR, 
stawianej na równi z wojskami hitlerowskimi. Ludzi tych wywieziono w marcu i maju 
1945 r. do obozów pracy poprawczej na tzw. "saratowskim szlaku". W kolejnych
rozdziałach autor szczegółowo omawia przebieg aresztowań i ich zasięg, pobyt 
tych ludzi w obozach kontrolno-filtracyjnych w Jełszance k. Saratowa i Kutaisi, 
gdzie zostali poddani wstępnemu śledztwu, mającemu ustalić zakres ich winy, a na
stępnie ich losy w o bo z ach dla jeńców wojennych i internowanych w Stalingradzie, 
Astrachaniu i Borowi czach, z których (niestety nie wszyscy) zwolnieni zostali do
piero na przełomie 1948 i 1949 r. Praca zawiera wiele bardzo ciekawych fotokopii 
dokumentów, szkiców, rysunków sytuacyjnych, map i zdjęć z badanego okresu. 
Kończy ją obszerna bibliografia tematu, liczne aneksy, indeks nazwisk oraz stresz
czenia w języku angielskim i rosyjskim. 

4. Jerzy R. Prochwicz, Formacje Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku,
Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, ss. 458. Autor niniejszej pracy jest wybit
nym znawcą tej problematyki, badającym historię KOP od wielu lat. W omawianej 
tu książce przybliża nam ostatni, najbardziej gorący rok istnienia tej formacji, za
kollCzony bohaterskimi walkami tych żołnierzy zarówno z wojskami niemieckimi, 
jak i sowieckimi. W rozdziale I pracy opisuje szczegółowo organizację i rolę KOP 
w systemie obronnym II RP do końca marca 1939 r. Rozdział II stanowi rozwinięcie 
poruszanej wcześniej problematyki i dotyczy działalności KOP w okresie narasta
jącego zagrożenia wojennego - przygotowania wojenne, mobilizację, tworzeni jed
nostek liniowych na bazie pododdziałów KOP, dyslokację i stan organizacyjny KOP 
w dniu 3 1  sierpnia 1939 r. Rozdział ITI i IV poświęcony j est walkom jednostek KOP 
na froncie zachodnim z Niemcami od 1 do 9 i od 10 do 16 września 1939 r. Dwa 
kolejne rozdziały dotyczą historii zmagań KOP z wielokrotnie silniejszą Armią Czer
woną od 17 września 1939 r. - walki o strażnice w pasie działania poszczególnych 
frontów, walki odwrotowe w północno-wschodniej Polsce, działania Zgrupowania 
KOP na Polesiu, Lubelszczyźnie, Wołyniu i Podolu. Rozdział VII poświęcony jest 
ostatnim walkom żołnierzy KOP w obronie Półwyspu Helskiego, we Lwowie, na 
Lubelszczyźnie i pod Kockiem. Pracę kończą 34 aneksy, obszerna bibliografia te
matu oraz indeksy: osób i geograficzny. 

5. Joanna Gierowska-Kałłaur, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lute
go 1919 - 9 września 1920), Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warsza
wa 2003, s s. 44 7. Praca ta stanowi zwieńczenie wieloletnich badań autorki oraz jej 
lnverend w archiwach i bibliotekach litewskich. Jej tematem jest mało znany w pol
skiej historii epizod, jakim było powołanie i działalność Zarządu Cywilnego Ziem 
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Wschodnich, stanowiącego niezwykle ważny element w procesie kształtowania się 
polskiej państwowości. Książka składa się z dziewięciu rozdziałów chronologicz
nie opisujących nam sytuację panującą w tym czasie na ziemiach wschodnich daw
nej Rzeczypospolitej . W rozdziale pierwszym dowiadujemy się o ogólnej sytuacji 
panującej w Polsce i na Litwie w chwili odzyskiwania przez Polskę niepodległości; 
w rozdziale drugim pokazany został proces tworzenia się, rozwoju u zamierania 
struktur Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich od S iutego 1919 do 9 września 1920 r. 
W rozdziale trzecim przybliżony nam został skład osobowy Zarządu Cywilnego, w roz
dziale czwartym stosunek do niego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich. W ro
zdziale piątym autorka ukazuje rolę Sejmu Ustawodawczego w kształtowaniu poli
tyki polskiej wobec ziem podległych jurysdykcj i Zarządu. W kolejnych rozdziałach 
omówione zostały m.in.: szkolnictwo na ziemiach podległych Zarządowi Cywilne
mu, program ZCZW w odniesieniu do Litwy i Białorusi a także historia powstania 
i rozwoju ZCZW w okręgu wołyi1skim. Całość kończy obszerna bibliografia oraz 
indeks osób. Minusem jest brak indeksu geograficznego, który przy tego typu pra
cach wydaje się rzeczą niezbędną. 

6. Wojsko Polskie w ZSRR w 1943 Toku wobec powstającego systemu 
władzy. Udzial 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod 
Lenino, red. naukowa Stefan Zwoliński, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003, 
ss. 213 .  Praca ta w nowatorski sposób opisuje znaną powszechnie historię bitwy 
pod Lenino. W rozdziale pierwszym pracy; autorstwa Stefana Zwolińskiego, omó
wiony został radziecki plany wojny z III Rzeszą oraz podejmowane przez ZSRRj uż 
latem 1940 r. pierwsze próby utworzenia polskiej dywizji w składzie Armii Czerwo
nej, a także analogiczne plany Sikorskiego, które przedstawił on stronie brytyj
skiej po klęsce Francj i. W rozdziale drugim, tegoż samego autora, omówione zosta
ły konsekwencje powstania w ZSRR polskiej dywizji piechoty; jako dowodu na zmianę 
stanowiska Kremla, co do powojennych losów ziem polskich. Rozdział trzeci, au
torstwa Stanisława Jaczyńskiego, przedstawia w zupełnie nowym świetle naszą 
wiedzę na temat przygotowań, przebiegu i konsekwencji bitwy pod Lenino, która 
nie jest już bohaterskim starciem Polaków ramię w ramię z żołnierzami radziecki
mi, a raczej bezsensowną rzezią żołnierzy; którym polecono szturmować bez przy
gotowania doskonale umocnione wzgórza nie mające w tym czasie praktycznie 
żadnego znaczenia strategicznego. Książkę kończy rozdział autorstwa Stefana Zwo
lińskiego omawiający nastroje w Korpusie PZS w ZSRR wobec powstającego no
wego systemu władzy. Całość zamyka obszerny zbiór aneksów (31 dokumentów) , 
wśród których jednymi z najciekawszych są: opis działań bojowych 1 DP sporzą
dzony przez Z. Beriinga oraz list Beriinga do pełnomocnika rządu radzieckiego ds. 
formowania się Wojska Polskiego w ZSRR gen. mjr. G. S. Żukowa w sprawie oko
liczności użycia 1 DP w bitwie pod Lenino. Pracę zamyka bibliografia tematu oraz 
indeksy: osobowy i miejscowości. 

7. Alicja Paczoska, Dzieci Jałty. Exodus ludności polskiej z Wileńszczy
zny w latach 1944-194 7, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, s s. 425. Książ
ka ta przedstawia dzieje  dziesiątek tysięcy ludzi, którzy w latach 1 944-194 7 musieli 
opuścić strony ojczyste, wyrzec się historii i tradycji swych przodków i udać w nie-
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znane. Składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiona została 
sytuacja Polaków na ziemiach północno-wschodnich II RP w czasie II wojny świato
wej w ujęciu chronologicznym: "pierwszego sowie ta" (18 września - 29 październi
ka 1939 r.) ,  przynależności Wilna do Litwy (28 października 1939 - 15 czerwca 1 940 r.) ,  
okresu istnienia Litewskiej SRR (15 czerwca 1940 - 22 czerwca 1941),  lat okupacji 
niemieckiej i ponownego zajęcia tych terenów przez wojska radzieckie. W rozdzia
le drugim autorka omawia prawno-międzynarodowe podstawy przesiedleń ludno
ści polskiej osadzając je w historycznym kontekście wieloletniego konfliktu pomię
dzy Polską i Litwą o to miasto. W rozdziale t rzecim przedstawione zostały 
przygotowania do przesiedleń - organizacja punktów repatriacyjnych, organizacja 
przesiedleń osób poszukiwanych przez NKWD. Rozdział czwarty w całości poświę
cony jest przebiegowi akcji repatriacyjnej :  organizowaniu transportów, przygoto
waniach do drogi, wywożeniu mienia i dóbr kultury, podróży, przekraczaniu grani
cy, warunkom życiowym w wagonach i na stacjach docelowych, gdzie ludzie ci 
poddawani byli rejestracji. W ostatnim rozdziale opisane zostały pierwsze miesią
ce pobytu na nowym miejscu (rola PUR, kłopoty z asymilacj ą, obcość i wrogość 
otoczenia), polityka osadnicza oraz represje, jakie dosięgły osób uznanych przez 
nowe władze za stanowiące zagrożenia dla interesów państwa. Pracę zamyka ob
szerna bibliogmfia tematu i aneksy. Niestety praca nie posiada żadnych indeksów, 
co znacząco obniża jej wartość. 

8. Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku.
Historiografia polska, litewska i białoruska po 1989 mku, Instytut Historii 
Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Białystok 2003, 
ss. 152. Książka ta stanowi pokłosie konferencji o tym samym tytule, jaka odbyła 
się w Białymstoku w 2002 roku w ramach tematu ,Wspólne dziedzictwo ziem pół
nocno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej" . Do najbardziej nas interesuj ących 
zaliczyć można artykuły: Zofii Tomczonek Badania nad Kresami Północno
Wschodnimi Drugief Rzeczypospolitej" w polskief historiografii, Wojciecha Śle
szyńskiego Dziefe okupacji sowieckiej 1939-1941 w najnawszef histm'iografii 
polskie f, Eugeniusza MironowiczaRuch partyzancki na Białorusi w historiogra
fii białoruskiej i polskiej", Algisa Kasperaviciusa Współcześni historycy litew
scy o sprawie Wilna i stosunkach polsko-litewskich latach 1918-1940 oraz 
zmianach w potocznej" świadomości Litw'inów. 

9. Tadeusz Nasierowski, Z czarta kuźni rodem . . .  Psychiatria, psychologia 
i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji, Wydawnictwo Neriton, 
Warszawa 2003, ss. 327. Nieco inna, ale także niezwykle interesująca praca, trak
tująca o początkach psychiatrii radzieckiej i jej ogromnym wpływie zarówno na 
losy badaczy, jak i radzieckich dysydentów. Psychiatria od zawsze traktowana była 
w Rosji carskiej a potem bolszewickiej jako coś innego, obcego, a przynajmniej dziw
nego, co nie przeszkadzało władzom podejmować prób (wówczas jeszcze nieśmia
łych) wykorzystania nauki i jej możliwości dla własnych potrzeb (zwłaszcza wyko
rzystywania szpitali psychiatrycznych do przetrzymywania tam więźniów) . Praca 
składa się z czterech części. Dwie pierwsze niejako wprowadzają nas w specyficz
ny klimat rosyjskiej psychiatrii. Mamy tu fenomen Pawlika Morozowa, sprawę Alek-
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sandr a Sołżenicyna i Andrzeja Sacharoza oraz w wyjątkowo ciekawy sposób prze
stawioną sprawę Marii Spirydonowej. W części trzeciej autor omawia historię pierw
szych lat psychiatrii radzieckiej po przewrocie bolszewickim, jej wzloty i upadki, 
kłopoty z dostosowaniem się do nowej rzeczywistości oraz fatalną sytuację aprowi
zacyjno-bytową rosyjskich szpitali psychiatrycznych, pozbawionych praktycznie 
wszystkiego, z żywnością i opałem na zimę. W części trzeciej , zatytułowanej dość 
przewrotnie 

"
Dialektywizacja biologii - pułapka ideologicznej poprawności" autor 

opisuje nam dzieje kilku wybitnych rosyjskich psychiatrów. Pracę kończy aneks, 
w którym omówiona m.in. został rola staroobrzędowców w dziejach Rosji, obszer
na bibliografia tematu oraz indeks nazwisk. 

10. Z dziejów Folski i emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłe
mu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod 
red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, Instytut Kultury Fizycznej w Go
rzowie Wlkp. ,  Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska" Oddział w Gorzowie Wlkp., Cen
tralne Archiwum Polonii w Orchard Lake, Gorzów Wielkopolski 2003, ss. 545. Do 
najbardziej nas interesujących artykułów w tejże pracy zbiorowej zaliczyć można: 
Dariusza Roguta Polacy z Wileltszczyzny w obozie nr 108 dlajeńców wojennych 
i internowanych w Stalingradzie (1947-1949), Adama Sudoła Wokół agresji 1 7  

września 1939 roku i zagarnięcia kresów wsclwdnich f)rugiej Rzeczypospolitej, 
Jacka TebinkiDyplomacja brytyjska wobec sprawy katyńslciej w latach 1943-1945, 

Mieczysława Wieliczko Dyplomacja i siła. Rola Armii Czerwonej w stanowie
niu ustmjów państwowych w "wyzwolonych" krajach Europy Środkowo
Wsclwdniej w latach 1944-1947, Tadeusza Wolszy Historia pewnego przemó
wienia. Józef Stalin w ocenie gen. Władysława Andersa (1953), ks. Romana 
Dzwonkowskiego Sytuacja duchowimistwa polsieiego w ZSRR w latach 1944-1991. 

Na przykładzie losów ks. Stanisława Chodźko (1893-1978). 

1 1 .  Wojciech Jasielski, Wieże z kamienia, Wydawnictwo WA.B., Warszawa 
2004, s s. 356. Jest to opowieść o Czeczenii i jej mieszkańcach oraz o toczonej od lat 
wojnie partyzanckiej z wielokrotnie liczniejszymi i wyposażonymi wojskami rosyj
skimi. W książce przewijają się postacie, które odcisnęły swe piętno na historii 
tego kraju - Asłana Maschadowa i Szamila Basajewa. Autor w sposób niezwykle 
zaj mujący opowiada o ludziach, ich zagmatwanych wojennych losach, o życiu co
dziennym przeplatanym "zaczystkami". Tytułowe wieże z kamienia, to budowle 
stawiane dawniej na Kaukazie w celu ochrony karawan kupieckich, które z czasem 
stały się schronieniem kaukaskich górali i częścią ich narodowej tożsamości. 

12. Rosja XX wiek. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globa
listycznej, pod red. Julija Zołotowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń
skiego, Kraków 2004, ss. 184. Praca ta przygotowana została przez rosyjskich hi
storyków związanych m.in. z Instytutem Ekonomiczno-Prawniczym w Woroneżu 
i stanowi skrypt mający przybliżyć polskiemu czytelnikowi złożoną problematykę 
historii Rosji XX wieku, przedstawianej w zgodzie z nowymi koncepcjami współ
czesnej historiozofii. Autorami pracy są M. Karpaczew (rozdz. I), M. Popiel (rozdz. 
II), B. Tabacznikow, G. Psariow, A. Smirnow, J. Zołotowski (rozdz. fi). W pracy
przedstawione zostały w ujęciu chronologicznym najważniejsze wydarzenia spo-
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łeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne kształtujące obraz Rosji od 1905 roku 
po czasy współczesne. Omówiono m.in.: rewolucję 1905 roku, reformy Piotra Stoły
pina, gospodarkę Rosji w okresie komunistycznym oraz w czasach przemian wol
norynkowych, wojnę domową, NEP, kształtowanie się radzieckiego totalitaryzmu, 
źródła i istotę stalinizmu, okres I I  wojny światowej, destalinizację, lata "stabiliza
cji" breżniewowskiej , kryzys radzieckiego imperium, przemiany społeczno-politycz
ne za Gorbaczowa i Jelcyna, kryzys konstytucyjny i polityczny 1993 r., konflikt cze
czeński, wybory prezydenckie i skomplikowaną sytuację Rosj i współczesnej . Pracę 
kończy literatura przedmiotu. 

13 .  Andrzej Skrzypek, Druga smuta. Zarys dziejów Rosji 1985-2004, In
stytut Nauk Folitycznych UW, Warszawa 2004, ss. 183. Praca ta to skryptowe ujęcie 
sytuacji geopolitycznej ZSRR i Rosji w okresie największych przemian zapocząt
kowanych przez Michaiła Gorbaczowa, które wbrew zamysłom autora doprowa
dziły do rozpadu ZSRR i powstania na jego gruzach nowej formy, jaką jest Federa
cja Rosyjska. Autor świadomie nawiązuje w temacie do wielkiej smuty z XVII wieku, 
jako analogii do sytuacji w jakiej znalazło się mające trwać wiecznie radzieckie 
imperium. Kryzys polityczny, gospodarczy, społeczny oraz głęboki kryzys wartości 
dogłębnie zmienił i podzielił rosyj skie społeczeństwo na pokolenie pamiętające i tę
skniące za dawną potęgą ZSRR oraz pokolenie żyjące w rzeczywistości tak odle
głej od "standardów" Rosji Radzieckiej , że nie potrafi w żaden sposób wyobrazić
sobie nostalgii starszych za scentralizowaną gospodarką sterowaną oraz jedyno
władztwem politycznym jedynie słusznej partii. Rozważania autora zaczynają się 
z chwilą wybrania I sekretarzem KPZR Michaiła Gorbaczowa, kończą się zaś wyni
kami wyborów prezydenckich z marca 2000 roku. W tych ramach chronologicznych 
autor prowadzi swój niezwykle interesuj ący wywód na temat poszukiwań przez 
polityków rosyjskich nowego modelu władzy i ustroju, pozwalającego powrócić kra
jowi do dawnej świetności. 

14. Stanisława Lewandowska, Losy Wilnian. Zapis rzeczywistości oku
pacyjnej. Ludzie !"akty, wydarzenia 1939-1945, Wydawnictwo Neriton, Instytut 
Historii PAN, Warszawa 2004, ss. 474. Praca jest nieco rozwiniętą i poprawioną 
wersją książki tejże autorki pt. Życie codzienne Wilna w latachiiwojnyświatowej 
wydanej w 1 997 r. w Instytucie Historii PAN. Składa się z trzech części. W pierwszej 
autorka omawia sytuację Wilna w okresie czterech okupacji: radzieckiej we wrze
śniu i październiku 1939 r., litewskiej od 28 października 1939 r. do 15 czerwca 1940 r., 
ponownie radzieckiej (w ramach Litewskiej SRR) od 1 5  czerwca 1940 do 22 czerw
ca 1941 oraz niemieckiej - do 13  lipca 1944 r. W części drugiej przedstawia kondy
cję ekonomiczną Wilna w okresie I I  wojny światowej, życie codzienne jego miesz
kańców, status "prawny" Wilnian w okresie wojny oraz zagładę wileńskich Żydów. 
Część trzecia - to opis rozwijającego się coraz s ilniej po 1 7  września 1939 r. ruchu 
oporu, postaw ludności miasta wobec zmieniającej się jak w kalejdoskopie okupa
cyjnej rzeczJ"vistości oraz sytuacji w mieście po jego ponownym zajęciu przez woj
ska radzieckie (likwidacja AK, represje, aresztowania, wysyłka do łagrów i obo
zów jenieckich) . Pracę kończą cztery obszerne aneksy opisujące m.in. sytuację 
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ludności żydowskiej w Wilnie w świetle relacji Żydów wileńskich, bibliografia oraz 
indeks osobowy. 

15. Stanisław Ciesielski, Grzegorz Hryciuk, Aleksander Srebrakowski, Ma
sowe deportacje ludności w Związku Radzieckim, Wydawnictwo Adam Mar
szałek, Toruń 2004, ss. 508. Praca ta stanowi pierwszą w polskiej historiografii 
próbę opisania deportacji jako ważnego narzędzia stalinowskiej polityki narodo
wościowej oraz gospodarczej . Jej autorzy zapisali się już w polskiej historiografii 
jako twórcy pracy poświęconej deportacjom ludności polskiej w głąb ZSRR w cza
sie II wojny światowej. Książka składa się z trzynastu rozdziałów opisujących kwe
stię deportacji w ujęciu problemowo-chronologicznym. Rozdział pierwszy poświę
cony jest ogólnej charakterystyce deportacji w ZSRR (procedury deportacyjne, 
struktury organizacyjne organów przeprowadzających wysiedlenia, kategorie i sta
tus zesłańców, czas i miejsce zesłania, tryb deportacji). W rozdziale drugim przed
stawione zostały pierwsze, jeszcze "nieśmiałe" akcje deportacyjne przeprowadza
ne przez bolszewików tuż po przejęciu władzy. W następnych rozdziałach autorzy 
kolejno omawiają: "kułacką zsyłkę" lat trzydziestych, oczyszczanie rejonów przy
granicznych (Polacy i Niemcy z Ukrainy, Koreańczycy, Kurdowie, Irańczycy) , de
portacje obywateli polskich w latach 1940-1 94 1, deportacje Ukraińców 1940-4 1 oraz 
1944-52, wysiedlenia z Mołdawii, deportacje z republik nadbałtyckich 1941 oraz
1945-1952, deportacje Niemców nadwołżańskich w czasie II wojny światowej , de
portacje narodów Kaukazu (Karaczajowie, Czeczeni, Ingusze, Bałkarzy, Kabardyj
czycy) , deportacje z Zakaukazia (Turcy meschetyńscy, Kurdowie, Ormianie) , wy
siedlenia Kałmuków 1941 -1943, deportacje z Krymu w czasie II wojny światowej 
(Tatarzy krymscy, Bułgarzy, Grecy, Ormianie) . Ostatni rozdział dotyczy represji wy
mierzonych w powracających do ZSRR obywateli wywiezionych na przymusowe 
roboty do Niemiec, bądź zbiegłych przez nacierającą Armią Czerwoną, zsyłki repa
triowanych Finów, ,;własowców", "Andersowców", rodzin "niemieckich wspólników"

i "folksdojczów", ludności deportowanej na podstawie dekretów o uchylaniu się od
pracy w rolnictwie. Pracę kończy obszerna bibliografia tematu oraz indeks osobowy. 

16. Simon Sebag Montefiore, Dwór czerwonego cara, Wydawnictwo Magnum, 
Warszawa 2004, s s. 77 4. Praca ta jest pod każdym względem wyjątkowa. Po pierw
sze autor postanowił w niej przedstawić Stalina nie jako bezwzględnego, żądnego 
krwi tyrana, lecz jako człowieka uwikłanego w zwykłe domowe sprawy: kłopoty, 
smutki i radości, zajmującego się dziećmi, kłócącego z żoną. Nie oznacza to jednak, 
że nie otrzymamy w tej książce pełnego obrazu Stalina jako polityka i dyktatora, 
wiecznie podejrzliwego, bezwzgiędnie niszczącego każdego, kogo uzna za zagroże
nie dla siebie. Jednak Stalin-tyran w zestawieniu z tym samym Stalinem w domo
wym zaciszu bawiącym się z córką lub ukrywającym przed żoną wydaje się posta
cią bardziej wiarygodną, bliższą nam, co wcale nie oznacza, że bardziej ludzką. 
Praca ta powstała na podstawie licznych kwerend w odtajnionych w latach dzie
więćdziesiątych XX wieku archiwach radzieckich (Rosyjskim Państwowym Archi
wum Historii Społecznej i Politycznej , Rosyjskim Państwowym Wojennym Archi
wum, Centralnym Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej) gdzie 
znajdują się dokumenty i fotografie rodziny Stalina, listy Stalina, jego towarzyszy 
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i ich rodzin, kremlowska księga raportów. Po drugie narracja i ujęcie chronologicz
ne jego życia powiązane z przełomowymi momentami w dziejach radzieckiego im
perium pozwala zrozumieć jak bardzo Stalin i Rosja radziecka "stanowili jedno".
Książka składa się dziesięciu rozdziałów, posłowia, obszernej bibliografii oraz in
deksu osób. Jej ogromną wartość podkreślają dotąd nie publikowane fotografie 
pokazujące życie codzienne Stalina. 

1 7. Arno Lustiger, Czerwona księga. Stalin i Żydzi. Tragiczna historia 
Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego i radzieckich Żydów, Wydawnic
two WA.B. ,  Warszawa 2004, ss. 537. Praca ta, to próba poznania źródeł rosyjskie
go, a następnie radzieckiego antysemityzmu oraz pokazania, jak dziwne były wza
jemne stosunki pomiędzy radzieckimi Żydami, bardzo często bezgranicznie 
poświęcającymi się dla ojczyzny światowego proletariatu, a ową ojczyzną, pała
jącą coraz silniejszą nienawiścią do wszystkiego, co żydowskie (języka, kultury) , 
niszczącą po wojnie żydowskie instytucje kulturalne i społeczne oraz wyznaniowe. 
Lustiger stara się dociec, co takiego spowodowało, że zainicjowano "sprawę leka
rzy kremlowskich" oraz przygotowywano się do zdecydowanej akcji mającej wy
rzucić społeczność żydowską za ramy radzieckiego społeczeństwa. Książka skła
da się z dwóch części. W pierwszej autor przedstawia dzieje Żydów rosyjskich: 
dyskryminację za carów, pierwsze próby ich asymilacji, rolę Żydów w rosyjskiej 
polityce przed rewolucją październikową, zmianę sytuacji ludności żydowskiej po 
wygranej bolszewików, ich egzystencję w warunkach dyktatury proletariatu, po
wstanie i rozwój Żydowskiego Okręgu Autonomicznego w Birobidżanie, narasta
jącą falę antysemityzmu w okresie stalinowskiego terroru, pomoc ZSRR przy naro
dzinach Izraela oraz nasilenie się po tym fakcie antysyjonizmu, narastanie wojny 
państwa radzieckiego z Żydami aż do otwartego wystąpienia przeciwko nim w cza
sie kampanii przeciwko "kosmopolitom bez korzeni" . Bardzo obszernie omówił on 
także powstanie, rozwój , działalność (zarówno w ZSRR, jak i poza jego granicami) 
oraz brutalną likwidację Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego. W części tej 
omówiono losy Żydów w krajach obozu socjalistycznego, gdzie także narastał -
zdaniem autora - podsycany wydarzeniami w ZSRR antysemityzm (Niemcy; Cze
chosłowacja, Polska) . Na koniec autor pokazuje zmiany; jakie zaszły w Związku 
Radzieckim oraz Rosji do dnia dzisiejszego: narodowy i emigracyjnych ruch Żydów; 
walkę o prawo do emigracji, Miejsce Żydów w czasach pierestrojki oraz zupełny 
ewenement - powstanie Antysyjonistycznego Komitetu Społeczeństwa Radzieckiego. 
W części drugiej zamieszczono noty biograficzne najwybitniejszych działaczy żydow
skich w ZSRR na przestrzeni ostatnich 100 lat. Pracę kończy bibliografia selektyw
na oraz indeks osób. 

18. Czesław Grzelak, Wojenna edukacja kadr Wojska Folskiego na fron
cie wsclwdnim 1943-1945, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004, ss. 303. Jest to 
jedna z pierwszych prac historycznych poruszających dotychczas mało zbadany 
problem kształcenia kadr oficerskich i podoficerskich dla potrzeb Armii Polskiej 
w ZSRR w okresie wojny poprzez organizację szkół i kursów, ich kadrę, realizację 
procesu dydaktycznego oraz jego efekty zauważalne bezpośrednio na polu walki. 
Książka składa się z sześciu rozdziałów. W pierwszym Cz. Grzelak omawia kształ-
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cenie kadr w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR w okresie od maja 1 943 do lipca 
1944. W drugim potrzeby i uzupełnianie kadr w Wojsku Polskim w latach 1944-
-1945, w trzecim kształcenie kadr oficerskich, w czwartym - kadr podoficerskich. 
W rozdziale piątym znalazły się informacje o kształceniu polskich kadr w szkołach 
oficerskich i podoficerskich Armii Czerwonej , w rozdziale szóstym o doskonaleniu 
kadr w Wojsku Polskim. Pracę kończy bibliografia tematu oraz indeksy: miejscowo
ści i osobowy. 

19. Krzysztof Buchowski, Parwwie i żmogusy. Stosunki polsko-litewskie
w międzywojennych karykaturach, Instytut Historii Uniwersytetu w Białymsto
ku, Białystok 2004, ss. 263. Głównym celem tej książki jest prezentacja polskich 
i litewskich rysunków satyrycznych oraz karykatur publikowanych w okresie mię
dzywojennym na łamach czasopism, a dotyczących niezwykle skomplikowanych 
i napiętych wzajemnych relacji polsko-litewskich w okresie międzywojennym. Więk
szość rysunków jest "gorącym" komentarzem przeróżnych wydarzeń, którymi in
teresował się ówczesny czytelnik i obywatel każdej z "obmalowywanych" stron.
Książka składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej autor przedstawia 
nam w ogromnym skrócie sytuację polityczną oraz klimat, jaki panował wówczas 
we wzajemnych polsko-litewskich relacjach, charakteryzując przeróżne postawy 
polskich "panów" i litewskich "żmogusów". Część druga - to zbiór 130 satyrycz
nych rysunków polskich, głównie z "Muchy", "Szpilek", "Ilustrowanego Kuriera
Codziennego" i "Cyrulika Warszawskiego". Część trzecia to analogiczne zestawie
nie 79 prac litewskich, zamieszczanych głównie w "Kuntaplis", Trymitas", "Kunta
pliava", "Sekmadienis", "Ragutis" i "Garnys". Pracę zamyka bibliografia selektyw
na tematu oraz indeks nazwisk. 

20. Repatriacje i migracje ludrwści pogranicza w XX wieku. Stan ba
dań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, red. 
Marek Kietliński i Wojciech Śleszyński, Archiwum Państwowe w Białymstoku, In
stytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004, ss. 292. Książka sta
nowi podsumowanie konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w 2003 r. 
w ramach projektu ,,Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich II Rzeczypo
spolitej". Jest to trzecia publikacja pokonferencyjna ukazująca się w ramach tej 
serii. Do najbardziej interesujących nas artykułów zaliczyć z pewnością można tekst 
Algi sa Kasperavicius UcieczkaLitwinów i Żydów z kraju kłajpedzkiego w 1939 
1: podczas zagarnięcia go przez III Rzeszę, Jolanty Szczygieł-Rogowskiej Repa
triacja ludrwści polskiej z obuJodu pawłodarskiego do Folski w 1946 roku w świe
tle tzw. księgi pawłodarskiej znajdującej Się w zbiorach Muzeum Historycznego 
w Białymstoku, Daniela Boćkowskiego Źródła do problemu ruchów migracyjnych 
na ziemiach półrwcrw-wschodniej Folski w czasie II wojny światowej, Krzysztofa
Buchowskiego Uwagi o tak zwanych repatriacjach lud1wści polskiej z tere
nów Litwy etnicznej w latach 1945-194 7, Eugeniusza Mironowicza Przesiedle
nia ludności polskiej z Białorusi w latach 1944-1946, Edmunda Jarmusika Źró
dła historyczne katolicyzmu na Białorusi (czasy powojenne) w zbiorach 
Państwowego Archiwum Federacji Rosyjskiej. 
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21. Folska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofia
rowarw prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin, red. na
ukowa Hanna Konopka, Daniel Boćkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białym
stoku, Białystok 2004, ss. 478. Książka ta jest zbiorem studiów poświęconych szeroko 
rozumianym sprawom wschodnim. Tworzy ją 39 artykułów podzielonych na trzy 
działy: Folska i jej wschodni sąsiedzi 1914-1939, Fod dwiema okupacjami 1939-1945, 
Okres powojenny. Do jej tworzenia zaproszono historyków młodego pokolenia z wielu 
ośrodków akademickich w Folsce. Wśród artykułów godnych polecenia znajdują 
się następujące teksty bezpośrednio odnoszące się do naszej tematyki: Joanny Gie
rowskiej-Kałłaur Władza sądownicza na terenie byłego Wielkiego Księstwa Li
tewskiego w czasach Zarządu Cywilnego Ziem wschodnich (1919-1920) , Grzego
rza Zackiewcza Zapomniana karta polskiej sowietologii - biuletyn "Rosja 
sowiecka" (1931-1936) ,  Czesława Grzelaka Rola Armii Czerwonej w wyborach
na zajętym terytorium Folski pólnocno-wschodniej w 1939 roku, Mieczysława 
Wieliczko Sowiecko-niemiecka wymiana żołnierzy Wojska Folskiego jesienią 
1939 roku, Daniela Boćkowskiego Radzieckie starania o poprawę sytuacji apro
wizacyjnej obwodu białostockiego w latach 1939- 1941, Fiotra Kołakowskiego 
Sowiecki aparat bezpieczeru twa wobec podziemia polskiego naKresach Wschod
nich 1939-1941. Zarys problematyki, Andrzeja Fepłońskiego Funkcjonowanie 
wywiadu Komendy Głównej ZWZ-AK na zapleczu frontu wschodniego, Krzysz
tofa Buchowskiego Litwa wobec ludności polskiej od września 1939 do czerw
ca 1941 , Macieja Szczurowskiego Rząd i społeczeil.$two Litwy wobec internowa
nia Polaków w latach 1939-1940, Wandy Krystyny Roman Geneza polskiej 
konspiracji wojskowej na Wilemzczyźnie w latach II wojny światowej, Grzego
rza Hryciuka Zmiany liczebności ludności Wołynia podczas okupacji radziec
kiej w latach 1939-1941, Beaty Szubtarskiej Z działalności interwencyjnej Am
basady RP w ZSRR w latach 1941-1943, Dariusza RogutaPolsko-sowieckie rozmowy 
dyplomatyczne w sprawie zwalniania z obozów PolakÓ'W i obywateli polskich 
z Wilemzczyzny (1945-1948) , Dariusza Matelskiego Restytucja polskich dóbr kul
tury w prawodawstwie międzynarodowym i układachFolski z sąsiadami, Eu
geniusza MironowiczaPolskie i b'iałoruskie drogi do niepodległośc'i (1945-2000). 
Książka zawiera pełną bibliografię prac prof. Michała Gnatowskiego za lata 
1975-2004. 

22. Fokolenia spełnionego obowiązku. Studia z dziejów Folski i Pola
ków w kraju i na obczyźnie w XX wieku dedykowane Profesorowi Józefowi
Garlimkiemu, pod red. Janusza Farysia, Romana Nira i Marka Szczerbińskiego, 
Centralne Archiwum Folonii w Orchard Lake, Instytut Historii Uniwersytetu Szcze
cińskiego, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie 
Wlkp., Gorzów Wlkp. 2004, s s. 469. Książkę tworzą 32 artykuły podzielone na trzy 
działy: Z dziejów Folski i Folakóww kraju i na obczyźnie, Z zagadnień międzynaro
dowych, Varia. Do najbardziej interesujących nas artykułów zawartych w tej pracy 
zbiorowej zaliczyć można: Daniela Boćkowskiego Kolaboracja ludności żydow
skiej z władzą radziecką na Białostocczyźnie w latach 1939-1941. Prawdy i mi
ty, Marii Kalczyńskiej Polacy w Rosji. Historia i dzień dzisiejszy. (Wybrane 
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wątki z obecności Polaków w ST. Petersburgu), Jacka Reginia-Zacharskiego 
Brytyjskapomoc dla armii ochotniczej w 1919 roku a kwestia niepodległości 
Ukrainy, Roberta Łosia Folityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Związ
ku Radzieckiego w ostatnim okresie rządów kancleTza Konrada Adenauera 
(1947-1954) .  Pracę kończą notki o autorach. 

23. Nadzieja, złudzenia, rzeczywistość. Studia z hist01·ii Polski XX wie
ku. Księga dedykowana -Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie, pod red. Wiesława 
Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego, Centralne Archiwum Polonii w Orchard 
Lake, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zamiejscowy Wydział 
Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., Archiwum Państwowe Od
dział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2004, ss. 550. Książkę tworzą 42 artykuły 
podzielone na trzy działy: Najnowsze dzieje Polski, Dzieje emigracji i Polonii, Varia. 
Do najbardziej interesujących nas artykułów zawartych w tej pracy zbiorowej zali
czyć można: Adama Koseskiego Formowanie polskich jednostek wojsko
wych w ZSRR (1943-1945), Sławomira M. NowinowskiegoLikwidacjaPoselstwa 
RP w Rydze w roku 1939, Wacława Łęckiego Ludobójstwo Polaków na Woły
niu w latach 1939-1945, Tadeusza P. Rutkowskieg·o Rząd RP na uchodźstwie 
(1939-1945) a sowieckie służby wywiadowcze, Daniela Boćkowskiego Rada Na
rodowa RP na uchodźstwie wobec Polaków w ZSRR w latach 1939-1945. Zarys 
problematyki. Pracę kończą notki o autorach. 



STUDIA PODLASKIE tom XN 

Edmund Jarmusik (Grodno) 

BIAŁORUSKA HISTOGRAFIA Z LAT 1989-2004 
NOTY BIBLIOGRAFICZNE 

Część iP 

Rok 1996 

BIAŁYSTOK 2004 

AciuoycKi CBSITaCJiay. TaM, )J,3e 6bma HeyPbi)J.a. - MineK, lloJihiM», 1996. - 253 c.:
iJIIOCTp. 

Kmira COCTOHT H3 rrorrymrpHhiX O'IepKOB, IIOCB5II.qeHHhiX TOMY HJIH HHOMY 
nepnogy rrpoumoro Eenapycn: rrJieMeHaM, KOTOphie ee Hacemmn H oT KOTOphiX 
6epeT Ha 'lano pogocJIOBHa5I 6enopyccKoro Ha pop; a; 5I3hl"'-leCKHM KYJihTaM H pennrH5IM, 
KOTOphi e HCIIOBe)J;OBaJIH HalliH rrpep;KH; rocygapCTBeHHhJM o6pa30BaHH5IM, KOTOphi e 
cyr.qecTBOBaJIH Ha 6enopyccKOM 3eMne; rocygapcTBeHHhiM J:(e5ITeJI5IM BeJIIIKoro 
.KHIDK:eCTBa JlHTOBCKOro: MHxanJiy rmmcKoMy, 51rail:Jly, BHTOBTy, Pa):(3HBHJIJiaM, 51Hy 
Canere H ApyrnM; KpyrrHhiM BOMHaM H BoccTaHH5IM. 

O'IepKH, co6paHHhie B KHHre, rro5IBHJIHCh Ha BOJIHe 6enopyccKoro B03pO)KJJ;e
HH5I KOHira 1980-X -Ha'IaJia 1990-x rop; OB H rry6JIHKOBaJIHCh B rrepHO)J;H'IeCKOH rre'IaTH, 
B 6oJihiiiHHCTBe B ra3eTe «Bo cJiaBy PognHe» nog py6pHKOM: «Eenapych: apxiBhi 
'IaCy». 0TJIH'IHTeJihHa5I OC06eHHOCTh O'IepKOB B TOM, '!TO OHM paCC'IHTaHhl B rrepByiO 
O'Iepep;h Ha MOJIO)J;e)Kh, rrpH'IeM Ha TY ee cJaCTh, KOTOpa5I paHhllie He HHTepecoBaJiaCh 
6eJiopyccKOM liCTOpHeM HJIH HMeJia O HeM CMYTHOe rrpegcTaBJieHHe.ABTOp oąepKOB, 
OIIHpa5ICh Ha MHOrHe H3BeCTHb!e HCTOpH'IeCKHe H3/];aHH5I, CTpeMHJIC5I 1103HaKOMHTh 
'IHTaTeJI5I C KaK MO)KHO 6oJiee lliHpOKHM CIIeKTpOM B3rJUIJ:(OB Ha Te HJIH HHh!e HCTOpH· 
'!eCKHe C06hiTH5I HJIH JIHIIa, 

lienopyccKne oCTap6aiiTepbi. Yron nacenenn» lienapycn na npnny)J.nTeJihnbie 
pa6oThl B ThpManniO • .[l;oMyMenThl n MaTepnaJibi. Knura nepBa». 1941 - 1942 l 

1 Cześć pierwsza ukazała się w XIII tomie "Studiów Podlaskich" .
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CocTaBnnTeJiu f.Jl:.KnaTLKO, B.lł.A�aMyrnKo u �p. - MunCK, HaQHOHaJILHLIH apxus 
Pli, 1996. - 304 c . 

.O:oKyMeHThl H MaTepHaJihl C60pHHKa paCKpbiBaiOT 3BOJIIOIJ;HIO <f>opM H MeTO
�OB o6ecneqeHHH 11HOCTpaHHOH pa6oqe:i:J CI1JIOH repMaHCKOH 3KOHOMHKH B nepHO� 
1941 - 1942 ro�oB, HX npaKTH'IeCKOe ocyrn:ecTBJienHe Ha TeppHTOpH11 EenopyccHH, 
yqaCTI1e 11 pOJih B HHX KOJIJia6opaD;HOHaJIHCTOB. 3Ta TparH'IeCKaH CTpaHI1IJ;a B 11CTO
pH11 6enopyccKoro Hapo�a paHee He nonyqHJia �ocTaTO'IHOro ocBern:eHI1H. 

.O:oKyMeHThi 11 MaTepHaJihi, BOIIIe�rrme B Kimry, Bhi5IBJieHhi B apx11Bax Bena
pycH H ThpMaHHH (HaD;HOHaJihHhiH apxHB Pecny6ni1KH Eenapych, rocy�apcTBeHHhiH 
apxHB MI1HCKOH o6n acTH , <f>on�hi rocy�apCTBeHHOro My3eH BenHKO:ił 
0TeqecTBeHHOH BOHHhl, <l>e�epaJihHhiH apXHB repMaH1111). HapH�Y c apXHBaMH, 
BKJIIO'IeHhl �OKyMeHThl, paHee ny6mfKOBaBIIIHeCH B pa3JIH'IHhiX H3�aHHHX, 'laCTh 
H3 KOTOphiX crana 6H6nHorpa<f>l1'1eCKOH pe�OCThiO. Cpe�H HHX �HpeKTHBhi H pacrro
pmKeHHH rHTJiepOBCKHX BJiaCTeH OTHOCHTeJihHO Bep60BKH HaCeJieHHH H ero 
HCnOJih30BaHHH B 3KOHOMHKe repMaHI1H, �OKyMeHThl O TH)KeJIOM nOJIO)KeHHI1 B 
3KOHOMHKe III pe:iłxa H3-3a He�ocraTKa pa6o'IRX pyK H MeponpHHTHH pyKOBO�CTBa 
no yBeJIH'IeHHIO 11 ycKopeHHIO TeMITOB M06HJIH3aiJ;HH pa6o'le:H CHJihi Ha BocroKe. 
PH� �OKyMeHTOB paCKpbiBaeT MeXaHH3M Bep60BKH BOCTO'IHhiX pa60'IHX, CHCTeMy 
o6parn:eHHH C HI1MH, �eHTeJihHOCTh KOJIJia6opaiJ;HOHI1CTCKHX OpraHH3aiJ;HR B 3TOM 
HanpaBneHHH, B 'laCTHOCTH, EenopyccKoii Hapo�noii caMonoMOII(H . 

.O:oKYMeHThi c6opHHKa pacnOJIO)KeHhi B xpoHonorHqecKOM nopH�Ke. EcnH 
�oKyMeHT He HMen TO'IHOH �aThi, ona ycTaHaBJIHBanach no ero co�ep)KaHHIO nH6o 
no �pyrHM HCTO'IHHKaM . .O:oKyMeHThl, HanHCaHHhie Ha HeMeiJ;KOM H3h1Ke, 
óny6JIHKOBaHhl B nepeBO�e Ha pyCCKHH H3hiK. 

3 rnhl6ini BJIKoy. Harn Kpau: riCTopbiKa·KYJILTypnLI 36opoiK. BLmycK l. MineK, 
HasyKa i T3XHiKa. 1996. - 288 c.: imoCTp. 

B c6opHHK BOIIIJIH cTaThH H ny6nHKaiJ;I1H, nocBHrn:eHHhie pa3Hoo6pa3HhiM 
npo6neMaM HCTOpHH EenapycH. 3�ech npHBe�eHhi pe3yJihTaThi MHoroneTHHX 
apxeOJIOrH'IeCKHX 3Kcne�HIJ;HH, Hay'IHhiX OTKphiTHH H Ha6JIIO�eHHH. B HX 'IHCJie 
cTaThH C.Ka6noBa «ITo�BO�HaH apxeonorHH Ha EenapycH», MToHeu;Koii «Eenopyc
CKM MaHOJIHKa XVI - XVIII BB.», ny6JIHKau;HH M.'IepHHBcKoro «Top<f>HHI1KOBaH 
CTOHHKa 3au;:3Hhe», H.3�aHOBH'Ia «E biTOBaH KepaMHKa r. rpo�HO XI - XVIII BB.», 
IO.EoxaHa «Boopy)KeHHe Bca�HHKOB BKJI B Konu;e XIV - naqane XV B. (no 
MaTepHaJiaM KHH)KeCKHX IIe'laTeH)" H �pyrHe. 

JleMJIIDOHaK Y.I. Bb13BaJienne - 6e3 rpb14Ja "CaKp3Tna!" - MineK, IIonhiMJI, 1996. -
151 c., imoCTp. 
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06 ocBo6o:>Kp:emm Benopyccrm oT nnnepoBCKHX 3aXB aT'UIKOB HarmcaHo 
MHOro. Op:HaKo ocTanoch HeMano H «6enhrx runeH». Op:HOH H3 npi-IqHH 5!BI-Inach 
Hep:ocTynHOCTh apxHBHhiX MaTepHanoB. Ho p:a)Ke H Terrep h, Korp:a apxHBhi B 
60n hlllHHCTBe CBOeM OTKphiThi , p:ena p:n51 6en opyCCKHX HCCnep:OBaTeneH He 
ynyqlllHni-Ich - caMH apxHBhr ocTanlich 3a rpaHHU:aMli B enapyci-I. )J,ocTOHHCTBO 
MOHOrpaqmH B TOM, qTo aBTOpy yp:anOCh Bhl5!BliTh B MOCKOBCKHX apXliBaX MHOrO 
p:oKyMeHTOB H3 3aKphiThiX <lJOHJJ:OB. ORli - o6'beKTHBHOe CBliJJ:eTenhCTBO Tex 
BOeHHhiX C06hiTliH - nerni-I B OCHOBy HCCnep:oBaHH5!. B HeH IIOKa3aHhi He TOnhKO 
no6ep:hr KpacHoH ApMliH, HO H ee ueyp:aq11, npliBep:eHhi 6oeBhre rroTepH coBeTCKliX 
BOHCK B Kpyn HhiX orrep au;H5IX 1 942 - 1 944 rr. ABTOp cTaBHn u:enhiO p:aTh 
o6'beKTHBuyro KapTHHY ocBo6o)Kp:eHH5! BenapycH KpacHOH ApMHeH. 

Jlhlq Jleaui]],, HaBiJJ,Ki YJI3}],3iMip. fiCTophl» KYJihTYPhl EeJiapyci. - Mu.: HK«<> 
"3KanepcneKThiBa'; 1996. - 453 c. 

llepBoe B HCTOpHqecKOH HayKe CHCTeMHOe liCCnep:OBaHlie HCTOpHli pa3BHTI15! 
6enopyccKOH KYJihT)'phr c p:peBuei1rrmx BpeMeH p:o cepep:HHhi 90-x rop:oB XX BeKa.
Cp:enaua nonbiTKa Ii 3 6aBHThC5! OT TeHp:eHU:li03 Horo o cB eru;eHH51 npolllnoro 
KynhTyphl , yHTH OT 3ai-Ip:eO.TIOri13lipOB aHHOCTI1, xapaKTepHOH p:n51 COBeTCKOH uayKli. 
ABTOphr BhiCKa3hiBaiOT HecornacHe c ycTaHOBliBlllHMHC51 cTepeOTI-InaMli, cornacuo 
KOTOph!M qpe3MepHO 3 aBhilll anaCh pOnh B pa3BHTI1H 6enopy CCKHX 3eMenh 
p:peBHepyccKoH KYJi hTY Phi , B JIH51HH5! Moc KoB cKoro , a II03)Ke PyccKoro 
u;eHTpanH30BaHHOro rocyp:apCTBa, uep:oou;eHliBanHCh KOHTaKThi 6enopyccKoro 
Hapop:a B o6nacTH KynhTYPhi c rrepep:oBhiMH crpaHaMH 3arrap:HOH H U:euTpanhHOH 
EBpOIIhi. IIonHo H o6cT051TenhHO pacKphrBaeTC5! p:yxoBHa51 )KI13Hh B en apycH B 
cocTaBe <iJep:epaTHBHoro rocyp:apcTsa PeqH IIocrroni-ITOH H Pocci-IHCKOH HMIIepHH. 

ABTOphl OTOlllJIH OT op:uocTopoHHero, BYJihrapHo-cou;I-Ionori-I3aTopcKoro 
rroKa3 a KynhTY Phi CoBeTCKOH B enapyci-I,  rrpH KOTopoM rroqTH u;eni-IKOM 
HrHOpi1pOBanc51 ee HaiJ;HOHanhHhiH acrreKT, a ypoBeHh JJ:YXOBHOrO pa3BHTI151 Hapop:a 
qyTh nH He nonHOCThiO onpep:en5lnC51 CTyneHhiO HHTepHaiJ;HOHanli3aiJ;HH KynhTyphi. 

Auani-I3 pa3JII-Iquhrx apxliBHhiX MaTepi-IanoB, paHee H3JJ:aHHOH JIHTepaTyphr 
n03BOnHn aBTOpaM BhiCKa3aTh p51JJ: KOHKpeTHhiX npep:JIO)KeHHH no peiiieHHIO OJJ:HOH 
I13 caMhiX CJIO)J(Hh!X Ha cerOJJ:H51II1HliH p:euh rrpo6neM - uau;I-IOHanhHO-KynhTYPHOM 
B03pO)!{J.(eHHH 6enopyccKoro uapop:a. 

'lepennJJ,a B.H. llonbcKoe uaJJ,IłOHaJihHOe JJ:BHlKenue B Eenopyccun (noCJie]J,H»» 
TPeTh XIX BeKa). - fpo]],uo, 1996. - 144 c.

B MOHorpa<lJI-IH I-Iccnep:oBaHhr 6oraTeHllllie p:oKyMeHTanhHhre MaTepHanhr no 
rrcTopHH rronhcKoro HaU:I-IOHanbuoro JJ:BH)J(eHH5! rrocnep:Hei1 TpeTH XIX B eKa B 
BenopyccHH, Bhi51BJieHHhre aBTopoM B apxi-IBax MocKBhi, IIeTep6ypra, MHHcKa, 
BHJihHIOCa H rpop:uo. BOJihllla51 qacTh 113 HHX BrrepBhie BBOJJ:HTC51 B HayquhiH o6opoT. 
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llpHBe�J:ennbie iJ:OKyMenTbl CTanOB}ITC}I 6onee IIOn}!TnbiMH H 6JIH3KHMH 
COBpeMennOMY '-IHTaTeJIIO 6nar01J:ap}I aBTOpCKHM KOMMenTapH}IM K Ka:>KiJ:OMy H3 
pa31J:eJIOB KnHrH, 11pHMe'-laniDIM, a TaiOKe CIIHCKa naH60Jiee Ba2KHbiX HCCJieiJ:OBanHH 
110 HCTOpHH pyccKo-6enopyccKO-IIOJibCKHX B3aHMOCB}I3eii B IIOCJieiJ:neii TPen� XIX B. 

ąepe11Hqa B.H. Ilpeo,LJ;oJieuHe BpeMeuu (ucTopHąecKue oąepKu H MHHHanopbi). 
MuucK, EeJIHHH,nA,n, 1996. - 236 c. 

B KnHre paCCKa3biBaeTC}I O )I{H3nH H TBOp'IeCTBe 3aMe'-laTeJibHbiX iJ:e}!TeJieH 
nayKH H KYJihTYPhi M.O.KMJIOBH'-Ie, E.E.3aMbiCJIOBCKOM, ll.JI. CononeBH'-Ie, H. O. 
JioccKOM H iJ:p. ,  TPYIJ:hi KOTOpbiX IIOCJie iJ:OJiroro 3a6Ben� omTb B03Bpa�aiOTC}I K 
'-IHTaTeJIIO. LfaCTb O'IepKOB H MHHI:!aTIOp IIOCB}!IIIena BOeHnOH H qepKOBnOH HCTOpHH, 
HMeiO�eH TaK)I{e KaK H ll:pyrHe CIO)I{eTbl K rpoiJ:nen�ne XIX - na 'lana XX BeKa. 

B a2KHeHmM HIJ:e}I KnHrH - coxpauenHe rra�TH. «AaHHM KHHra pacKpbiBaeT 
3na'-IHTeJibnbie B03MO)I{H0CTH IJ:JI}I BOCIIHTanH}I JIIOIJ:eH B MOpaJibnOM KJIHMaTe 
lla�TH, - IIHIIIeT aBTOp B 11peiJ:HCJIOBHH, - lla�TH CeMeHHOH, llaM}ITH napOiJ:nOH, lla
�TH KYJihTypnOH H HCTOpH'IeCKOH, BeiJ:b llaM}!Tb - 3TO 11peOiJ:OJienHe BpeMenH». 

Rok 1997 

EeJiopyccKue ocTap6aiiTepLI. Yrou uaceJieHHH EeJiapycu ua npuuyJJ;uTeJILHLie 
paooTLI B fepMauHro. AoKYMeHTLI u MaTepuanbl. Knura BTOpaJI / Cocr. r:,n.KuaTLKO, 
B.lł.A,LJ;aM)'lliKO u JJ;p. 1943 - 1944. - MuucK. HA PE, 1997. - 472 c. 

BTopa}I KHHra iJ:OKYMenTOB H MaTepHaJioB o6 yrone nacenen� BenapycH na 
11pHny1J:HTeJihnble pa60Tbl B ThpManHIO }IBJI}IeTC}I llpOiJ:OJI)I(enHeM c6opnHKa 
«EenopyccKHe ocrap6aii:Tepb1», o11y6JIHKOBannoro B 1996 r. 

B o  BTOpOH KHHre C06panbi IJ:OKyMenTbl H MaTepHaJibi, pacKpbiBaiOIIIHe 
3BOJIIOU:HIO MeTOIJ:OB o6eclle'IenH}I nnocTpannoii: pa6o'-leH CHJIOH repManCKOił 
3KOnOMHKll B 1943 - 1944 rOiJ:aX, IIOJIHTHKll ll 11paKTHKH na:n;HCTOB 110 ll3"b}ITHIO 
TPYIJ:OBbiX pecypcoB na 6enopyccKoii 3eMJie. B KHHry BKJIIO'Ienbi TaK)I{e OTIJ:eJihHbie 
IJ:OKyMenThi 3a 1945 ro11:a o B03BpallleHnH ocTap6aiiTepoB na POIJ:Hny. 

11cropLIH CHJIHHCTBa EeJiapyci. AJJ; crnpiDKbiTnacqi ,LJ;a 1861 r. Y 3-x TaMax. T. 1 /
AuimąanKa SI.K., Th.rreuąauKa r:SI., ThJiyoey B.«<>. i inm.; Ila,LJ; p3JJ;. B.I.MHJiemKi -
MineK, EeJiapycKaH uaByKa. 1997. - 431 c.: iJirocrp. 

OcBe�aiOTC}I 11pou;ecchl CTanoBne nH}I H p a 3BHTH}I 3 KonOMH'-IeCKOH, 
cou;nanbnoii H ll:YXOBnoii )I{H3HH 6enopyccKoro KpeCTb}InCTBa K cepell:Hne XIX B. 
KOMIIJieKCHO, na OCHOBe illllpOKOH HCTOpH'IeCKOH 6a3bl H 60JibillOrO KOJIH'-IeCTBa 
HCTO'-InHKOB 11p O aHaJIH3HpOBana 3B OJIIOIJ;H}I KpeCTb}InCKOrO X03}I HCTB a, 
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3eMneBnageHII5I II 3 eMnerronh30BaHII5I, IIOBIIHHOCTHOrO rHeTa, 3 aKperrorn;eHII5I, 
phiHO'IHhiX CB5I3eH cenhCKIIX IIpOII3BOgiiTeneH. 0TgenhHO paCCMaTpiiB ałOTC5I 
rrpo6neMhi COIJ;IIanhHhiX rrpOTIIBOpe'IIIH II KOHcpniiKTOB B 6enopyccKOH gepeBHe, a 
TaiOKe KynhTYPhi II gyxoBHoro MIIpa 6enopyccKoro KpecThHHCTBa. 

B IłłOHe 1941 r. (BocnOMHHaHml yąacTHIIKOB nepBbiX 6oneB Ha rpo)J,HeHI.IIIIHe). 
ABTopcKHH KonneKTHB: B .A.He)J,enbKo (pyKoBO/l,HTenb),  IJ,.A.raBpHJIHH, 
II.E.MaKeeBa, 3.C.HpMyCHK Ił ll,p. - rpogHo, 1997. - 287 c.;  HJinłOCTp.

KHIIra C O CTaB n e H a  II3 B OCIIOMIIHaHIIH 6hiB III IIX y'IaCTHIIKOB 6 o e B ,  
rrpoiiCXOgiiBIIIIIX neTOM 1941 r. H a  TeppiiTOpiiii rpogHeHrn;IIHhi II E enoCTO'IIIHhi. 
ABTOphi BOCIIOMIIHaHIIH B IIłOHe 1941 r. cny)KIInii B pa3nii'IHhiX BOIIHCKIIX 'IaCT5IX II 
rrorpaH3acTaBax, pacrrono)KeHHhiX B 3arragHhiX o6naCTHX E enopycciiii. B IIX rraM5ITII 
COXpaHIIniiCh HepegKO Men h 'IaHIIIIIe geTanii, xapaKTepii3YłOW:He 06CTaHOBKY 
HaKaHyHe HarrageHII5I repMaHIIII Ha CCCP 22 IIłOH5I 1941 r. , cy61>eKTIIBHhie 
BOCIIpii5ITII5I 3TIIX C06hiTIIH, o6opOHIITenhHhiX cpa)KeHIIH II T5I)Kenoro OTCTyrrneHII5l 
COBeTCKIIX BO H CK. YHIIKanhHOCTh KHIIrii e m; e II B TOM, 'ITO ee MaTepiianhi C06IIpaniiCb 
6hiBIIIei1: Y'IIITenhHIIu;eil I-I.E.MaKeeBoil c 1946 r. , HBIIniiCh pe3ynhTaToM rroiicKa II 
rreperriiCKII C )KIIBhiMII CBIIgeTenHMII TeX C06hiTIIH. B KHIIre cogep)KIITC5I HeiiOnHhiH 
CIIIICOK y'IaCTHIIKOB rrepBhiX 6oeB Ha rpogHeHW:IIHe C yKa3aHIIeM MeCTa liX cny)K6bi 
II agpeca IIp0)KIIBaHII5I Ha MOMeHT COCTaBneHII5I KHIIrii, cpOTOrpacpiiii IIOrii6IIIIIX II 
rrepe)KIIBIIIIIX BOHHy, IIOCneBOeHHhiX BCTpe'I BeTepaHOB. 

CHanKoycKi Y.E. 3Henmena.'liTMąna» )1,3eU.uacu.L Eenapyci. 1944 - 1953 rr. - MineK,
EenapycKa» uaByKa, 1997. - 207 c. 

KHIIra IIOCBHW:eHa BTopoMy Bhrxogy BenapycH Ha Me)KgyHapogHyłO apeHy B 
1944 - 1953 rr. B H eH CTaBIITC5I u;enh 06'beKTIIBHOrO II BCeCTOpOHHero IICCnegoBaHII5I 
ocHOBHhrx HarrpaBneHIIH BHeiiiHerroniiTII'IeCKOH geHTenhHOCTII E CCP, ponii II MecTe 
6enopyCCKOrO 0Tp5Iga COBeTCKOH giiiinOMaTIIII B peanii3aiJ;IIII Kypca COBeTCKOrO 
rrpaBIITenhCTBa. IIog yrnoM KpiiTII'IeCKoro ocMhrcneHIIH coBeTCKorr niiTepaTyp hr 
40 - 80-X rogOB, peanii3aiJ;IIII HOBhiX Hay'IHhiX IIOgXOgOB aBTOpOM cgenaHa II OlibiTKa 
rrpoaHanii3IIpoBaTh BHeiiiHerroniiTII'IecKyłO aKTIIBHOCTh rrpaBIITenhCTBa ECCP cor
nacHo ee COOTBeTCTBIIłO linii HeCOOTBeTCTBIIłO HaiJ;IIOHaJihHhiM IIHTepecaM Eenapycii. 

Ba)KHeHIIIeH 3aga'IeH gaHHOro MOHOrpacpii'IeCKOro IICCnegoBaHII5I 5IBn5IeTC5l 
ocBern;eHIIe rrepBhiX IIIaroB 6enopyccKoi1: giirrnoMaTIIII nocne B03Bparn;eHII5I ECCP 
BHeiiiHerroniiTII'IeCKIIX rronHoMO'IIIH B 1944 r. (OT cornaiiieHIIH c IIonhiiierr go
3 aBepiiieHII5I 1-H ceCCIIII reHepanhHOH AccaM6neii OOH); pacKphiTIIe Bnii5IHII5I 
«XOnOgHOH BOHHhi, KOHcppOHTaiJ;IIOHHhiX rrogxogOB COBeTCKOH giiiinOMaTIIII K 
3arragHhiM rocygapcTBaM B paMKax OOH Ha 3BonłOIJ;IIłO rro3IIIJ;IIH 6enopyccKIIX 
generaTOB B CTOpOHY BhiKphiBaTenhCKO-IIporraraHgiiCTCKOH piiTOpiiKII; Bhl5IBneHIIe 
IIpiiOpiiTeTHhiX HarrpaBneHIIH geHTenhHOCTII 6enopyCCKOII generaiJ;IIII II CTerreHII liX 
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COOTBeTCTBH� Ha�HOHanbHbiM HHTepecaM B enapycH; H3yqeHHe nonHTHKH 
coBeTcKoro p yKoBo,n;cTBa no KmoqeBhiM BonpacaM ,n;e�TenbHOCTH OOH 
(no,n;,n;ep)KaHHe MHp a H Me)K,O:yHap O,O:HOH 6e3onaCHOCTH, 3KOHOMHqecKOe, 
co�HanbHOe,  ryMaHHTapHoe coTpy,n;HHqecTBO B paMKax OOH H ee 
cneiJ,HMH3HpOBaHHbiX yqpe)K,O:eHHll, opraHH3aiJ,HOHHO-cpJHKII,HOHanbHbie npo6neMbi 
pa6oThi OOH) H ponH 6enopyccKoll: ,n;enera�HH B peanH3a�HH 3TOH nonHTHKH. 

Rok 1998 

EaciOK I.A. Hasarpy,n;cKi "Ka�en'!- fpo,n;ua, 1998. - 176 c. 

MoHorpacpH� nocB�IIJ,eHa HaqanbHOMY nepHo,n;y BenHKOH OTeqecTBeHHOH 
BOHHbi Ha TeppHTopHH BenopyccHH. BnepBbre B oTeqecTBeHHOH H 3apy6e)KHOH 
HCTOpHorp acpHH c,n;enaHa nOnbiTKa HCCne,n;oBaTb «6enoe n�THO» BOHHbi -
HoBorpy,n;cKHH «KOTem>, o,n;HH H3 caMhrx TParHqecKHX 3nH30,0:0B 6opb6hr ll ,n;HBR3HH 
3ana,n;Horo cppoHTa npoTHB 25 ,O:HBH3HH rpynnhr apMHH «U:eHTp» B HanH6oKcKoll: 
nyiiJ,e neTOM 1941 r. ABTOp Hccne,n;yeT H BbiCKa3biBaeT cBoll: B3rn�,n; Ha npHqHHbi
BpeMeHHbiX Hey,n;aq coBeTCKHX BOHCK Ha TeppHTOpHH BenapycH B HaqanbHbiH 
nepHo,n; BOHHbi, noKa3biBaeT pa3BHTHe co6biTHH, npHBe,n;rrmx K MaccoBoll: rH6enH 
COBeTCKHX COn,O:aT H OcpH�epOB. IlpHB0,0:51TC� CXeMbi H Ta6nH�bi, B KOTOpbiX 
cpaBHHBaiOTC� KOnHqeCTBeHHbie H KaqeCTBeHHbie xapaKTepHCTHKH HeMe�KHX H 
COBeTCKHX BOHCK, HX BOOpy)KeHH�, ,O:HHaMHKa COOTHOIIIeHH� CHn B nepBbie ,O:HH 
BOHHbi, CnHCOK ,O:HBH3Hll H nOnKOB 3ana,O:HOrO cppOHTa, nonaBIIIHX B «KOTen». 
MOHOrpacpH� nOCTpOeHa Ha HCnOnb30BaHHH 06IIIHpHOrO KOnHqecTBa HCTO'IHHKOB 
pOCCHHCKJIX H 6enopyCCKHX apXHBOB, HCCHe,O:OBaHHll pOCCHHCKJIX H 6enopyCCKHX 
aBTOpOB, BOCnOMHHaHHll yqaCTHHKOB Tex C06biTHll. 

EeJiopyccKue ocmp6all:TepLI. Knura TPeTMI. PenaTpu�uH 1944 - 1951. ,II,OKJMeHThl 
u MaTepnanhl B ,n;syx ąacTHX. ąacTL sTopa» l CoCT. f.,II,.KuaTLKo, B.M. A,n;aMJIIIKO u
,n;p. - MuucK, HA PE, 1998. - 310 c. 

,II,oKyMeHTbi H MaTepHanhr c6opHHKa pacKpbiBaiOT npo�ecc B03BpaiiJ,eH� 
Ha po,n;HHY HaceneHH� BenapycH, yrHaHHoro Ha npHHY.O:HTenbHhre p a60Tbi B 
ThpMaHHIO B ro,n;hr OKKyna�HH. B onblli1IHCTBO ,n;oKyMeHTOB ny6nHKyeTc� BnepBbre. 

CTapouKi saeuuan riCTOphli Eenapyci. BLIIIJCK II. P3,n;aK�. KaneriH: A.M.JiiTsiu, 
A.A.KasaneuH, Y.I.KpLMeuKa. - MiucK, E,II,llY iMH M.TauKa, 1998. - 255 c. 

Oco6eHHOCTbiO c6opHHKa �Bn�eTc� noKa3 BOeHHOH HCTOpHH BenapycH c 
ToqKH 3peHH� 6enopyccKoll: CTOpOHbi, He3aBHCHMOH Pecny6nHKH, KOTOPM HMeeT 
npaBO Ha CBOe BH,O:eHHe, CBOIO HHTepnpeTaiJ,HIO nHqHOll HCTOpHH. B c6opHHKe 17 
CTaTell:, ycnoBHO o6ne,O:HHeHHbiX B TPH pa3,n;ena. B nepBOM «Boll:cKi i BaHCKOBae 
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6y:r�ayHiu;TBa Ha B enapyci» aBTOphr paccMaTpHBaiOT noiircKOBbre cpopMHpOBaHM5!, 
KOTOphre cyru;ecTBOBanM Ha B enapycH BO BpeMeHa EKaTepHHhi II,  KapoTKO 
fOBOpHTC5! O cpopMHpOBaHH5!X '·IaCTei1: pyccKOrr apMHH, KOTOpbie HMenH 6enopyc
CKHe HaHMeHoBaHM5! B Te'-!eHFie XIX B. Ha ocHoBaUHM ManoM3BeCTHhrx MCTO'IHMKOB 
nOKa3aHbi TIOIIbiTKM C03):(aHM5! C IIOMOru;hłO fMTnepoBu;eB 6enopyccKOH BOOpy)KeHHOH 
CHIIbr - BenapycKałi CaMaaxoBbi. Bo BTopoM pa3:r�ene «ITaMbK cycBeTHbiMi BOHHaMi)) 
IIOMerneHbi MaTep11aJihi 0 3aKJIIO'-!eH!łl1 nepeM11pH5! Ha 3ana):(HOM cppOHTe B 1917 I: 

PaccMaTp11BaiOTC5! co6hiTI15! noJihCKo-coneTCKOH BOHHbi MCTOpHKaMM BenapycH B 
20 - 30-e fO):(bi. 0CHOBHa5! <raCTb CTaTeH noMemeRa B TpeTbeM pa3):(ene «BenMKa5! 
0Te'-!eCTBeHHa5! BOHHa)). 3:r�ecb rrpe:r�cTaBneHbi cTaTbM o npo6neMax noTepb co
BeTCKoro reHepanMTeTa Ha B enapycH B nepHO):( o6opoHMTeJibHhiX 6oeB 1941 r. ,  yqacrMe 
cppaHIJ;y30B B aHTHcparnMcTCKOH 6oph6e Ha Bena pycH, o ge5!TeJibHOCTM napTH3aHCKMx 
Cy):(OB, O ponM MHTennMreHIJ;MM B arMTaiJ;MOHHO-MaCCOBOH pa6oTe M ):(pyrMe. 

0T):(enbHbi e  MbiCJIIł, ):(OKyMeHTbi M cpaKTbi , IIpHBe):(eHHhie aBTOpaMH, 
n03BOn5IIOT OIIpOBepraTb BO MHOfOM CTepeOTMTibi, yTO'-!HMTb HeKOTOpbie ou;eHKI1. 

Rok 1999 

Aprroy Y na)l;3iMip, Caranonią fena)l;3h. ,I..I,3eCHIJ;h BHKOY 6enapycKałi riCTopMi. 862 -
1918. Ila11;3ei. ,l..J,aThl. InrocTpau,Mi.- BinhnH, "Hama 6y�J;yąhlnH'i1999. 223 c.: inrocTp. 

A BTOpbr 3 aHMM aTen b H O  11 :r�ocTynHo p a ccKa3 biB aiO T  o Ha116on e e  
3Ha'-!MTenhHhix co6brT115!X :r�ecHTH BeKoB, KOTOpbre npornna Benapych co BpeMeH 
nereH:r�apHbiX ParHe):(bi 11 Pornono:r�a. 3Ta cBoeo6pa3Ha5! xpoHHKa Ha<mHaeTC5! c 862 
ro:r�a, rro:r� KOTOpbrM JieTOITHCI1 nrrepnbre yrroMHHaiOT ITonou;K, 11 3aKaH'-!11BaeTc5! 25 
MapTa 1918 ro:r�a, Kor:r�a 6hrn a rrpoBo3rnarneHa He3aBI1CI1MOCTb B enopyccKOH 
HapogHołi Pecrry6n11KI1. B KHI1re 4 OCHOBHhiX pa3):(ena: " CTapa)KbiTHbi5! 6enapycKi5! 
KHHCTBJ>r';"B5!niKae KH5!CTBa JiiToycKae';"Benapych y P3'-!bi ITacrraniTałi';"Benapych 
y PaciiircKaił iMrrepbri': qMTaTeJIIO rrpe:r�naraiOTC5! xpoHOJIOfH'-!eCKMe Ta6miu;hr, r:r�e 
):(aTbi 6enopyCCKOH liCTOp11M ITO):(aiOTC5! B cpaBHeHMM C C06biTM5!MM BCeMHpHOH 
MCTOpHH.  KHIIra 6 o raTO MnniOCTpiip OBaHa MMHMaTIOpaMM neTOIIIICeH,  
cpe):(HeBeKOBbiMM rpaBIOpaMM 113 6enopycCKMX M 3 aiTa):(HOeBpOITeHCKMX CTapO):(pyKOB 
(:r�peBHMX KHHr),  pe):(KMMM cpOTOCHMMKaMM. 

Benapych Y ra)l;hl B HJiiKaH auqbJHnau BaHnhl . IIpa6JieMhl riCTapblHrpa!ł>ii
Kpbmiu,a3naycTBa. - MineK. J>enapycKaH nanyKa, 1999. - 253 c. 

PaccMaTpHBaiOTC5! Borrpachi oprauM3aiJ;MM IICTopH'-!ecKMX MCCJie):(oBaHMII no 
):(aHHOrr rrpo6n eMe, COCT05!H11e M MCIIOnh30B aHMe apXHB H bi X  MCTO'-!HMKO B ,  
aHanM3HpyiOTC5! pa60Tbi 6enopyCCKMX M 3 apy6e)!{HbiX MCTOplłKOB II O  BOnpaCaM 
6opb6bi rrpOTMB HeMeiJ;KMX 3aXBaT'-!MKOB, OKKyrrau;MOHHOfO pe)KHMa, orrpei(en5!eTC5! 
CTeneHb M3y'!eHHOCTII rrpo6neMbl, HarrpaBneHM5! ):(anbHeHITierO Hay'-IHOfO IIOMCKa, 
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OCBeW:aiOTC51 MaJIOIByqeHHbie BOIIpOCbl, «6enbie 1151THa». ABTOpbi CTaTeH CTPeM5ITC51 
yiiTH OT Tpa.o;nu;HOHHbiX rro.o;xo.o;oB ocBeiiJ;eHH5I co6biTHH H oTpa)KeHH5I HX B 
HCCne.o;OBaHH51X, Cn0)KHBIIIHXC5I B COBeTCKOH HCTOpHqeCKOH HayKe. Ha IIp0T5I)KeHHH 
.o;eC5ITHneTHH OTeqeCTBeHHa5I HCTOpHorpaqJH51 6biJia HarrpaBneHa Ha pacKpbiTHe 
rrpo6neM, CB513aHHbiX rrpe)K.o;e Bcero c .o;e51TenbHOCTbiO KoMMYHHCTnqecKo:ii rrapTHH 
B rO.LJ:bl BOHHbl, BOlipacaM 6oeBOH H MaCCOBO-IIOnHTHqeCKOH pa60Tbl H rrapTHHHO
KOMCOMOnbCKOrO IIO.LJ:IIOnb5I, 3nOBeW:eH CYW:HOCTH HeMeiJ;KO-<lJaiiiHCTCKOrO 
OKKyiiaiJ;HOHHOrO p e)KHMa H HeKOTOpbiX .o;pyrHX. P5I.LJ: BOIIpOCOB )Kll3HH H 
.LJ:e51TenbHOCTH 6enopyccKOrO Hapo.o;a OCTaBanHCb BHe IIOn51 .LJ:e51TenbHOCTH 
HCCne.o;OBaTene:ii, C03HaTenbHO 3aManqHBanHCb HnH Ha HX HCCne.o;OBaHH5I 6biJI 
Hano)KeH 3arrpeT. 

B .o;aHHOM c6opHHKe HCTopnorpa<!JnqecKHX oqepKOB - rrepBa51 rrorrbiTKa 
IIO.LJ:Be.o;eHH51 pe3ynbTaTOB H .LJ:OCTH)KeHHH OTeqeCTBeHHOH HCTOpHorpa<lJHH 110 .o;aHHOH 
rrpo6neMe, orrpe.o;eneHne HepeiiieHHbiX, Han6onee 3HaqnTenbHbiX BorrpocoB, 
KOTOpbie Tpe6yiOT HayqHOH pa3pa60TKH. 3.o;eCb Hallinii OTpa)KeHHe rrpo6neMe 
OCBeW:eHH51 B 6enopyccKOH HCTOpHOrpa<iJHH BOIIpOCOB C03gaHH51 H 6oeBOH 
.o;e51TenbHOCTH rrapTH3aHCKHX <PopMnpoBaHHH Ha TeppHTopHH Benapycn, )KH3HH H 
.o;e5ITenbHOCTH Mono.o;e)KH, yqacTH51 ee B aHTH<lJaiiiHCTCKOH 6opb6e, KynbTYPbi 
BenapycH BOeHHoro BpeMeHH, n.o;eonornqecKoro rrpoTHBOCT051HH51, rro.o;Bnra 
6enopyccKoro Hapo.o;a H .o;pyrne. 

Kammeu» A. IIparepMaucKi» cai03bl Mona)l;3i ua Eenapyci. 1941 - 1944. BMTOKi. 
CTpyKTypa. )1.3eiiuaciJ,b. - MineK, E)J.IIY iM» M.TauKa, 1999. - 260 c. 

IJepBoe B 6enopyCCKOH HCTOpHorpa<iJHH HCCne.o;oBaHHe, B KOTOpOM 
BCeCTOpOHHe p acKpbiTa no.o;rOTOBKa, C03.LJ:aHHe, .o;e51TenbHOCTb MOno.o;e)KHbiX 
opraHH3au;n:ii no.o; 3rn.o;o:ii HeMu;eB. ABTop ncnonb30Ban 6oraTbiH HCTopHKO
<PaKTonornqecKH:ii MaTepnan, KOTOpbiH OTp�aeT COIJ;HanbH0-3KOHOMHqeCKHe H 
BOeHHO-nOnHTHqecKHe npou;eCCbl, npOHCXO.LJ:51IIJ:He Ha OKKYnHpOBaHHOH TeppHTOpHH 
Benopyccnn. B coBoKynHOCTH c noKa30M Me)KHaiJ;HOHaJibHOH cnryau;nn, OTHOIIIeHHH 
pa3nHqHbiX COIJ;HanbHbiX H B03paCTHbiX CnOeB 6enopyCCKOrO o6rn:ecTB a K 
rHTnepOBCKOrO pe)KHMY 3TO 1103BOnHnO 6onee 06'beKTHBHO, C MHHHManbHbiMH 
HCK�eHH5IMH, OCBeTHTb )Kll3He.LJ:e51TenbHOCTb 6enopycCKOH MOno.o;e)KH B ycnOBH51X 
OKKynau;HH. BHHMaHHe liCTOpliKa CKOHIJ;eHTpHpOBaHO Ha pacKpbiTHH .LJ:YXOBHOrO 
COCT051HH51, H.LJ:eHHO-nOnHTHqeCKHX y6e)K.o;eHHH MOno.o;oro noKoneHH51 B ycnOBH5IX 
BOHHbl, noKa3e KpHTepneB pa3Me)KeBaHH51 .LJ:o6pa H 3na, repOH3Ma H npe.o;aTenbCTBa. 

KoHu;enu;H5I MOHorpa<!Jnn CTPOHTC5I Ha ocBern:eHHH B3aHMOOTHOIIIeHHH .o;Byx 
HCTOpHqecKHX CHn: MOno.o;e)KHOrO .LJ:BH)KeHH5I Ha OKKynHpOBaHHOH TeppHTOpHH 
BenapycH H nonHTHKH pyKOBO.LJ:CTBa Hau;ncTcKo:ii ThpMaHHH B OTHOIIIeHH5IX K HeMy. 
Ka)K.o;a51 H3 3THX cnn no npnqnHe KOHKpeTHbiX o6cT05ITenbCTB npno6peTana 
Onpe.o;eneHHYIO nonHTHqecKyiO u;enb H 3ByqaHHe. 

B MOHOrpa<iJHH noKa3aHa H.LJ:eHHO-nOnHTHqecKa51 y6e)K.o;eHHOCTb 6enopyc
CKOH Mono.o;e)KH HaKaHyHe H B ro.o;bi 0TeqecTBeHHOH BOHHbi. BbrnBn5IIOTC5I npnqnHbi 
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pa3Me)KeBaHH5I ee MHpOB033peHH5I, �ITO OÓoeKTHBHO CITOCOÓCTBOBaJIO C03gaHHIO 
Ha OKKYITHpOBaHHOH TeppHTOpHH nporepMaHCKHX MOJIO):(e)J(HbiX opraHH3aiJ;HH: 
Coi03a 6enopyccKoi1 Monoge)KM, Com3a pyccKofr Monoge)KJI, Com3a TaTapcKofr 
Monoge)KH H Com3 a  6opb6br npoTMB 6onhllleBH3Ma. 

KpyTaJieBMą B.A. IłcTopMH Eenapycn: CTanoBJieHHe ua�HOHaJILHOH �epJ�<aBHOCTH 
(1917 - 1922 rr.). CepnH: lłcTopHH OTeąecTBa npnJio)[{eHHe K )KJPHaJIY "llpaBo H 
3KOHOMnKa'.'- MHHCK. 1999. - 388 c. 

KuHra npegcTaBJmeT co6oi1 yuHKanbuoe M3gauHe. Pa6oTa nocB5III(eua scero 
JIHlll b  IJleCTH rogaM HCTOpMM - nepHO):(a CTaHOBJieHM5I 6enopyC CKOH 
rocygapcTBeuuoCTH B XX BeK e.  ABTop ocuosaTenLHO H scecTopouue paccMaTpimaeT
COÓbiTI15I IIpOlllJibiX neT C y�eTOM BCeH npOTliBOpe�HBOCTH H CJIO)KHOCTH COIJ;HaJibH0-
3KOHOMH�eCKHX rrpeo6pa30BaHMH OÓII(eCTBa B KOHTeKCTe ITOMCKa OITTHMaJibHbiX 
BapMaHTOB ganb uefrlllero p a3BMTM5I 6enopyccKoi1 uau;HH. PaccMaTpMB aiOTC5I 
IT0CJie):(CTBH5I HeO):(H03Ha�HOrO B03)J,eHCTBM5I pa3nH�HbiX BHelllHHX CHJI, KOTOphi e KaK 
CITOCO ÓCTB OBaJI M ,  T a K  H IIp O THBO):(e HCTB O B aJI M npo�eccy �Op MMpOB aHM5I 
cyBepeuuoro 6enopyccKoro rocyJJ,apcrsa. 

HecMOTp5I Ha IT OJI HTH�eCKHe CMMITaTMH K C 0 3 ):( aTeJI5IM COBeTCKOH 
rocyJJ,apCTBeHHOCTM, aBTOp, TeM He Meuee, OCTaeTC5I Bepeu MCTOpM�eCKOH rrpaB)J,e. 
JliOÓOH �aKT, JIIOÓOe MCTOpH�eCKOe COÓbiTHe paCCMaTpMBaiOTC5I HM ITO)J, pa3HbiMH 
yrnaMH 3 p eHH5I. ABTop ue 3 a M an�ns aeT ue6naroBM ):(H hiX nocTyrrKOB T e x  
HCTOpH�ecKMX nepcoua)KeH, 'IbM HJJ,eonorn�eCKMe npHcrpaCTM5I pa3JJ,en5IeT. B KHMre 
HCITOJib30BaHbi MaJIOH3BeCTHbie apXMBHbie )J,OKJMeHTbi, npoauanM3MpOBaH lllMpOKHH 
Kpyr JIMTeparypHbiX MCTO�HHKOB. 

0 6 cT 05ITen hHO a u aJI H 3 Hpy eTC5I nepnoJJ, co3)J,aHM5I E C CP. B n e p B bie 
npMBO )J,5ITC5I p a uee He)J,OCTYIIH bi e )J,OKyMeHTbi , KOTOpbie x a p a KTepM 3Y .IO T 
rrpOTHBOCT05IHMe E eJIHaiJ;KOMa H 06nMCKOM3ana, p aCKpbiBaiOT MCTMHHOe JIH�O 
KO MMY H HCTH� eCKMX �YHKIJ;M OHepOB p a 3 JIM'IHOH OpHe HTaiJ;HH B B O IIpocax 
COOTHOIJleHH5I HaiJ;MOHaJibHOrO H MHTepuau;HOHaJibHOrO. fiogpOÓHO OCBeru;aeTC5I 
co3gauHe JlMTOBcKo-EenopyccKofr CCP. 

YJJ,eJieHO MHOrO BHHMaHH5I COBeTCKO-ITOJibCKMM OTHOIJleHH5IM 1920 - 1921 rr.,
neperosopaM POI>CP c JlMTOBCKOH .IJ:eMoKpaTH�ecKofr Pecny6nMKOH, CJIO)KHOCTH 
M npOTMBope'IHBOCTH no3MIJ;MH pa3pa 6oT'IHKOB PH)KCKoro MMpuoro JJ,oroBopa oT 
18 MapTa 1921 r., OTHorneHH5IM ECCP H POI>CP B 1920 - 1922 rr., 6opb6e BOKpyr 
rrnaua «aBTOHOMM3au;MM» H nocrpoeHM5I Mogenn CCCP M JJ,pyrHM. 

Kunry B . A . Kp yTaneBn�a OTJI M'IaeT rny6oKHH M BcecTopouunił 
ITOJIMTH�eCKMH M .IOpM):(H'IeCKMH auaJIM3 6enopyCCKOH rocyJJ, a p CTBeHHOCTM, 
B)J,YM'IMBOe HCCJi e)J, O B aHHe MHOrO'IHCJieHHhl X  3 aK O H O):(aTenbHhl X  a KT O B  
Me)K)J,yH ap O)J,HbiX )J,OrOBOpOB, OÓoeKTHBHOe COITOCTaBJieHMe BbiCKa3bi B aHMH 
ÓOJiblllOrO 'IMCJia ITOJIMTM'IeCKHX H rocyJJ,apCTBeHHbiX )J,e5ITeneH. 
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Jla�Licey Y.�., EpLira�3in 11.1. Ha nepanoMe :mox: cmnaynenne 6enapycKaii
�3Hp}l{aynacQi (1917 - 1920 rr.). - MineK, E,IJ,Y, 1999. - 128 c.: inrocTp. 

B KnHre pacKpbmaeTC51 T51}1{eJibrii: H CJIO)KHbill rrpo�ecc craHOBneHH51 6enopyc
CKOll rocyAapcTBeHHOCTH B rrepaoA peBonro�aoHHbiX rrepeMeH. HccneAyeTc51 
rrponecc Q:>opMHpOB aHH51 HAeH Hal\HOHanhHoro caMoorrpeAeneHH51 B rrporpaMMHMX 
AOKyMeHTax, TaKTH'-IecKHX ycTaHOBKax H rrpaKTaąecKoii: Ae51TenbHOCTH HaH6onee 
BnH51TenbHbiX nonHTHąeCKHX napTHll Ha npOT51}1{eHHH npOTiłBOpeąHBOrO 1917 rOAa. 
PaCCMaTpHBaeTC51 3BOnJO�H51 3TOH HAeH nocne OKT516pbCKHX C06b1TI1ll, KOrAa B 
6enopyccKOM Hal\HOHanbHO-OCB060AHTenbHOM ABH)KeHHH AeHCTBOBanH pa3HMe 
rronHTHąecKHe TeąeHH5I; aHanH3HpyeTc51 nponecc o6pa3oBaHH51 rocyAapcrBeHHOCTH 
B enapycH B KOHTeKcTe reononaTHąecKHX CABiłroB B EBpone, 3HaąHTenbHMX 
H3MeHeHHH BO BHeiiiHenOnl1TH'IeCKOM nonO)KeHI111 Benapyca. 

CerOAH51 nepeA HCCneAOBaTen5IMH CTOHT 3aAaqa - BepHyTb H3 He6MTH51 HMeHa 
nroAeil, KOTOpbie no Bon e CYAb6M, Ha KPYTbiX nepenoMax HCTOpHn aKTHBHO BnH51nH 
Ha XOA HcTopaąecKoro nponecca, AenanH Bce B03MO)KHOe, ąTo6M 6enopyccKHH 
HapOA n o ąyBCTBOBan ce651 paBHbiM cpeAH ApyrHX HapOAOB,  HMen CB O IO 
rocyAapcTBeHHOCTb. McxOA51 H3 3Toro, aBTOpbi KHHrH npHOTKpbiJIH ei.J.\e OAHY 
CJIO)KHyro CTPaHI11\Y B OCMMcneHHH HCTOpHąecKoro rryTH, npoii:AeHHoro Benapycbro 
H Ae51TemrMH Hal\HOHanbHOro ABH)KeHH51. 

KHHra He npeTeHAyeT Ha OXBaT H OCMbiCneHHe BCeX CnO)KHbiX npo6neM, 
B03HHKIIIHX B CB513H CO CTaHOBneHiłeM 6enopyCCKOH rocyAapCTBeHHOCTH. He BCe 
rrpeAnO)KeHHble aBTOpaMH CY)KAeHH51 H 3aKnJOqeHH51 MO)KHO IIpi1HHMaTb. 

B KHHre p a3Me�.r�eHM 6Horp aQ:>aąecKHe CBeAeH I151 o 40 BbiAaJOLQHXC51 
nonHTHąecKHX H Ha�HoHanbHbiX Ae51Ten51x Benapyca (M.Amr6eroB, IT.AneKCJOK, 
IT.BoAyHoBa, 5LBopoHKO, 51 . .IJ:bma, B.KHopHH, B.TapaiiiKeBHą H AP· ). B npHnO)KeHHH 
npHBOA5ITC51 HOBble AOKyMeHTaJibHbie MaTepHanbi. 

Ha3ayce�bl pa3aM. ,IJ,a 60-ro��3H p'H�naunH 3axo�nHu Eenapyci 3 ECCP. - MineK, 
EenapycKaH 3nQbiKJiane�biH, 1999. - 256 c., imocTp. 

M3AaHHe npHypoąeHo K 60-neTHJO ceHT516pbCKHH co6MTHH 1939 roAa. 
CocTOHT H3 craTeii:, AOKyMeHTOB H Q:>oTOCHiłMKOB, KOTopbre OTPa)KaJOT BcecTopouue 
)KI13Hb HaceneHH51 BenapycH B cocTaBe ITonbiiiH, Ae51TenbHOCTb rronHTHąecKHX 
napTHH H opraHI13al\I1H, ceHT516pbCKHe C06biTH51 1939 r. ,  aHTHQ:>aiiillCTCKYI9 60pb6y 
B rOAbi BenHKOH 0TeąecTBeHHOH BOHHbi, npeo6pa3oBaHH51 B 3anaAHMX o6nacT51X B 
1939 - 1941 rr. H B nocneBOeHHbie rOAbl. I1oKa3aHO TaK)Ke COBpeMeHnOe COCT051HI1e 
BpeCTCKOH H rpoAHeHCKOH o6nacreii:. CpeAH aBTOpOB KHHrH H3BeCTHble B BenapycH 
yąeHble MHxaHn KocrroK, AneKcaHAP Ma�KO, BnaAiłMHp HoBHJ.\KHH, AneKcaHAP 
KoBanemr, BnaAHMI1p naAbiCeB, BnaAHMHp I1ony51H, a TaK)Ke MOnOAble yąeHbi H 
HccneAOBaTena. B KHHre npHBOAHTC51 48 AOKyMeHTOB npe HMyi.J.\eCTB eHHO H3 
Hal\HOHanbHOro apxHBa Pecny6nHKH Benapycb, a TaK)Ke rocapXI1BOB rpOAHeHCKOll 
H MHHCKOH o6nacTeii:. 
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Rok 2000 

EeJiapycKaJI na�biJIJILnaH i�3JI. na� p3�aK�LIJIU A.A.ACTpoycKara, B.A.CanLKO. 
MaT3pLIHJILI Mi:>Knapo�nau naBYKOBa-npaKTLiąnau Kau<łJep3n�Lii, 18 - 19 KpacaBjiKa 
1999 r., r. fpo11.na. - MineK, EeJiapycKae BLI�aBe�TBa TaBapLICTBa "XaTa'; 2000. -
448 c. ' 

Hau;�ur - 6 a 3 o B a51 51'-łeH:Ka mo6oH: TexHono nFrecKOH IJ;H B HJII13 aiJ;HH. 
Hau;HoHaJi hHhre qyB cTB a CB51Thi B mo6oM rocy;o:apcTBe. KaK qenoBeK o6s!3aH 
BhiiiOJIH51Th npe;o:onpe;o:eneHHoe eMy cy;o:h6oH:, TaK Hau;mr o6513aHa ocymecTBHTh 
npe;o:OCT3BJieHHOe 11 33HMeTh OTBe}l;eHHOe eH nOrOM MeCTO B KOCMHqecKOM COHMe. 

B MaTepHanax KOHą:>epeHu;HH 3TH H}l;eH 51BJI51JOTC51 orrpe;o:eJI5110Iu;HMH. O;o:HaKo 
3BTOphl }l;OKJi a }l; O B  H C00 6Iu;eHHH CT3B HJIH u;eJi h iO He CTOJihKO p a3 p a 60TKY 
OKOH'-ła TeJi hH O H  ą:>op MyJihl 6enopyCCKOH HaiJ;HOHaJi h H O H  H }l; e H ,  CK OJi h KO 
MaKCHMaJihHO ll!llpOKOe H BCeCTOpOHHe 06Cy:>K}l;eHI1e pa3JIH'-łHhiX acneKTOB ee 
ą:> o p M 11p oB aHH51, CTPYKTYPhi , p a 3BHTH51. B cne;o:cTBHe 3Toro B hi51B HJI C51 
pa3HOCTOpOHHHIT xap aKTep B3rJI51}l;OB Ha 6enopyccKyJO HaiJ;HOH3JihHYJO H}l;eJO. 
CKB03Horr HHThJO rrpoxo;o:HT MhiCJih: 6enopyccKa51 Hau;HoHaJihHa51 n;o:e51 :>KHJia, :>KHBeT 
11 Bel.:JHO 6y;o:eT :>KHTh Ha 6enopyCCKHX 3eMJI51X. 

MaTepHaJihi KoHcpepeHIJ;HH cncreMaTH3HpoBaHhr no pa3;o:enaM: cp11nococpcKHH: 
B3rJI51}1;: CHCTeMHhiH IIO}l;XO}l; ; 6HOJIOrH'-łeCKHH acrreKT; HCTOpHqecKHH p a Kypc; 
KynhTypa, 513hiK, CHMBOJihi; 6oraTcTBO penHrH03Horo pa3Hoo6pa3H51 6enopyccKm'1 
H3IJ;HOH3JibHOH H}l;eH; COBpeMeHHa51 COIJ;I13JihHO-nCHXOJIOrH'·JeCK351 CI1TY3IJ;H51; 
Me:>KH3IJ;110H3IThHhie H}l;eH; JIH}l;epbl IIOJIHTH'-łeCKHX OpraHII3 aiJ;I1H O 6enopyccKOJ.1: 
H3IJ;HOH3JihHOJ.1: 11;o:ee; npOeKTHpOBaHI1e 6y;o:yru;ero. 

L(eHHOCTh 11 3 }1;3HH51 H B TOM, l.:JTO B HeM BnepBbi e  B 6 e n opyCCKOlf 
HCTOpHorpacpHH npe;o:cTaBJieHhi m11pOKHI1 acrreKT B3rJI51}l;OB Ha 6enopyccKyro 
HaiJ;HOH3IThHYIO H}l;eJO. 0HH OTpa:>KaJOT CBOeo6pa3HbiJ.1: COIJ;HOJIOrHl.:JeCKHH cpe3 
Mbicneii: 6enopyccKoro o6mecTBa KoHu;a XX BeKa no 3THM rrpo6neMaM.

EeJiapycL na MH:>KLI TLICJJqaroiJ;�3Hy. P3/J;aKQLiiinaH KaJieriH: A.ll.BalhoBią, 
A.M.,!J;aniJiay, A.I.ll a!J;Jiy:>Knbi, r.n.nawKoy i inw.  - MineK, EeJiapycKaJI 
3nQLIKJiane�LIH, 2000. - 432.: imoCTp. 

B KHHre C n03HIJ;HH }l;OCTH:>KeHHH COBpeMeHHOIT HayKH rrpoaHaJIH311pOBaHhl 
BCe B3:>KHeiiu::me 3Taiibi HCTOpHH CTp3Hbi - OT 3aCeJieHIUI ee Tepp11TOpHH l.:JeJIOBeKOM, 
cpopMHpOBamr.sr 6enopyccKoro 3THoca, 6enopyccKoro 513biKa, '-łepe3 pa3BifTHe ee 
HCTOpHH, 06pa30B3HH51, HayKH, KYJibTyp hi, OCHOBHhiX BH}l;OB HCKYCCTB a, penHrlfH H 
}1;0 o6pa30B 3HH51 6enopyCCKOH H3IJ;HH H C3MOCT051T eJi hHOrO He3 3BHCHMOrO 
rocy;o:apcTBa. 

OcHoBaTeJibHO paccMaTpHBaJOTC51 ;o:ocTH:>KeHH51 Pecny6JIHKH Eenapych B 
pa3BHTHH 3 KOHOMHKH, H3YKH H KYJihTYPhl, KOTOphie npOH30lliJIH B pe3yJihTaTe 
rny6oKHX rroJIHTH'-łeCKHX H3MeHemrn 3a rrocne;o:Hee ;o:ec51THJieTHe, Kor;o:a pecny6nHKa 
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Benapych CTana cyBepeHHhiM Ił He3aBHCHMhiM rocy.n;apcTBOM. AHanH3HpyiDTC5l 
pa,n:HKanhHhie Ił3MeHeHił51 B 06IQeCTBeHHO-nonHTił'IeCKOM Ił rocy,n:apCTBeHHOM 
ycTpOHCTBe, cpOpMaX ynpaBneHił5l HapO,[(HhlM X035IHCTBOM, CMeHa npHopnTeTHhiX 
opneHTnpoB H HanpaBneHnll: B nonrrTHKe, 3KOHOMHKe, o6pa3oBaHHH, Ha yKe, KynhType 
rr ncKyccTBe BenapycH. 

OcBeiQeHHe coBpeMeHHoro cocT05IHRSI Pecny6nHKił B enapych Ha cpoHe 
pa3 BHTHSI ee npornnoro npn.n:aeT rr3,n:aH HIO opnrHH anhHOCTh, 3HaąnMOCTh 
co,n:ep)KaiQeHCSI B HeM 6oraTOH IłHcpOpMarr;IDI. 

lioTBHHHHK Ma paT. IIaM»THHKH reuo�up;a espees lienapycu. -MuucK, «lienapycKa» 
uanyKa», 2000. - 326 c., Ta6Jin�LI.

Kmrra - CBoero po.n;a naMSITHHK, yBeKoBeąnBaiOIQHH o,n:Hy n3 KpoBaBhiX 
crpaHH� reuo�Hp;a, pa3B5l3aHHOro rHTnepoB�aMH npoTHB eBpeeB Ha BenapycH B 
rO,[(hl BTOpOH MlłpOBOH BOHHhl. IlpHBO)J;SITC5l CBe,n:eHił5I O reTTO H MOrHnax no Ka)K,[(Oll 
o6naCTił npnnaraeTCSI CBO,[( naMSITHiłKOB H CnlłCKił KOH�narepell:, reorpacpHąeCKHH 
yKa3aTenh. 

BeJinKnii llOil;BDr uapop;os. MaTepuaJibl uayąuoii Kou«J>epeu�uu «lłcTopuąecKne 
�euuocTH 1Io6ell:bl nap; «J>awn3MOM u cospeMeuuocrb», 17 - 18 MaJI 2000. - MuucK,
HAHii, 2000. - 240 c.

MaTepHanhr KOHcpepe H�Hn npo,n:eMoHcTpHpoBanH, ąTo, HecMoTp5I Ha 
ynenHwBaiOIQeecSI BpeMeHHoe paccromme OT 3HaMeHaTenhHOro 1945 ro.n:a, nHTepec 
K co6hiTił5IM TOH BOHHhi He ocna6eBaeT, H o Hell: Mhi y3HaeM sce 6onhrne Hosoro u 

Heii3BeCTHOrO. «06CT05ITenhHhie IłCCne,n:oBaHHSI yąeHhiX Ił naM51Th yąaCTHHKOB TeX 
6HTB H cpa)KeHF!H ynepeHO Ił,[(YT OT O,[(HOrO nOKOneHił5I K p;pyrOMY, BhlcryiiaiOT CaMhiM 
�eHHhiM IłCTOąHHKOM cpopMHposaHHSI SICHOH Ił npasp;HBOH KapTHHhi BenHKOH 
0TeąecTBeHHOH BOHHhi, - rosopHTCSI B npe,n:HcnoBIIH K H3)J;aHHIO. - 0Hn noseCTBYIOT 
o )KepTBax H MYKax, pa,n:oCT5IX H no6e.n;ax rroKoneHHil 40 - 50-x ro,n:oB, y6e,n:HTenhHO 
csH,n:eTenhCTBYJOT o TOM, qTo rro6e.n;a Ha,n: cparnn3MOM 6hma no6e.n:oll: ua.n: caMhiM 
BenHKHM 3noM ąenoBeąecTBa». 

B KoucpepeH�IIH npHHHMann yąacrHe npe.n:craBrrTenH ApMeHHH, Eenapycn, 
Ka3axcTaHa, KHprrr3HH, PoccHH, YKpaHHhi, Ta,n:)KHKHCTaHa, Typ KMeHHCTaHa. 
Ilpep;cTaBneHHaSI TeMaTliKa ,[(OKna,n:OB Ił C006IQeHHll pa3H006pa3Ha: COBeTCKaSI 
BOeHHa5l CTPaTerH5l, norpauHąHhie soll:cKa, co�HanhHilll nonHTHKa BOeHHhiX neT, 
PyccKa5l IlpaBocnaBHilll U:epKOBh B rop;hr BOHHhi Ił ee BKJia,n: B no6e;o;y, rrapTH3aHcKaSI 
H rro.n:nonhHilll 6oph6a, perneuHe npo.n:osonhCTBeHHoll: npo6neMhi, ypoKH BOHHhi H 
,n:pyrne. MaTepHanhi KOHcpepeH�Iłlł 51pKO BhiCBeqHBaiOT IłCTIIHY O TOM, ąTO B 
npornnoM 6hiJIO H senHKOe, H TParHqHoe. 
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Kynh-CHJlhBepcTaBa C.H. Benapych ua MJDKhi cTaHOAA3HY i KYJlhTyp. <l>apMaBauue 
KYJlhTYPhi HoBara ąacy ua 6enapycKix 3eMnHx (Apyra» nanoBa XVIII eT. - 1820-H 
raAhl). - MineK. E.IJ:Y, 2000. - 260 c. 

B MOHorpacpuH paccMaTpuBaiOTC5I oco6eHHOCTH HCTopuKo-KynhTYPHOro 
npou;ecca Ha 6enopyccKMX 3eMJIHX. ABTop cocpe,n:oTa'InBaeT BHHMaHne Ha HOBhiX 
cpopMax opraHH3aU:HH KYJihTYPHOH )Kll3HH, no.n:pa3p:eJIAA Mx Ha p:Ba rrepuo.n:a: BO 
BpeMeHa pa3p:enoB Pe'IH IIocnonuTofi u B cocraBe PoccHMCKOH HMnepuu. Cpe.n:H 
3THX cpopM HOBbie yąe6Hb!e 3aBep:eHH5I, Hay'IHb!e 06Jl.leCTBa, HOBb!e HarrpaBJieHH5I B 
JIHTepaType, ucKyccTBe, KHHrOH3JJ:aTeJibCKOM .n: en e. B KOHTeKcre pa3BHTH5I KYJibTYPhi 
BbiJJ:eJI5IIOTC5I ee TIOTpe6MTeJill ll C03JJ:aTeJIH. C 3TOH TO'IKll 3peHH5I rrpep:cTaBJI5IeTC5I 
JII06orrbiTHOII xapaKTepncTHKa oco6eHHOCTefi BocnpH5ITH5I KYJibTYPhi pa3JIH'IHbiMll 
CJI05IMH Tor.n:aumero 6enopyccKoro o6Jl.leCTBa. IIo.n:po6Ho ocBeru;aeTC5I npou;ecc 
cpopMupoBaHH5I 6enopyccKofi Hau;uoHaJihHOH 3JIHTbi B ccpepe KynhTYPhi, ucKyccTBa, 
npe)K.n:e Bcero HHTennnreHU:llH. 3aBeprnaiOIIJ;HM aKKop.n:oM uccnep:oBaHH5I crano 
onpe.n:eneHue cpaKTopoB,  npuBe,n:rnux K nepecTpofiKe u.n:eil:Ho-cTuneBoro, 
CYJl.IHOCTHoro cTp05I KYJi hTYPhi. ABTop npuxop:HT K BbiBo,n:y, 'ITO «3IIoxa 
IIpocBeru;eHH5I upHHecna H3MeHeHH5I B HepapxuiO OTpacneil: KYJihTYPhi: Ha nepBoe 
Mecro BbiJJ:BHranocb upocBeJl.leHue, HayKa, JIHTepaTypa, TeaTp, H3o6pa3HTeJibHOe 
HcKyccTBO. I1MeHHO B 3TMX OTpacn5Ix KYJibTYPhi 6biJIH c.n:enaHhi Hau6onbiiiMe 
.n:ocTH)KeHH5I Toro BpeMeHn. IIpoucxop:5IT H3MeHeHll5I B )KaHpax u CTHJI5IX 
JIHTepaTypbi ll llCKYCCTBa, B03HHKaiOT HOBbie OTpaCJIH HayKll, CllHTeTH'IeCKHe BHJJ:bl 
.n:yxoBHoro TBopąecTBa.  Y cKopeHHO up: eT upou;ecc ll3MeHeHHM cTuneBbiX 
HanpaBneHuił. K KOHU:Y uepHoga opgoMHHaHTHa5I KYJihTypa no cBoeil: CTPYKType, 
MHOrO'IHCJleHHOCTH BllJJ:OB H OTpacneil:, CTllneBOMY 06JIHKY B 3Ha'IHTeJibHOM Mepe 
OTBeąana THIIY KynhTYPhi, xapaKTepHoro 6yp)Kya3HOMY o6ru;ecTBy.» 

llpaBocnaBHhiH fpOAHO. C6opunK oąepKoB, IJ>oTorpaiJ>uił, BocnoMnuauuił, 
AYXOBHoro uacneAn», apxnBuhlx AOKyMeHTOB o6 neTopon fpoAneucKoił enapxuo. 
ABTop u cocTaBnTenh HaTannn .IJ:oporn. - fpoAHO, 2000. - 266 c. 

KHura - pe3yJihTaT MHOroneTHHx H3hiCKaHHI1 rpo.n:HeHCKOM )KypHaJIHCTKH 
HaTaJIHH ,!..l,opoiii. B pa3JIH'IHhrx HCTO'IHHKax aBTOp HecnegoBana ny6nuKaU:HH H 
apXHBHbie JJ:OKyMeHTbl O rpOp:HeHCKHX MOHaCTblp5IX, XpaMaX Ił HHbiX CB5ITbiH5IX, 
eiiHCKOnax rpogHeHCKOM Kacpep:pbl. 

MaTepuanhr B c6opHHKe pacrroJIO)KeHbi B xpoHonorHąecKoM nopH,n:Ke: OT 
u:epKOBHhiX co6biTHJ1: cepe,n:HHbi XIX B. B XX B. c ero BOMHaMM, peBOJIIOIJ;HHMH, 
HapogHhiMH 6egcTBH5IMH H u:epKOBHhiMH HacTpoeHHHMll. B Knure co.n:ep)KHTCH 
)Kll3HeOJJHCaHH5I eiiHCKOIIOB rpogHeHCKOM Kacpegpbl I1rHaTH5I ()Kene30BCKOrO ) , 

Mocucpa ( CoKonoBa) ,  MoaxuMa ( JleBHIJ;Koro) ,  HnKaHopa (KaM eHeKoro) , 
MHTPOIIOJIHTOB MHxaHJia (EpMaKoBa), BnagHMHpa (THXOHHU:KOro) .  MuTepecHbre 
apXHBHbie MaTepHaJibl H Hell3BeCTHbie CBep:eHH5! BKJIIO'IeHbi B O'IepKaX O 
rpogHeHCKIIX CB5ITbiHHX - CB. EopHcorne6cKoił (KaJIO)KCKoił) u:epKBH, )KeHCKOM 
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MOHaCTbipe PO)K):(ecTBa IIpecmiToH Eoropo):(IUJ;hi, JJ;epKBH Ilpeno):(o6noH. Mapcpbi, 
"'Y):(OTBOpHbiX KOJJO)KCKOH HKone Eo)KHeH MaTepH H Bna):(HMHpCKOH HKOHe Eo)KHeH 
MaTepH. Onpe):(eJieHHhiH KOJiopHT c6opnHKY npH):(aiOT BocnoMHHaHIDI ):(yXOBHhiX H 
CBeTCKHX JIHJJ;, "'b51 )KH3Hb CB513aHa C rpo):(HO H IJpaBOCJiaBHOH I.J:epKOBbłO. 

KnHra 6oraTo HJIJIIOCTPHPOBana pe):(KHMH cpoTOCHHMKaMH H ):(OKyMenTaMH. 

Ca6aJieycKa» Bom.ra. Cnpa�BeąnLIJI iurua3eM�LI: craponKi ricropLii rapa)J.3encKix 
JlyPe»y. - Thpo�BJI, 2000. - 88 c., iJIJOCTp. 

repOHMH 3TOH KHHrH 51BJ15lłOTC51 npe):(CTaBHTeJIH HC"!e3HYBIIIeH H MHOrHMH 
3a6biTOH JJ;HBHJIH3aJJ;HH - enpeH "'epTbi oceJJ;JIOCTH. Ona cocTOHT H3 ne60JihiiiHX 
CTaTeH, KOTOpbie paCCKa3biBałOT 06 o6pa3e )KH3HH rpOJJ;HeHCKHX eBpeeB B KOHJJ;e 
XVIII - Ha"!aJia XX BeKa. 3To OJJ;Ha H3 nepBbiX TaKaro poJJ;a pa6oT. B coBeTCKHH 
nepHOA H3y"'eHHe KYJihTYPhl eBpeeB, JJ;blran, TaTap H JJ;pyrHx naJJ;HOH aJihHhiX 
MeHblliHHCTB 6biJIO IIpH3HaHO HeaKTyaJibHbJM. 

ABTop HCIIOJih30Bana 6oraTbiH apxHBHhiH MaTepHaJI, onHpanach na 
HCCJi eJJ;OBaHH51 CBOHX IIpe):( IIIeCTBeHHHKOB.  H B p e3y Ji bT aTe llOJIY"'HJia Cb 
peTp0ClleKTHBHa51 KapTHHa )KH3BH, 6hiTa, 3aHHTHH, peJIHrHH, 06IJJ;eCTBeHHOH 
JJ;eHTeJibHOCTH OJJ;HOH H3 CaMbiX CTapHHHbiX C006IJJ;eCTB rpO):(HO - eBpeHCKOrO, 
BeJJ;yiJJ;ero cBoe Ha"!aJio c KOHJJ;a XIV BeKa. 

KnHra BKJIIO"'aeT HJIJIIOCTpaTHBHhiH MaTepHaJI, noMoraiOIJJ;HH HarJIHAHO 
IIpeJJ;CTaBHTb ee COJJ;ep)K3Hlle. 

Cocna Y.A. «<»apMipaBanue caCJio5'nara CK1131J.Y CJIJI»IICTBa lienapyci y Kau�LI XIX 
cT. - MiucK. lieJI)J.3»plKyniBepciT3T, 2000. - 155 c. 

Pa6oTa IIOCBHIJJ;eHa aHaJIH3Y COCJIOBHO-rpynnOBOrO COCTaBa 6enopycCKOrO 
KpeCTb51HCTBa B KOHJJ;e XVII - nepBOH IIOJIOBHHe XIX B. OcHOBbJBaeTCH na 6oraTbiX 
apXHBHO-JJ;OKyMeHTaJibHbiX cpaKTax, 60JiblliHHCTBO Ił3 KOTOpbiX BIIepBbie BBOJJ;51TC51 
B nay"!HbiH o6opoT. 

Xap aKTepHCTHKe OTJJ;eJibHOH cocJIOBHOH rpynnHpOBKH Kp ecThHHCTBa 
IIOCBHIJJ;eHa Ka)KJJ;a51 H3 "!eTbipex rJiaB, llOKa3 aHbl Onp eJJ;eJIHIOIJJ;He cpaKTOpbi, 
BJIH5110":IJ;Iłe Ha 3BOJIIOJJ;HIO 3THX rpyiiiiHpOBOK. )J;JIH IIOMeiJJ;H"'bHX KpeCTb51H - 3TO 
KOHcpHCKaJJ;H51 IIOMeiJJ;H"'bHX HMeHHH, JJ;JI51 rocy):(apCTBeHHbJX - HX pa3):(a"!a H 
nononneHHH, ):(JIH npHHaJJ;Jie)KaiJJ;HX JJ;yxonencTBY - ceKynHpH3aJJ;HH JJ;epKOBHbiX 
BJiaJJ;eHHH, JJ;JI51 CIIeJJ;H<lJibHbiX HJIH IIOJIYCB060JJ;HbiX - HX HHBeJIHpOBKa. )J;eTaJibHO 
aHaJIH3HpyeTC51 IIOJIHTHKa JJ;apH3Ma B arpapHOM BOIIpoce, IIOKa3aHa ee CB513b C 
pa3BHTHeM TOB3pHO-JJ;eHe2KHbiX OTHOIIIeHHll, OIIpeJJ;eJ15IIOTC51 TeHJJ;eHJJ;HH B C03JJ;3HHH 
cocnonnoH. CTPYKTypbi 6enopyccKHx KpecTbHH. ABTop npnxoJJ;HT K BhiBOJJ;y, "!TO pocT 
KOJIH"'eCTBa rocyJJ;apCTBeHHbiX KpeCTb51H 51BJI51eTC51 «Ba)KHeHIIIHM cpaKTOpOM 
yMeHhilleHHH KperrocTnoro naceJieHHH B BenapycH H TeM caMbiM no):(TBep)K):(aJI 
CJia60CTb cpeoJJ;aJibHO-KpeiiOCTHH"'eCKOH CHCTeMbi, ee 6ecnepcneKTHBHOCTh». 
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IIo,�:�po6Ho a H amnHpyeTC5I II rryTII rrepeBo,�:�a KpecTh5IH,  o c o 6 eH HO 
IIOMelll,II'IhliX KpeiiOCTHhiX, B Ka3eHHOe Be):IOMCTBO II qepe3 KOHcflHCKaD;IIII, 
CB5I3aHHhie C y'IaCTIIeM B IIOTIIITII'IeCKIIX COÓhiTII5IX IIX Bna,�:�enhiJ;eB, pe:IKe - 3a ):lO Tirli 
rrocne):IHIIX B pe3ynhTaTe OTCYTCTBII5I Hacne):IHIIKOB IITIII rryTeM Kyrrnii. ABTOp 
OTMe'IaeT B OCHOBHOM IIOTIO:IKHTeTihHhie OTHOIIIeHII5I KpeCTh5IHCTBa pa3TIH'IHhiX 
rpyrrrr II KaTeropii:ii K rrepeBo):ly IIX B pa3p5I):I rocy,�:�apcTBeHHhiX. IIepexo,�:� no,�:� BnacTh 
Ka3Hhl Ó hiTI ny'IIIIHM B hiXO):IOM, IIO MHeHIIIO aBTOp a ,  'IeM 3 aKp eii O ill,eHIIe 
IIOMeiu;IIKaMII. 

MoHorpacpii5I HOCliT KaK IICTOpiiKO-):IeMorpacpH'IeCKIIM, TaK II IICTOpiiKO
IIOTIIITH'IeCKIIM xapaKTep, IIÓO pacKphiBaeT OTHOIIIeHII5I u;apCKIIX BnaCTeM KO BCeMy 
pa3H006pa3HOMY COCTaBy KpeCTh5IHCTBa Eenapycii II BTIII5IHIIe Ha ero IIOTIIITII'IeCKIIX 
COÓhiTHM. 

Rok 2001 

AcneTniKi 3HMJii EenapycKan. X - na'IaTax XX eT. 3uu,LIKJiane,�:�LI'IHhl ,�:�ane)l;HiK l
P3):1KaJI.: f.ll.llaiiiKOY i iuiii. - MineK, lien3H, 2001. - 496 c.: imoCTp. 

IIepB a5I rr o rr hlTKa rro3 HaKOMIITh 'IHTaT e n e:ii c IICTopii e:ii p a 3 B IITH5I 
cfJIITIOCOcfJCKOM o6ru;eCTBeHHO-IIOTIIITII'IeCKOM MhiCTIII 3 eMnii 6enopyCCKOH B 
6IIorpacpii5IX ee rrpe,�:�cTaBHTene:ii 6hma rrpe,�:�rrpiiH5ITa B 1995 r. B KHIIre «Mhrcniu;eni 
i acBeTHiKi Eenapyci': 

B HOBOM II3):1aHHH p a3Meru;eHO OKOTIO 750 ÓIIOrp acpiiM rrpe):ICTaBHTeneM 
o 6 ru;ecTBeHHo-rr on iiTII'IecKo:ii Mhrcnii II rrpocBeTIITene :ii . Cp e,�:�II HIIX
rocy,�:�apCTBeHHhie, O Ó iu;eCTBeHHO-IIOTIIITII'Ie CKIIe II peniirii03Hhie ):le5ITenii, 
cpiinococphr II rre,�:�arorii, y'IeHhre II II3o6peTaTenii, rriicaTenii II xy,�:�o:IKHIIKII, 
KOMII03IITOphi H MY3hiKaHThi, II3):1aTenii II ÓIIÓTIIIOTeKapii, rryTeiiieCTBeHHIIKH II 
KpaeBe):lhi, y'IaCTHHKH Hau;IIoHanhHo-ocBo6o):IIITenhHOro II p eBoniOIJ;HOHHoro 
):IBII:IKeHII5I, He3aBIICIIMO OT HaiJ;IIOHanhHOM IIpiiHa):lne:IKHOCTII, o6ru;eCTBeHHhiX 
B3rTI5I):IOB II MIIpOB033peHH5I - BCe, KTO Ha IIp0T5I)KeHIIII IIOCTie):IHero ThiC5I'IeneTII5I 
YTBep:IK):Ian aBTOPHTeT CTPaHhi II ee Hapo,�:�a, B Hec Be coMbiM BKna,�:� B coKpoBIIIu;HIIIJ;Y 
HaD;IIOHanhHOM II MIIpOBOM KYTihTyphi, C03):1aBan cflYH):IaMeHT rocy,�:�apCTBeHHOCTH II 
He3aBIICIIMOCTII Eenapycii. 

IIpiiBO):I5ITC5I OCHOBHhre rre'IaTHhre II pyKoiiiiCHhre pa6oThi, :IKIIBOIIIICHhre 
IIOTIOTHa, OTKpbiTII5I H II30ÓpeTeHII5I Ka:IK):IOrO II3 IIOMeiu;eHHhiX B KHIIre ):le5ITeneM. 
IIo,�:� cTaTheM rrpiiBO):IIITC5I 6II6niiorpacpii5I (rrpii Hanii'IIIII) o HeM. MHoriie cTaThii 
IITITIIOCTpiipyiOTC5I IIOpTpeTaMII. 

EenopyccKue oCTapoauTephl. lłcTopuKo-auaJIHTH'IeCKoe uccne,�:�onauue l CoCT. 
f.,ll;.KuaTJ.Ko, B.lł.A,�:�aMyiiiKO u ,�:�p. - MuucK, HA Pli, 2001. - 336 c. 
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B MOHorpaqm:H HccnegoBaHbi npegnocbiJIKH H opraHH3 a�H.H yroHa HaceneHH51 
BenapycH Ha npHHygHTenhHbie pa6oTbi B ThpMamuo B 1942 - 1944 rogax, ycnOBH51 
cogep)!{aHH.H ero B peii:xe H B03Bpa�emt:e Ha pogHHY nocne ocBo6o)!{geHH.H 
pecny6nHKH. 3TO nepBbiH B pecny6nHKe Tpyg, B KOTOpOM npegnpHH.HT KOMITneKCHbiH 
H CTOpHqecKHH aHanH3 n p o 6neMbi yroHa HaceneHH.H p e cny6nHKH H a  
npHHygHTenbHbie pa6oThi H ero penaTpHa�H.H. 

MOHOrpacj:>H.H COCTOHT H3 BBegeHH.H, <IeTbipex rnaB, 3aKJIIO qeHH51 H npH
nO)!{eHHH. B nepBOH rnaBe pacCMOTpeHbi npegnOCbiJIKH HCITOnb30BaHH51 BOCTOqHbiX 
pa6o qHx B p eii:xe. BTopa.H - nocBm�eHa 3 BOniO�HH MeTogoB o6ecne qeHH.H 
HHOCTpaHHOH pa6oqeii: CHnOH repMaHCKOH 3KOHOMHKH 3a cqeT HaceneHH.H EenapycH, 
HX npaKTHqecKOMY OCy�eCTBneHHIO Ha TeppHTOpHH pecny6nHKH B 1942 - 1944 rr. 
Bonpocbi TpaHcnopTHpOBKH, ycnoBHH cogep)!{aHH.H H TpygoBoro Hcnonb30BaHH.H .
ocTap 6aii:TepoB B HHTepecax BO eHHOH 3KOHOMHKH TpeTbero peii:xa HaiiinH 
OTpa)!{eHHe B TpeTbeH rnaBe. Kpyr BOIIpOCOB, CB513aHHbiX C B03Bpa�eHHeM 6enopyc
CKHX OCTap6aHTepOB Ha pogHHY OCBe�eH B qeTBepTOH rnaBe. 

ABTOpbi CTaBHnH �enb npOBeCTH KOMnneKCHOe HCCnegOBaHHe npo6neMbi B 
HCTOpHqecKOM paKypce : OT npegiTOCbiJIOK HCITOnb30BaHH51 Tpyga BOCTOqHbiX 
pa6oqnx H HX yroHa B ThpMaHHIO go B03Bpa�eHH51 Ha PogHHy. 

ITocKónhKY 3TO nepBbiH B pecny6nHKe TPYA o 6enopyccKHX ocTap6aiiTepax, 
OH OXBaTbiBaeT npo6neMy B CaMOM IIIHpOKOM nnaHe H He npeTeHgyeT Ha geTanbHOe 
ocBe�eHHe Bcex BonpocoB.  Te Ma «E enopyccKHe o cTap 6 aii:Tepbi »  oqeHb 
MHOrOnnaHOBa, H3 Ka)KgOH ee rpaHH BbiCBeqHBaeTC51 MHO)!{eCTBO gpyrHX TeM H He 
TOnbKO B o6naCTH HCTOpHH, HO H B o6naCTH 3KOHOMHKH, npaBa, geMorpacj:>HH H T.)J,. 

MaJib)J,3ic AiJ,aM. HK }l{blni npo)J,Ki y XVIII CTaro)J,)J,3i. - MineK. JliMapMyc, 2001. -
384 c. 

B KHHre paccMaTpHBaiOTC.H npOH3BegeHH51 MeMYapHoii: nHTepaTypbi XVIII 
B., KOTOphi e B03HHKnH Ha TeppHTOpHH EenapycH, JIH6o TecHo c HelO CB.H3aHbi. ABTop 
gaeT KaqeCTBeHHbie ITOpTpeTbi MarHaTCTBa, IIIJI51XTbi, Me�aHCTBa H KpeCTb.HHCTB a, 
paccKa3biBaeTC.H o6 o6�ecTBeHHOH H ceMeHHOR )KH3HH, MaTepHanhHOH H AYXOBHOH 
KYnhType TorgaiiiHeii: EenapycH. 

P3niri.H i 113PKBa na lienapyci. 3niiMKnane)J,LiqnE.l 1J.3Be)J,niK. / P31J,KaJieri.H: llalliKoy 
r.n. (raJioyuM p31J.3KTap ) , H.M.liaoocay, IO.B.liall<3uay i iulll.- MineK, lienapycKa.H 
3UIIbiKJI3Ue)J,bi.H, 2001. - 368 c., iJIIOCTp. 

0gHO H3 nepBbiX H3gaHHH, B KOTOpOM B CHCTe MaTH3 HpOBaHHOM BHge 
OCBe�aiOTC51 penHrH03Ha51 gorMaTHKa, o6p.HgHOCTb, �epKOBHa.H CTpyKrypa, HCTOpH51 
H KynhTypa pa3nHqHhiX KoHcj:>eccHii: Ha EenapycH. B cnpaBoqHHKe pa3Me�eHbi 
CTaTbH H O HaH60nee pacnpOCTp aHeHHbiX penHrH03HhlX HanpaBneH H.HX 
(npaBocnaBHe, KaTonH�H3M, npoTecTaHTH3M, yHHaTCTBO ), H o MeHee 3HaqHTenbHbiX, 
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KOTOphie 6 hi JIII B rrpOWJIOM HJIII Cylii eCTB Y IOT II CefO;QH5I, O KOHKp eTHhiX 
pemH II 0 3 H hiX O p r 3 HII3 ai.J,II5IX II TOBapiilii e CTBaX,  0 6 0  BCeX COBpeMeHHhiX 
rrpaBOCJiaBHhiX II KaTOJIII'IeCKIIX errapXII5IX, O Haii60Jiee II3BeCTHhiX MOHaCThlp5IX, 
I.J,epKB5IX, KOCTeJiaX, MOH3UleCKIIX Op;QeHaX, peJIIIfii03HhiX II3;QaHII5IX, qy;QOTBOpHhiX 
HKOHax, Ba)KHhiX co6hiTII5IX B peniirii03HOH )K!ł3HII B enapycH H .n:pyriie. 

Co3gaTeJIH KHIIrii cTpeMIIJIHCh, c ogHoił cTopOHhi, rrpeogoneTh BYJihraHo
aTeHCTIIąecKyiO OI.J,eHKY peJIHfiiił, KaK HeageKBaTHYłO IICTIIHHOMY 6hJTIIłO qeJIOBeKa 
cpopMy ero caMopeaJIII3ai.J,HH, a c .n:pyroro - OHM He cTaB5IT rrepeg co6oil: 3agaąy 
060CHOBaTh 6orOCJI O B CKO-TeOJIOriiąecKyłO IIHTe prrpeTai.J,IIłO peJIIIfiiii KaK 
CBepx'hecTeCTBeHHoro C03;Q3HII5I. Ha cyg ąiiTaTeJI5I BhiHOC5ITC5I pa3JIIIąHhie II03III.J,IIH, 
OHM ;QałOT B0 3MO)KHOCTh Ha OCHOBaHIIII HayąHhiX ;QaHHhiX II cpaKTIIąecKOfO 
MaTepiiana pacKphiTh cogep)KaHIIe peniiriiii, ee CTPYKTYPY II cpyHKI.J,IIII B )KII3HH 
ąenoBeKa II o6liieCTBa. Oco6eHHoe BHIIMaHIIe y.n:en5IeTC5I OCHOBHhiM HarrpaBJieHII5IM 
peniirii03HOH cfJIIJIOCOcfJIIII, KOTOphie C03;Q3B aJIIICh II pa3BIIBaJIIICh Ha OCHOBe 
MIIpOBhiX peJIIIfiiH, rrpe)K;Qe B Cero XpHCTH3HCTBa. HaXO;Q51T OTpa)KeHHe H Tp3;Qiłli,HH 
BOJihHO.JJ:YMCTBa B ,n:yxoBHOH KYJihType, penHrH03Hhie H HepenHrH03Hhie B3fJI51.0:hi 
Ha qeJIOBeKa, MHp H 06liieCTBO ,  Ha COCT051HIIe II 3BOJiłOI.J,HłO p eJIHfH03HhiX 
OpraHII33I.J,IIH B COBpeMeHHhiX YCJIOBII5IX. J1MełOTC51 CBe,n:eHH5I O ge51TeJihHOCTH 
HeTpagiii.J,IIOHHhiX KYJihTyp, TaK Ha3hiBaeMhiX «HOBhiX peniirHH», cyliieCTBYIOliiiiX B 
pecrry6niiKe. B crrpaBoąHHK BKJIIOąeHhi 6IIorpacpwieCKHe CTaThii o KaHOHII30BaHHhiX 
CB5IThiX, KOTOphie pO;QIIJIHCh IIJIII )KIIJIH Ha Eenapycii, rrpaBocnaBHhiX II YHIIaTCKIIX 
MIITporroJIIITOB,  Haii6onee II3BecTHhiX erriicKorrax, ,n:eHTeJI5IX PecpopM ai.J,IIH,  
CB5lliieHHOCJIJ)KIITeJI5IX, OCTaBHBIIIIIX CJie,n: B IICTOpiiii II ;Qp. J13;QaHIIe CO;Qep)KIIT 6onee 
1000 CTaTeH, 6oraTO HJIJIIOCTpHpOB3HO. 

CMaJIHH'IYK A.«<>. llaMhK Kpaesacrvo i na�MHnanbnau i)J.3SIH. nonbeKi pyx na
6enapycKix i niTOycKix 3eMJISlx. 1864 - 1917 r. - fpo)J.na, fp)J;Y iM11 HuKi Kynanbl, 
2001. - 322 c. 

B MOHOrp acpiiii OCBelii aeTC5I IIOJihCKOe 0 6 liieCTBeHHO-IIOJIIITII'IeCKOe 
;QBII)KeHIIe Ha 6enopycCKHX II JIIITOBCKIIX 3eMJI5IX B rrepHO;Q C 1864 IIO cpeBpaJih 1917 
I: ABTOp rro,n:po6HO OCT3HaBJIIIBaeTC5I Ha 3THOKYJihTypHhiX OC06eHHOCT5IX JIIITOBCKIIX 
II 6enopyCCKIIX ITOJI51KOB, qTO HaWJIO OTpa)KeHIIe B .JJ:OMIIHIIpOBaHIIII KpaeBOfO 
TeąeHII5I B IIOJihCKOM ;QBli)KeHl!II, II IIOKa3hiBaeT rrpoi.J,eCC ITOCTeneHHOfO IIpii06liieHII51 
MeCTHOH ITOJihCKOH 06liieCTBeHHOCTII K cpopMIIpOBaHIIłO COBpeMeHHOH ITOJihCKOH 
Hai.J,IIH. ABTop aKn;eHTIIpyeT BHIIMaHIIe Ha xapaKTepiiCTHKe oco 6eHHOCTeił 
3THOKYJihTypHOfO cpeHOMeHa IIOJihCKOH 06liieCTBeHHOCTH Ha 6enopycCKHX H 
JIHTOBCKIIX 3eMJI5IX BO BTopoił rronoBIIHe XIX - Haąane XX B.,  «ITOJihCKOM Borrpoce»
B pOCCIIHCKOH IIOJIIITIIKe, aHaJIII3IIpyeT OCHOBHhie TeąeHH5I IIOJihCKOfO ;QBII)KeHH5I 
Ha 6enopyccKIIx II JIIITOBCKHX 3eMJI5IX Ha py6e)Ke XIX - XX BB. OT,n:eJihHhiH pa3,n:en 
MOHOrpacpHII IIOCB5lliieH 06liieCTBeHHO-IIOJIHTIIąeCKOH Ił KYJihTypHOH ,n:e5ITeJihHOCTH
ITOJihCKIIX rrapTIIH II opraHH3ai.J,HH B Me)KpeBOJiłOI.J,IIOHHhiH rrepiiO;Q - C IIłOJI5I 1907 ITO 
cpeBpanh 1917. 



320 Edmund Jarmusik 

CTapouKi riCTopLii Cnicnau,Kara Kparo. MaT3pLUIJILI uanyKona-npaKTLPIHaii 
Kau!�Jep3HU,Lii 23 MaJI 1998 r., CniCJiaq, lienapycL. - fpop;ua, 2001. - 302 c.: inrocTp. 

C6opHHK CO�ep)KHT CT3ThH, B KOTOphiX OTp3)KaeTCH HCTOpH51 CBHCJJO'ł'IHHhl 
c �peBueiirnux BpeMeu �o uacTo�ero BpeMeHu. Mx aBTOphl - yąeuhle, yąuTeJJ51, 
CTy�eHThl, KpaeBe�hl - Te, KTO HHTepecyeTC51 IIpOIIIJihiM H H3CTO�HM pO�HOrO Kp351. 
K3)K�351 H3 CTaTeH OCBem;aeT C06hiTH51 JIOKaJJhHOH HCTOpHH, paCCK33hiBaeT O )KH3HH 
H �e51TeJihHOCTH JUO�eii, 'łhH HMeHa CB5133Hhl CO CBHCJIO'ł'IHHOH, IIOBeCTByeT O 
repOH'łeCKHX 3IIH30�ax, KOTOphiX HeMaJIO 6hiJIO 33 MHOrOBeKOBYIO HCTOpHIO. Cpe�H 
uux - cTaThH o IIIJI51XeTCKHX TecTaMeuTax XVIII -XIX B., o CBHCJIO'ICKOH rHMH33HH, 
TaHHhiX TOBapum:ecTBax, yca�e6uo-napKOBhiX aucaM6JI51X, ypo)Keuu;e 3THX MeCT 
K.KanuHOBCKOM, repoe BOCCTaHH51 1863 r. PoMyanh�e TpayryTe, ruTnepoBcKoii
OKKyiiaiJ;HH, pa3BHTHH 06pa30B3HH51, Me�HIJ;HHhl, 3KOHOMHKH H MHOrue �pyrue. 

XypciK BiKTap. lienLI ne6ep;3b y npoMHJIX CJiaBLI. Marp;aJJiua Pa}J;3iBiJJ: ricrapbi'IHLI 
uapLic. - MineK: llenTo, 2001. - 112 c.: inroCTp. 

Knura - rrepBoe H3�auue ua Eenapycu, rrocB51IIJ;euuoe 2KII3HH u o6m:ecTBeuuoii 
�emenhHOCTH 3HaMeHHTOH Meu;euaTKH KH51rHHH Mar�aJIHHLI Pa�3HBHJI, �aHh rraM5ITH 
51pKoii rrpe�cTaBHTeJihHHIJ;e 6enopyccKoro uapo�a. Ona uarrHcaua ua ocuoBe 
HCTOpH'łeCKHX �OKyMeHTOB H BOCIIOMHH3HHH COBpeMeHHHKOB 3TOH 3H3THOH 
JIH'IHOCTH. Ey�yqH BhiCOK006pa30B3HHOH )KeHIIJ;HHOH, OHa 6hiJI3 IIO�BH)KHHKOM 
rrporraraH�hi 6enopyccKoii uau;HoHaJJhHOH H�eH B Kouu;e XIX - uaqane XX BeKa. 
AKTHBHO 33HHM3JI3Ch IIpOCBeTHTeJihCTBOM H MeiJ;eHaTCTBOM. 

QqeBH�HO, KHHra He IIOJIH351. MuorO'IHCJieHHhie �OKyMeHThl, CB5133HHhie C 
)KH3HhiO H �e51TeJihHOCThiO Mar�aJIHHhi 3aBHIIIHHOH (Pa�3HBHJI) ,  em:e 2KJJ:YT CBOHX 
Hccne�oBaTeneii B apxuBax EenapycH, 6u6nuoTeKax H apxHBax BapiiiaBhi, KpaKOBa 
H �pyrux ropo�oB. 

Ifepenuąa B.H. Fpoonenc�euii llpaBoCJJaBHbtii neKponoAb (c opeBneiimux Bpe.Men
Oo na'laAa XX BeKa). - rpoono, Fpt(Y, 2001. - 230 c. 

B MOHOrp aqJHH BII ep Bhle KO MIIJi e KCHO H CCJi e�yeTC51 H CTOpH51 BCeX 
�peBHeHIIIHX 33XOpOHeHHH H KJia,n;6HIIJ; ropo,n;a rpo�HO, 06pa3yiOIIJ;HX CBOeo6pa3HhiH 
ueKporronh - «MepTBhiH ropo�», ux ucropHqecKa51 u KYJihTypu351 u;euuocTh. IIepB351 
'13CTh HCCJie}J;OB3HH51 «P33MhiiiiJieHHH O Be'IHOM (BMeCTO ope�HCJIOBH51)» IIOCB51IIJ;eHa 
06IIJ;eHCTOpH'łeCKHM H 06IIJ;e'łeJIOBe'łeCKHM IIp06JieMaM, K3C3IOIIJ;HMC51 yxo,n;a B MHp 
HHoii, rrorp e 6 an h Hhi M o 6p51,n;aM , 3 IIHTacpmrM ( ua,n;rrHc51M u a  u a,n;rp o6H51X) , 
Kna,n;6Hm:eucKoMy KpH3 Hcy. B rrepBoii rnaBe «IlpaBocnaBHhle 3 axopoueHH51 H 
Kna,n;6um:a ,n;peBuero rpo,n;HO» coo6m:aiOTC51 cBe,n;euu51, rroqeprruyThle H3 apxuBOB H 
,n;opeBOJIIOIJ;HOHHhiX uccne,n;oBaHHH o 3axopoueHH51X XII - XIX BeKOB. Bo BTopoii 
rnaBe «rpo,n;ueHCKHe npaBocnaBHhie Kna,n;6Hm:a KOHIJ;a XVIII - uaqana XX BeKa» 
CO�ep)KaTC51 O IIHC3HH51 Tpex KJia,n;6HIIJ;, KYJihTOBhiX c oopy)KeHHH Ha HHX, 
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peKOHCTpyKIJ;HOH HbiX pa60T, IIaMHTHHKaX, H3rOTOBneHHbiX T anaHTnHBbiMH 
rpO,[(HeHCKHMH MaCTepaMH. 

B TpeTbeH rnaBe CO,[(ep:>KaTC5I KpaTKHe CBe,[(eHH5I O )J(HTenHX r. fpO,[(HO H 
BOeHH OCny:>Kat.u;:HX MeCTHOrO rapHll30Ha,  IIOXOpOH eH HhiX Ha rOpO,[(CKHX 
rrpaBocnaBHhiX Kna,[(6n:r.u;ax B XIV - Haqane XX BeKOB. IlpHMeqaTenhHa qeTBepTM 
rnaBa «I1MeHa Ha Ha,[(rpo6H5IX», B KOTOpOR IIOBeCTByeTC5I O 3HaMeHHTbiX niO,[(HX, B 
TOH HnH n:Hoił Mepe CBH3aHHhiX c fpOAHO H Harne,[(llillMll 3,[(eCb BeqHbiH rroKoił. Cpe,[(n: 
Hn:x � C.JlaHCKOH , repoil: BOHHhi 1812 r. , errHCKOII I1rHaTHH )Kene30BCKn:Ił, 
M.,O:Mn:TpHeB, 3THorpacp, cponhKnopHcT H ne,[(aror, M.Eor,[(aHoBn:q, MaTh ll3BeCTHOro 
6enopyccKoro II03Ta MaKcn:Ma Bor,[(aHOBHqa n: ApyrHe. 

KHn:ra HnniO cTpHpoBaHa cpoTorpacp HHMH n aMHTHHKOB,  pHCYHKaMH 
npegMeTOB H3 npaBocnaBHhrx norpe6eHHH Ha 3aMKoBoił rope, y Kono)J(CKOH .u;epKBH, 
KCepOKOIIH5IMH ,[(OKyMeHTOB. 

lliBeA B.B. IIaMilK IIonLmąau i Pacinii: rpaMa,[(CKa-naniTM'IHae )KhiQQe na 3eMJI»x 
lieJiapyci (1772 - 1863 rr.). - fpo,[(na, fp.IJ;Y. 2001. - 416 c. 

B MOHorpacpHH paccMaTPHBaiOTCH nonhcKn:e, pyccKHe H nn:TBHHCKHe TeqeHHH 
o6r.u;ecTBeHHo-nonHTn:qecKoił :>KH3HH Ha 3eMnHx BenapycH, 3apo:>K,[(eHHe 6enopyc
cKoro Ha.u;n:oHan h H O - O cB o 6ogHTen hHoro ,[(BH:>KeHHH. Ha ocH o B e  p a 6 o T  
OTeqeCTBeHHbiX ll 3apy6e:>KHbiX aBTOpOB, ony6nHKOBaHHhiX H Heony6nHKOBaHHbiX 
,[(OKyMeHTan h H biX ll II OBeCTBOB aTen hHbiX HCTO qHHKOB II OKa3aH MeXaHH3M 
npn:coe,[(n:HeHH5I 3eMenh BenapycH K poccHHCKoił HMrrepHH, nonHTHKa poccn:IłcKoro 
IIp aBHTenbCTBa, pOnh H 3Hal.IeH:He 6enopycCKHX 3eMenh B IIOnhCKOM H pyCCKOM 
OITII03lliJ;HOHHbiX ,[(BH:>KeH:H5IX. 

ABTop Bhi,[(Bn:raeT rHrroTe3y - o6r.u;ecTBeHHo-nonHTHqecKaH :>KH3Hh Ha 3eMnHx 
BenapycH npoxo,[(n:na B Tpex HanpaBneHHHx: nonhCKOM, pyccKOM H nHTBllHCKOM. 
IIepBM nog,[(ep:>KHBanacb nonhCKHM HaQHOHanhHO-OCBo6o,[(HTenhHhiM ,[(BH)J(eHHeM, 
BTOpM - pyccKOH npaBHTenbCTBeHHOH IIOnllTHKOH H pycCKJIM peBOniOIJ;HOHHbiM 
.J:(B.H)J(eHn:eM, TpeThH noggep:>Kn:Banacb nHTBHHCKHM ]:(BH:>KeHHeM. E enopyccKoe 
HaiJ;HOHanhHOe ,[(BH:>KeH:He HaXO,[(HnOCh B 3aqaTOqHOM COCTOHHHH H pO:>K]:(anOCb B 
60pb6e C ITOnhCKllM H pycCKllM BnH5IHHeM. 

B MOHorpacpHH Hccne,[(yeTcH MexaHH3M pa3,[(enoB Peqn: IIocnonHTOił, 
IIpOBO,[(llTCH rrepHO,[(H3aiJ;ll5I IIOJIHTHKll .u;apCKOrO npaB:HTenhCTBa Ha 6enopyCCKHX 
3eMnHX, C03,[(aH:He CHCTeMbi ynpaBneHH5I H cyga, onpe,[(enHeTCH IIOnHTn:qecKaH ponh 
ITOnhCKOH H pyCCKOH CHCTeM o6p a30BaHHH, aHanH3HpyeTC5I ]:(eHTenbHOCTh 
«ITOnhCKOH» IIOnHTJiqecKOH 3MHrp aiJ;Hll ll ee 3MHCCapoB Ha 6enopycCKHX 3eMnHX, 
ocBet.u;aeTCH ponh Benapycn: B peBoniO�HOHHhiX ,[(BH)J(eHHHX Poccn:n: n: IIonhrnH . 

.SicKeaią AJieua. IIa,[(3BilKHiKi i ix cB»ThiHi: .IJ:yxoyua» KYJILTypa CTapalKhiTHau 
lieJiapyci. - MineK, IIoJihlM», 2001. - 368 c., iJIIOCTp. 
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.IJ:auuoe H3.n;auHe co.n;ep)KHT 6oraThiH MaTepHan o qy.n;o.n;ell:cTBeHHhiX HKouax 
IlpecB5ITOH TpoHII;hi, XpHcTa CnacHTen5I, Bo)KHeil MaTepH, aurenhcKHX qHHOB H 
C060pOB CB5ITbiX, 5IBn5IIOIII;HXC5I C .n;peBHIIX BpeMeH ITOKpOBHTen5IMH 6enopycCKOH 
uau;HH. 

,O:ocraToquo OTMeTHTh, qTo B 3noxy Cpe.n;ueBeKOBMI HMenno qepe3 .n;yxoBHYIO 
KHH)KHOCTh, nocB5IIII;eHHYIO Bo)KHell: MaTepH H Ee 6onee 500 qy.n;o.n;ell:cTBeHHhiM 
CB5ITbiH5IM, CTapo6enopyccKyiO ITIICbMeHHOCTb 3HanH B cnaB5IHCKOM MHpe II BO BCeH 
EBpone. «TOnhKO cny)KeHHe BbiCOKOH H):leH BOCITIIThiBaeT HaCT05IIII;ero qenoBeKa H 
nacHouapuo TBep.n;yro uau;HIO. QqeBH):IHO, TaKoe BhiCOKopo.n;uoe CJiy)KeHHe, KOTopoe 
6yKBanbHO npeBpaiii;aeT Haii;HIO II Ka)K):IOrO qenOBeKa, HeB03M0)KH0 6e3 OC03HaHH5I 
CBOeH 3THHqeCKOH oco6eHHOCTH, ITilipOKOrO BBe.n;eHII5I B COBpeMeHeyiO Kynhrypy 
BhiClliHx .n;ocTH)KeHHH Cpe.n;ueBeKOBh5I c ero no.n;BH)KHHqecKHMH H.n;eanaMH, Bce
cnacHTenhuoll: H caMO)KepTBennoll: WXOBHOCThiO». 3Ta MhiCnh KpaCHoll: HHThiO 
npoxo.n;HT qepe3 BCIO MOHorpaqmro. ABTOP BcecTopouue pacKpbmaeT .n;yxoBHhie 
cpeHOMeHhl «30nOTOrO BeKa» OTeqecTBeHHOH ITHCbMeHHOCTH, reHe3HC cnaB5IHCKOrO 
B03pO)K.ll:eHIDI, apxeOTIIITOBOH H IIKOHOrpacj:>HqecKHH H):lean 6enopyCCKOH KynhTYPhl. 
CB5ITble 3eMJIH BenopyccKoll:, no.n;BH)KHHKH oreqecrBeHuoro npocBeiii;eHH5I, MHOrHe 
3HaMeHHTble npe.n;KH, IIX p5I):Ibl OXpaH5InHCb qy.n;o.n;eHCTBeHHhiMII HKOHaMH. 

Rok 2002 

Bepacu;eiicKi xpauorpacJ>. 36opuiK uaBYKOBhiX npau;. BhlnycK 3. - Bp3cT, Bhi)J;aBeu; 
C.B.Jiaypoy, 2002. - 404 c. 

B c6op HHKe Hccne.n;oBaTenH H3 BenapycH, PoccHH , IlonhrnH, JlHTBhi 
pacKpbiBaiOT MHoroo6pa3Hhie acneKThi HCTOpHąecKoro pa3BHTII5I Bepecrell:III;HHhi 
H Bcell: BenapycH B pa3nH'IHhle HCTOpH'IecKHe 3noxH. Bce MaTepHanhi c6opHHKa 
pa3Meiii;eHbi no pa3.n;enaM: «,lJ;yxoBuoe_uaCJie.n;He», «<1cropli5I penHrliH», «Yl3 HCTOpliH 
o6pa3oBaHII5I H KynhTypbi», «Hcropli5I uau;HOHaJihHhiX MeHhlliHHCTB», «IlorpaHH'Ibe», 
«H3 HCTOpHH 3ana.n;HhiX o6nacTell: BenapycH», «reu.n;epHbie npo6neMhi B cnaB5IHCKoll: 
KynhTYPe», «3KOHOMH'IeCKa5I HcTopi15I», «HcTopH5I napTHH H ):IBH)KeHHH», «Beno
pychi B MHpe», «Bce06III;a5I HCTOpH5I», «ApxeonorH5I II 3THOnOrH5I», «,lJ;eMorpacpli5I, 
MHrpau;H5I, CTaTIICTHKa», «HyMH3MaTHKa», «lfCTOpHOrpacpi15I H IICTO'IHHKOBe):leHHe», 
«ApxHBhi H ny6nHKaii;HH». Co.n;ep)KaTc5I KpaTKHe CBe):leHII5I o6 aBTopax. 

BJinuoBa T.B. lłe3yHTLI B Benapycn. Ponh ne3ynTOB B opraun3au;nu o6pa3oBaHH'ł 
H npOCBCIIJ;CHH$1. - rpo)J;HO. rprY. 2002. - 427 C. 

B MOHOrpacj:>HH OTpa)KeHbl OCHOBHble 3Tallbl ne):larorH'IeCKOH .n;e5ITenhHOCTH 
«06III;eCTBa HHcyca» B BenapycH B Kouu;e XVI - 1820 r., onpe):leneuhl xapaKTepHbie 
qepTbl Ka)K):IOrO 113 HIIX. MOHOrpacpH5I COCTOHT 113 BBe,O,eHH5I, 'IeTbipex rn aB, 
3aKJIIO'IeHH5I, CITHCKa HCITOnb30BaHHOH nHTeparypbi, 30 npHnO)KeHHH. 
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B rrepBOH rJiaBe p:aeTC5! OCHOBaTeJibHbiH aHaJIII3 HCTOqHHKOB H HCTOpHO
rpaqmH. ABTopoM nmpoKo HCIIOJib30BaHhi goKyMeHTbi H3 apxHBOB H pyKOIIHCHbiX 
OTp:eJIOB 6H6JIHOTeK EeJiapycH, JIHTBbi, IloJibiiiH. IIpoaHaJIH3HpoBaHa o6IIIHpHa5! 
HCTOpHorpaqmqecKa5! 6a3a. Bo BTopoll: rJiaBe «IIe,o:arorHqecKa5! p:e5!TeJihHOCTb 
«0 6nrecTBa liHcyca» B E eJiapycH B KoHu;e XVI - 1772 r. » p accMaTpHBaiOTC5! 
OCOÓeHHOCTH IIIKOJibHOH CHCTeMbi H OCHOBHbie 3Taiibi ee CTaHOBJieHH5!. TpeTb5! rJiaBa 
«Ile,o:aromqecKa5! p:e5!TeJihHOCTb «06rn;ecTBa liHcyca» B E eJiapycH B 1772 - 1820 
rr. » paCKpbiBaeT OCOÓeHHOCTH o6yqeHH5! H IIpOCBern;eHH5! He3yHTOB B rrepHO,O: 
pa3p:eJioB PeqH IIocrroJIHToll: H HaXO)K,O:eHH5! B cocTaBe PoccHHCKoll: HMrrepHH, 
p:e5!TeJihHOCTb IloJiou;Koll: aKageMHH, H3rHaHHe He3yHTOB H3 PoccHH. 

B qeTBepTOH rJiaBe «,lJ;pyrHe yqeÓHbie H BOCIIHTaTeJibHbie 3 aBep:eHH5! opp:eHa 
He3yHTOB .  YqeÓHhre cpoHp:br H o6opy,o:oBaHHe» aBTop KpaTKO rrpegcTaBJI5!eT 
CBep:eHH5! O rrepBOH H BTOpOH He3yHTCKHX CeMHHapH5!X, IIaHCHOHaX, ÓHÓJIHOTeKaX, 
IIOJIOIJ;KOM My3ee. 

B rr eq aTJI5!IOT IIO,O:rOTO BJieHHbie aBTOpOM Ha OCHOB aHHH H3yqeHH biX 
HCTOqHHKOB H MaTepHaJIOB aHaJIHTHqeCKHe IIpHJIO)KeHH5! (TaÓJIHIJ;bi) .  B HHX 
CO,O:ep)KHTC5! HHcpOpMaiJ;H5! O ,O:HHaMHKe qHcJieHHOCTH He3yHTOB B pe3H,O:eHIJ;H5!X, 
KOJIJierH5!X, IIIKOJiaX 3a BCe rO,O:bi HX cyrn;eCTBOBaHH5!, paCIIHCaHHe 3 aH5!THH B 
IlOJIOIJ;KOH AKap:eMHH, rrepeqeHb rrperrop:aBaeMbiX B IIIKOJiaX HayK H p:pyrHe. 

ficTophUI CIDHIHCTBa lieJiapyci. Ca cTap�hiTHhiX ąacoy 11,a Hamhlx 11,3eH. Y 3-x Ta· 
Max. T. 2. A11, p3l�JopMM 1961 r. A:a caKaBiKa 1917 / 3.E.A6e3raY3, X.IO.EeiłJihKiH, A.P. 
Eyxaseu; i iHm.; IIa11, p311,. B.II.IIamou;iąa. - MiReK, EeJiapycKmi HaByKa. 2002. - 552 c. 

Ha OCH O Be OrpOMHOrO KOJIHqeCTBa pa3HOOÓpa3HbiX apXHBHbiX H orryÓJIHKOBa
HHbiX HCTOqHHKOB H OÓ06nreHH5! crreu;HaJibHOH JIHTepaTypbi OCBern;aeTC5! HCTOpH5! 
KpecTb5!HCTBa EeJiapycH KaiiHTaJIHCTHqecKoll: 3IIOXH.AHaJIH3HpyiOTC5! oco6eHHOCTH 
OTMeHbi KperrocTHHqecTB a, ,o:pyrHe arpapHo-6yp)Kya3Hbre pecpopMbi, pa3BHTHe 
IIpOH3BO,O:HTeJibHbiX CHJI KpeCTb5!HCKOrO X035!HCTBa, CMeHa IIOJiyKpeiiOCTHHqecKHX 
cpopM IIpOH3BO,O:CTBeHHbiX OTHOIIIeHHH KaiiHTaJIHCTHqeCKHMH, OTXOIJ:HHqeCTBO, 
arpapHa5! MHrpaiJ;H5!, KJiaCCOBa5! IIOJI5!pH3aiJ;H5! p:epeBHH, IIOJIO)KeHHe KpeCTb5!H H 
KpeCTb5!HCKOe ,O:BH)KeHHe, B03HHKHOBeHHe H p:e5!TeJibHOCTb COIJ;HaJI-p:eMOKpaTHqeCKHX 
H p:pyrHX opraHH3aiJ;HH B p:epeBHe, yqaCTHe KpeCTb5!H B rrepBOH (1905 - 1907 rr.) H 
cpeBpaJibCKoll: 1917 r. poccHll:CKHX peBOJIIOIJ;H5!X. Ba)l(HbiM acrreKTOM HCCJiep:oBaHH5! 
5!BJI5!IOTC5! TaK)Ke MaTepHaJihHa5! H ,o:yxoBHM KYJihTypa KpecTb5!HCTBa, ero ÓbiT. 

CTom. IIaycTaHHe i BaHHa 1794 ro11,a y JliToycKaił npaBiHQhli. )l.aKyMeHThi. IIa11, 
p311,. eTapmara RaByRoBara cynpau;oyHiKa IHCTMTyTa riCTophli HAH lieJiapyci 
HyreHa AHimąaHKi. - MiReK, IIeiłTo, 2002. - 208 c. 

,lJ;aHHbiH CÓOpHHK BrrepBbie rrpe,O:CTaBJI5!eT Ba)l(HeHIIIHe ,O:OKyMeHTbi BOeHHO
IIOJIHTHqecKoro pyKoB OIJ:CTBa PoccHll:cKoll: HMrrepHH rrepHop:a ee 6 op b6hr c 
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B O CCTamreM 1794 r. B BKJI . C6opHHK Bo6pan B ce651 AO KyMeHTaJih Hhr e 
CBHAeTeJihCTBa, KOTOpbiX He XBaTaeT AJI51 03HaKOMJieHH51 C BOCCTaHHeM 1794 r. 
rna3aMH ero AYIIIHTeneił, 'ITO oąeHh Ba)I(HO AJI51 cpaBHeHH51 Ił yTO'IHeHił51 y)l(e 
Ił3BeCTHOrO H3 JIIłTepaTyphi. 3TO AOKyMeHThl pOCCHHCKOrO reHepaJIHTeTa H BhiCIIIHX 
'IIłHOB HMrrepHH, rreperrHcKa HeKOTOphrx pyKOBOAHTeneił IIOBCTaHąecKHX OTp51AOB, 
IIOKa3 aHH51 IIIIIHOHOB,  AOHOC'IIłKOB, IIplł3HaHiłSI aKTiłB HCTOB B O CCTaHH51 B 
CJieACTBeHHbiX opraHaX. 3TO rrepeiiHCKa CaHOBHHKOB C reHepaJi aMił OTHOCHTeJihHO 
IIJiaHHpOBaHH51 H BbiiiOJIHeHHSI KapaTeJibHhiX orrepaiJ;IłH H ApyrHe. 

0CHOBHaSI 'IaCTb MaTeplłaJIOB B3SITa Ił3 rrepeiiHCKH rrpeACeAaTeJI51 pOCCHHCKOH 
BoeHHOH KonnerHH M . CaJIThiKOBa c IIOA'IHHeHHhiMH reHepanaMH, H3 rroqThl 
rrocneAHero cpaBopHTa EK aTepHHhi II II .3y6oBa K HaMeCTHHKY MHHCKOH, 
l13SICJiaBcKoił H EpacnaBeKOM ry6epHuii U:.TyToMJIHHY H Hao6opoT. qacTh H3 3THX 
MaTepuanoB xpaHHTCSI B PoccuiicKoM rocapxuBe APeBHHX aKTOB (PrA,D;A), B 
PoccHHCKOM BoeHHO- HCTopuąecKoM apxHBe (PBI1A) H A P ·  E o nhiiiHHCTBO 
MaTepHaJIOB rry6JIHKyeTCSI IIOJIHOCThiO, C COXpaHeHHeM rrpaBOIIHCaHHSI. 

TaJiep'lhiK AJIJJKCaH):ql. llap31J<ła. ficTopbiB-KpM3HayqbJ Hap hl c npa BecKy llap3ąqa 
Cnoni:McKara paeHa. - fpo,u;Ha, PaTJma, 2002. - 160 c. 

ABTOp Ha OCHOBe OThiCKaHHhiX apXHBHhiX MaTepuaJIOB H JIH'IHhiX BOCIIO
MHHaHHH rroKa3hiBaeT 450-neTHIOIO HeToporo cBoeM: poAHOH AepeBHH IIopeąhe, 'ITo 
Ha CnoHHMIII;HHe. MHoro BHHMaHHSI YAeJieHo ee X03SieBaM - BonoBH'IaM. I1oApo6Ho 
orrucaHa rraTpHOTHqecKaH AeHTeJihHOCTh u cMepTh MuxaHJia BonoBH'Ia, aKTHBHOro 
yąaCTHHKa BOCCTaHHSI 1830 - 31 rr: 

I1pHBOASITC51 apXHBHbie AOKyMeHThl O CTpOHTeJibCTBe u;epKBH H OTKpbiTHH 
IIIKOJihl. ,[l;aiOTC51 CBeAeHH51 O 3HaMeHHThiX Y'IHTeJI51X H CBSIIII;eHHHKaX, KOTOphi e pa6o
TaJIH B AepeBHe. I10Ka3aHa )I(H3Hh KpeCTbSIH IIpH 6apiii;HHe H B KOJIX03e, T5ł)l(eCTH H 
YTp3Thl, KOTOpbre rrepeHeCJIH OAHOceJih'IaHe aBTOpa BO BpeM51 rrepBOH H BTOpOH 
MHpOBOH BOHH. 

XonoKOCT B Jienapycu. 1941 - 1944. ,[I;OK)'MeHThl u MaTepnaJihl l CocTaBUTenu:
3.f.Ho(j>(j>e, f.)J..KHaTbKO, B.)J..CeneMeHeB. - MHHcK, HA Pli, 2002. - 276 c.

B c6opHHK BKJIIO'IeHhl B OCHOBHOM HOBhie, paHee He orry6JIHKOBaHHhie 
AOKyMeHTbl, 3aTparuBaiOIII;He rrpo6JieMy XOJIOKOCTa Ha TeppHTOpHH pecrry6JIHKH B 
rOAhi BTOpOH MHpOBOH BOHHhl. 0HH OXBaTbiBaiOT BOIIpOChl yąeTa HaCeJieHiłSI, 
H30JI51IJ;HH, 3KCIIJIY3T3IJ;HH, MaCCOBOrO YHH'ITO)I(eHHSI eBpeeB H HCIIOJih30B3HHSI 
HMyrn:ecTBa o6peąeHHhiX Ha cMepTh JIIOAeii. 3To, c OAHOH CTopoHhl, rrpHKa3hi, 
paCII0p5ł)l(eHHSI, IIHChMa, OT'IeThl, CJiy)l(e6Hbie 3aiiHCKH BOeHHOH H rpa�aHCKOH 
OKKyrrau;HoHiiOH aAMHHHCTpau;HH o rropSIAKe H XOAe ocyrn:ecTBJieHHSI 
«OKoHqaTeJihHOro perneHH51 eBpeiicKoro Borrpoca» Ha 3 axBaqeHHbiX 3eMJI5łX, c 
ApyroH, llO Ka3 aHHSI yqacTHHKOB H O'I eBHAIJ;eB C06b1THH, aKThi p aHOHHhiX H 
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o6naCTHhiX KOMHCCHH co�eiicTBH5I l..frK (l..fpe3BhrqanHOH rocy�ap CTB eHHOH 
KoMHCCHH rro paccne�oBaHHIO rrpecryrmeHHH HeMeu;Ko-<PaiiiHCTCKHX OKKyrraHTOB 
H HX rroco6HHKOB Ha BpeMeHHO OKKyrrHpoBaHHOH TeppHTOpHH CCCP). Harpa�Hhie 
JIHCThi eBpeeB - yqacTHHKOB rrapTH3aHCKOrO �BH2KeHH5I. 

B c6opHHK BKJIIOqeHhi 79 AOKyMeHTOB. Hx TeKCThi rrepeJJ;aHhr c To�rHhiM 
coxpaHeHHeM CTHJIHCTHqecKHX n H3hiKOBhrx oco6eHHOCTen. BocrrpoH3B e�eHhi 
KcepoKOIIHH pH�a �oKyMeHTOB.  B rrpe�H CJI O BHH �ae TcH rro5IcnenHe o 6  
apxeorpa<PHqecKOH o6pa6oTKe �oKyMeHTOB. 

qaponKa BiTafr. Yna)l;apbl B»JiiKara Kn»CTBa. - MineK, Eenapych. 2002. - 608 c.; 
imoCTp. 

PaccKa3hiBaeTC5I 06 HCTOpHqecKHX C06biTH5IX, KOTOpbie IIpOHCXO�HJi a B 
EenopyccHH B XVI - XVII BeKax. B u;eHTpe BHHMaHH5I rroJIHTHqecKHe H BoeHHhre 
�eHTeJIH 6enopyccKoro rrporrmoro: KH5I3h MHxaHJI rnHHCKHH, reTMan KOHCTaHTHH 
0cTp02KCKHH, rronKoBo�eu; 51H KapOJih Xo�KeBHq, KaHu;nep JleB Carrera, «BeJIHKHii 
Pa�3HBHJI» 51nyiii Pa�3HBHJI H �pyrHe. B ce Ba2KHeiiiiiHe co6biTH5I rrpoHcxo�HJIH c HX 
Herrocpe�cTBeHHhiM yqacTHeM. B rraHTeoHe 6enopyccKOH cnaBhi OHM 3aHHMaiOT 
rroqeTHOe MeCTO. 

SlpMYCHK 3.C. KaTonuąecKuit KocTeJI B EenopyccnH B ro)l;hl BTopoit MHpoBon BOUHbi
(1939 - 1945). Mouorpa'l>n». - fpoJJ;uo, fpfY, 2002. - 240 c. 

B MOHOrpa<Prm BIIepBhie C HOBhiX II03HIJ;Hll OCBeiii.aeTC5I O)J;Ha H3 CJI02KHhiX H 
MaJIOH3yq eHHhiX CTp aHHIJ; HCTOpHH - IIOJI02KeHHe H )l;e5ITeJibHOCTh pHMCKO
KaTOJIHqeCKOrO KocTena B E enopyccHH B rr epHo� BTopon MHpoBon BOHHhr. 
AnaJIH3 npyeTC5I rroJIHTHKa coBeTcKoro rocy� ap cTB a ,  o c o 6 e HH O CTH ee 
ocyiii.eCTBJieHH5I B BocToqHon E enopyccHH B 20 - 30-e rr. XX B. H B 3 arra�HhiX
o6n aCT5IX B 1939 - 41 rr. , rroKa3aHa ponh KocTena B 6opb6e 3a B03Bpaiii.eHHe 
He3aBHCHMOCTH liOJihiiiH, B IIOJibCKOM aHTHCOBeTCKOM �BH2KeHHH COIIpOTHBJieHH5I, 
<PopMbi H MeTO�hi 6opb6bi COBeTCKOH BJiaCTH C peJIHrHeH. 

PaccMaTpHBaeTcH rronHTHKa III Penxa, HeMeiJ;KHX OKKyrrau;HOHHhiX BnacTeii 
B oenopyCCHH, HCIIOJih30BaHHe rHTJiepOBCKHMH BJiaCT5IMH KOH<l:>eCCHOHaJihHOrO 11 

Hau;HoHaJihHoro <PaKTopa. IIoKa3aHo rrono2KenHe KocTena, penHrH03Ha5I 2KH3Hh B 
O KKY IIHpoBaHHOH E en o pyccHH , yqacrHe �yxoBencTBa B ApMHH Kpan oBoii, 
6naroTBOpHTeJibHa5I ).l;e5ITeJihHOCTh. PacKphrTa TaKa5I TparHqecKaH CTpaHHu;a, KaK 
perrpeccHH rrpoTHB ).l;yxoBeHCTBa, Bepyroru;ux H KocTena. 

nocne OCB0602K).I;eHH5I E enopycCHH OT rHTJiepOBCKHX OKKyrraHTOB ).I;JI5I 
KocTena HacTyrrHJIH He MeHee TPY�Hhre BpeMena. CoBeTcKoe rocy�apcTBO cTano 
IIpOBO).I;HTh IIOJIHTHKY B OTHOIIIeHHH penHrH03HhiX KOH<PeccHH B «3aBHCHMOCTH OT 
Toro ,  KaK OHM BeJIH ce65I BO BpeM5I BOHHhi». KaTOJIHqecKOMY ).l;yxoBeHCTBY 
rrpHIIHChiBanoch COTPYil:HHqecrBo c rHTnepoBu;aMH H ApMHeii KpaHOBOH. 3To )];ano 
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TOJiqoK K rrpoBe):(emno perrpeccml: rrpoTIIB KocTena II il:YXOBeHCTBa. 
B rrpiiJIO)KeHIIII rrpiiBe):(eHhi rroJIHOCThiO liiiii qacTIIqHo 42 coBeTCKIIX II 

HeMeiJ;KIIX (B rrepeBO):(e Ha pyCCKIIn 513biK) ):(OKyMeHTa. bOJihiiiiiHCTBO II3 HIIX paHee 
He rry6JIIIKOBaJIIICh. 

Rok 2003 

InrocTpauaua» ricTopbm. Kpaiua BenapycL. T3KCT Yna,rJ;3iMipa Apnoua. MacTaK 
3LMiiiep repaciMouią, - )J,pyKapu» "NEOGRAFIA'; Martin, Slovakia, 2003. - 320 
C.: iiiiOCTp, 

EoraTeniiia51 6enopyccKa51 IICTOpii51 c ):(peBHeniiiiiX BpeMeH ):(O rrpoBo3rJiaiiie
HII51 25 MapTa 1918 r. He3aBIICIIMOCTII EHP rrpe):(cTaBJieHa MHOroqiicJieHHhiMII 
KpacoqHhiMII CHIIMKaMII. B KpaTKOn cpopMe OCBeiiiaiOTC51 Ba)l(Heniiiiie C06b1TII51 Ha 
IIpOT51)KeHIIII 6onee 1000 JieT, paCCKa3hiBaeTC51 O Bhi):(aiOIIIIIXC51 ):(OCTII)KeHII51X 
KYIILTYphl, HayKII, o6pa3oBaHII51, rrpe):(CTaBJieHhl 3HaMeHIIThle JIIO):(II Bcex BpeMeH -
rocy):(apcTBeHHhie, rroiiiiTIIqecKIIe ):(e51Teiiii, ):(e51TeJIII KYIILTyphl, IICKyccTBa, HayKII, 
rrpocnaBIIBIIIIIe Eenapych Ha rrpOT51)KeHIIII :noro rrepiiO):(a. 

IlaM»IIL. ricTopbiKa-,rJ;aKYMeHTaJILHa» xpouiKa IliucKara paeua. - MineK. BenTA, 
2003. - 624 c. 3 i.JJ.rocTp. 

PaCCKa3biBaeTC51 06 IICTOpiiqeCKIIX C06biTII51X, KOTOpble IIpOIICXO):(IIJIII Ha 
TeppiiTopiiii IIIIHIIIIIHhl c ):(peBHeniiiiiX BpeMeH ):(O HaiiiiiX ):(Hen. Co6paH 6oran1n 
cpaKTIIqeCKIIn MaTepiiaJI, B KOTOpOM ):(OBOJihHO IIOJIHO IIOKa3aHa MHOrOBeKOBa51 
IICTOpii51 lliiHIIIIIHhl, paCKpbiThl Ba)l(Heniiiiie IICTOpiiqecKIIe CTpaHIIIJ;hl )KII3HII, 6b1Ta, 
KYIILTyphl e e  Hapo):(a.  3Ta KHIIra - CBOeo6p a3Ha51 3HIJ;IIKJIOIIe):(II51 Kpa51. 
Ocpiiu;IIaJihHhie apxiiBHhie ):(OKyMeHThl, ra3eTHhln MaTepiiaii , BOCIIOMIIHaHII51 
paccKa3LIBaiOT qiiTaTenro o cy):(L6ax )KIITenen panoRa, 3eMJI51Kax. B IIX qiicne -
HrHaTIIn HarypqeBCKIIn, rrOJihCKIIn cpiinonor, A):(aM HapYIIIeBIIq, IICTOpiiK, rro:::�T, 
rrepeBo):(qiiK II u;epKOBHhln ):(e51TeJih ,  5IH IIpoTaCOBIIq,  rro:::� T, cpiinococp, 
3HIJ;IIKJIOIIe):(IICT, ,!J;yHIIH AnLcpoHc EapKOBCKIIn, )KIIBOIIIIceu;, AHTOH E apell:IIIa, 
Hapo):(OBOJieu;, 5I33II Kaiiiiiq, yqacTHIIK BOCcTaHII51 1830 - 1831 ro):(a, <l>paHIJ;IIIIIeK 
CaBIIq, peBOJIIOIJ;IIOHep-):(eMoKpaT II MHOriie ):(pyriie. 

B KHIIre co):(ep)KaTc51 cBe):(eHII51 o )KIITeJI51X IIIIHCKoro, 6MBIIIliX .lKa6IIHCKoro 
II JioriiiiiiiHCKOrO paHOHOB, He060CHOBaHHO perrpeCCIIpOBaHHhiX B KOHIJ;e 1930-X -
1950-e ro):(hi. B OTJIIIqiie oT aHanoriiqHhiX «XpoHIIK», B xpoHIIKe IIIIHCKoro pan oH a 
IIOMeiiieH CIIIICOK ):(BOp51H lliiHCKOrO ye3):(a (IIOBeTa), KOTOpble IIOrii6JIII liiiii 6biJIII 
perrpecciipOBaHhl B KoHu;e 1939 - 1940 rr. Peqh II):(eT, oqeBII):(HO, o6 oca):(HIIKax. 

lloqTII Tpen KHIIrii rrocB51IIIeHa IIIIHIIIIIHe B rO):(hl BOHHhl (1941 - 1945). H3 
KOpOTKIIX CTaTeH, ):(OKyMeHTaJihHhiX MaTepiiaJIOB, BOCIIOMIIHaHIIH, cpOTOMaTepiiaJIOB 
BCTaeT KapTIIHa cpa)KeHIIH coBeTCKIIX BOHCK c repMaHCKIIMII BoncKaMII neToM 1941 
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r., y)KaCbi OKKyiiaiJ;IIOHHOrO pe)KIIMa, opraHII3aiJ;II5! COBeTCKOrO rrapTII3aHCKOrO II 
IIOgrronhHOrO gBII)KeHIIII, OCB060)K;QeHII51. ABTOpbi KHIIrii orry6niiKOBanii CIIIICOK 
IIOrii6IIIIIX 3eMn51KOB IIO gepeBH51M paHOHa, rrapTII3aH, IIOgiiOnhiiJ;IIKOB, MIIpHbiX 
)KIITenell., a TaK)Ke BeTepaHOB-yqacTHIIKOB BOIIHhi. 

IIocneBoeHHhiH rrepiiog (c 1945 go Harrmx gHell.) ocBeru;aeT )KII3Hh, Tpyg, 
KynhTypy, o6pa3oBaHIIe B pall.oHe. Bhr3hmaeT HecOMHeHHhiH IIHTepec 6onhrrroll. 
pa3gen «113 MaTepiianhHoro II gyxoBHoro Hacnegii51». B HeM paccKa3hmaeTC51 o 
;QOCTorrpiiMe'!aTenhHOCT51X pall.oHa - rraM5!THIIKax KynhTOBOH II ycage6Ho-rrapKoBoll. 
apXIITeKTyphi, qygOTBOpHbiX IIKOHaX, nereHgax II rrpegaHII5!X, HapogROM TBOp'IeCTBe, 
IICTOPIIII OTgenhHhiX HaceneHHhiX rryHKTOB. 

3MMauyuJI Mol�Jifle. lieJiopyccKue enpeu: Tpare��:u» u repou3M. 1941 - 1945.- MuucK. 
2003. - 428 c.: 52 HJIJIIOCTp. 

MoHorpacpii51 rrocB51Iu;eHa Tpare,n:IIII II repoii3MY eBpeeB E enapycii B ro,n:hr 
B eniiKoll. 0Te'!eCTBeHHOH BOHHhi. B Hell. Harrrnii OTpa)KeHIIe co6biTII51 Haqana 
BTopoll. MIIpoBoll. BOIIHhi II Hau;IIcTcKa51 rroniiTIIKa «OKoHqaTenhHoro perrreHII51 
eBpell.cKoro Borrpoca», KaTacTpocpa eBpell.cTBa Ha 6enopyccKoll. 3eMne, B TOM qiicne 
rii6enh IIHOCTpaHHbrx eBpeeB, eBpell.cKoe CorrpoTIIBneHIIe, ponh Konna6opau;Ho
HIICTOB B XonOKOCTe, ,O:e51TenhHOCTb «llpaBe,O:HIIKOB HapO,O:OB MIIpa», yqaCTIIe eBpeeB 
B 6oeBhiX ,n:ell.cTBII51X Ha cppoHTax BOHHhi, B rrapTII3aHCKOM ,O:BII)KeHIIII II aHTIIcparrru:
CTCKOM rro,n:rronbe. B rrpiino)KeHIIII ,n:aH crru:coK reTTO II MeCT YHII'ITO)KeHII51 eBpeeB 
Ha TeppiiTOpiiii Eenapycii B 1941 - 1944 rr. 

IIpu: HarriicaHIIII KHIIrii IIcrronh30BaHhi cpoH,n:hr apxu:BOB II My3eeB Pecrry6niiKII 
Eenapych, PoCCiiHCKOH <I>e,n:epau;IIII, Pecrry6niiKII IIonbrrra, rocy,n:apCTBa I-I3paiinh, 
Coe,n:IIHeHHhiX lllTaTOB AMepu:KII. 

3.5IpMycu:K, ,n:ou;eHT Kacpe,n:phr IiCTOpiiii BenapycH rpo,n:HeHCKoro rocy,n:ap
CTBeHHOro yHu:Bepcu:TeTa u:MeHu: 5IHKII Kyrranhr, KaH,n:II,n:aT IICTopu:qecKIIX HayK. 



STUDLA. PODLASKIE tom XIV BIAŁYSTOK 2004 

Alicja Paczoska, 
Dzieci J alty. Exodus ludnośc'i polskiej z Wileńszczyzny w latach 1944-194 7, 
Toruń 2002, Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 425 

W dwudziestym wieku oprócz niebywałego rozwoju naukowo-technicznego 
ludzkość doświadczyła masowych zbrodni o niespotykanej wcześniej skali. Ekster
minacja obejmowała nieraz całe narody. Jednym z elementów tragedii były transfe
ry ludności, wymuszone pod groźbą użycia siły, spowodowane określonym rozwo
jem sytuacji politycznej czy tylko kaprysem dyktatora. W tym ostatnim wypadku 
niemal klasycznym przykładem Ueśli można użyć takiego sformułowania) są de
portacje sovvieckie w latach trzydziestych i czterdziestych. W Europie największe 
"wędrówki ludów" odbyły się po zakończeniu drugiej wojny światowej , kiedy miej
sce zamieszkania zmieniły miliony Niemców, Polaków i osób innych narodowości. 
W drugiej połowie stulecia w RFN przesiedleńcy ze wschodu (wypędzeni) mieli 
następnie możliwość organizowania się, zakładali ziomkostwa, wywierali realny 
wpływ na politykę państwa. W PRL władze na ogół nie były zainteresowane przy
pominaniem kresowych korzeni części mieszkańców .tzw. Ziem Odzyskanych. Mit 
wileńskiej , grodzieńskiej czy lwowskiej małej ojczyzny starano się zastępować two
rzoną niemal od podstaw legendą "piastowskich" ziem zachodnich i północnych.
Temat przesiedleń z terenów wcielonych po wojnie do ZSRR z reguły należał do 
niewygodnych politycznie, podobnie jak wątki relacji polsko-rosyjskich, polsko-ukra
ińskich czy polsko-litewskich. Sytuację przesiedleńców zakłamywano uparcie na
zywając ich repatriantami. Jednak w miarę upływu czasu, wobec erozj i systemu 
komunistycznego do problematyki "repatriacyjnej" nawiązywano coraz częściej
zarówno w kulturze popularnej (np. słynna filmowa komedia Sylwestra Chęciń
skiego o zabużanach Sami Swoi) , jak i w badaniach naukowych. Prawdziwa eks
plozja zainteresowania tą tematyką nastąpiła po przemianach ustrojowych w la
tach dziewięćdziesiątych. 

Jednym z zadań badawczych historyków w ostatnich latach było nie tylko 
przywrócenie pamięci o przesiedleniach, ale również próba upowszechnienia ade
kwatnej terminologii. Pojęcie repatriacje pierwotnie oznaczało bowiem powrót do 
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ojczyzny. Jednak w powojennej krajowej literaturze naukowej , ale również w po
tocznej świadomości, zakorzeniło się inne jego rozumienie. Nazwano w ten sposób 
przede wszystkim właśnie masowy transfer ludności do Folski ze wschodnich ziem 
Drugiej Rzeczpospolitej zajętych przez ZSRR. Badacze emigracyjni, a po 1989 roku 
także historycy krajowi, wreszcie sami zainteresowani wielokrotnie zwracali uwa
gę, iż określenie repatriacje w tym wypadku jest wyjątkowo niezręczne, nie oddaje 
faktycznego stanu rzeczy i zamazuje rzeczywisty charakter zjawiska. Termin re
patrianci nie pasuje zwłaszcza do rdzennych mieszkańców, na przykład Wileńsz
czyzny, Grodna czy Lwowa, opuszczających rodzinne strony po II wojnie światowej 
i przenoszących się do Folski, której granice na mocy arbitralnej decyzji wielkich 
mocarstw przesunięto wiele kilometrów na zachód. Kwestia znalezienia właściwe
go nazewnictwa jest przedmiotem ożywionej dyskusji. W ostatnich latach propono
wano zastąpienie niefortunnych repatriacji m. in. przesiedleniami, ekspatriacją, 
ewakuacją, a nawet exodusem. 

Ostatniego terminu w niemal biblijnym znaczeniu użyła Alicja Faczoska 
w książce pt. Dzieci Jałty. Exodus ludrwści polskiej z Wileńszczyzny w latach 
1944-1947. Autorka omawianej pracy jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, pracownicą Instytutu Famięci Narodowej w Bydgoszczy. W jej inter
pretacji exodus oznacza dosłownie masowe wyjście, opuszczenie, przesiedlenie 
około 200 tysięcy Folaków z Wileńszczyzny po drugiej wojnie światowej . Skutkiem 
była likwidacja jednego z najważniejszych w dziejach ośrodków polskiej kultury. 

Obszerna książka została podzielona na pięć rozdziałów. W pierwszym do
konano analizy sytuacji Folaków na Wileńszczyźnie podczas drugiej wojny świato
wej, w drugim przedstawiono prawno-międzynarodowe podstawy przesiedleń, roz
dział trzeci traktuje o przygotowaniach do ewakuacji, czwarty został poświęcony 
organizacji i przebiegowi transportu, wreszcie piąty obejmuje próbę opisu pierw
szych tygodni pobytu przesiedleńców na nowym miejscu. Do pracy załączono wy
bór odpisów i reprodukcji dokumentów. Bazę źródłową stanowią głownie materiały 
polskiego Generalnego Fełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji, Głównego Fel
nornocnika do Spraw Ewakuacji Folaków w Wilnie oraz akta Felnornocników Rejo
nowych przechowywane w Archiwum Akt Nowych. Znacznie rzadziej Autorka po
wołuje się na archiwalia litewskie. W szerokim zakresie wykorzystano przebogaty 
zestaw relacji i wspomnień zebranych wśród przesiedlonych w latach dziewięć
dziesiątych. 

Po zakończeniu okupacji niemieckiej i zajęciu byłych polskich ziem wschod
nich przez Armię Czerwoną oraz podpisaniu traktatu granicznego z ZSRR, władze 
Folski lubelskiej w 1944 roku zawarły stosowne układy z sowieckimi republikami: 
Ukrainą, Białorusią i Litwą o wzajemnym przesiedleniu ludności. Na mocy porozu
mienia z Litwą sowiecką z 22 września 1944 r. ewakuacja z Litwy miała objąć wszyst
kich Folaków i Żydów, będących obywatelami polskimi przed 17 września 1939 roku, 
mieszkających w Litewskiej SRR i chcących przesiedlić się na terytorium Folski. 
Nad ewakuacją mieli czuwać Główny Felnornocnik polskiego rządu rezydujący 
w Wilnie oraz przedstawiciel władz sowieckiej Litwy." Na terenie Wileńszczyzny po
wołano siedemnaście przedstawicielstw rejonowych Fełnomocnika. Trudności ka-
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drowe i finansowe sprawiły, iż pracę nad przygotowaniami akcji przesiedleńczej 
rozpoczęto dopiero z początkiem 1945 roku. 

Kłopoty wileńskich Polaków rozpoczynały się już na etapie rejestracji na 
wyjazd do Polski. Władze Litwy sowieckiej , o ile na ogół były przychylnie nastawio
ne do wyjazdów z samego Wilna, to starały się ograniczyć ewakuację z regionów 
wiejskich. Według Paczoskiej , takie postępowanie było efektem przede wszystkim 
złej lokalnej republikańskiej administracji, która realizowała nie odgórne wytycz
ne z Moskwy, ale kontynuowała politykę odpolszczania Wilna zapoczątkowaną w la
tach 1939-1940. Po upadku Polski we wrześniu 1939 r. niepodległa jeszcze wtedy 
Litwa weszła w posiadanie Wileńszczyzny. Zgodnie z litewską interpretacją, w ca
łym okresie międzywojennym obszar ten (wraz z historyczną stolicą Litwy) znaj
dował się pod polską okupacją, ale większość jego wiejskich mieszkańców stano
wili nie Polacy, a "spolonizowani Litwini", których należy nawrócić na narodowość
litewską. W latach polskiej okupacji do Wilna napłynęło wiele osób z głębi Polski, 
które w tym mieście miały stanowić czynnik obcy i destrukcyjny wobec litewskich 
interesów narodowych. Na przełomie 1939 i 1940 r. litewskie władze rozpoczęły 
zatem proces intensywnej lituanizacji obejmującej niemal wszystkie dziedziny życia 
mieszkańców. Napięte stosunki polsko-litewskie jeszcze się pogorszyły w latach 
drugiej wojny światowej . Litwini dążąc do realizacji nadrzędnych celów narodo
wych nie wahali się podejmować szerszej antypolskiej współpracy z niemieckimi 
okupantami. Polską warstwę inteligencką w Wilnie uznawano za najważniej szą 
przeszkodę na drodze do pełnej asymilacji i lituanizacji stolicy. Nowe władze so
wieckiej Litwy od lata 1944 r. były zatem zainteresowane pozbyciem się z miasta 
przede wszystkim tej grupy polskiej ludności. Jednocześnie niemal za wszelką cenę, 
również ze względów gospodarczych usiłowano zablokować wyjazdy wszystkich 
"spolonizowanych Litwinów", zwłaszcza rolników. Jak wspomniano, Autorka oma
wianej pracy jest zdania, iż problemy z ewakuacją wynikały nie tyle z typowo so
wieckiego biurokratycznego bałaganu, ile były raczej rezultatem celowej akcji władz 
Litewskiej SRR. Zła wola w tym wypadku przejawiła się w utrudnianiu rejestracji, 
rozbieżnej interpretacji zapisów odpowiednich umów, prowadzeniu akcji propagan
dowej , której celem było zniechęcenie do wyjazdów, a nawet zastraszaniu, wresz
cie w stworzeniu ekstremalnie trudnych warunków przesiedlenia. 

Rozdziały trzeci, czwarty i piąty książki, opisujące przygotowanie do drogi, 
podróż, kłopoty z pierwszych tygodni pobytu na nowym miejscu, oparto na doku
mentach archiwalnych i relacjach. Ta część opracowania jest bez wątpienia naj
bardziej wartościowa. Alicja Paczoska na podstawie różnego rodzaju danych urzę
dowych, raportów, statystyk, urywków wspomnień pieczołowicie i drobiazgowo 
odtworzyła nie tylko mechanizmy, ale również atmosferę towarzyszącą przygoto
waniom do ewakuacji. Sugestywnie i plastycznie oddała także dramatyczne oko
liczności podróży. Umiejętnie połączyła suche urzędnicze sprawozdania z indywi
dualnymi historiami pojedynczych ewakuowanych, dzięki czemu otrzymaliśmy nie 
tylko szczegółową analizę, ale również przejmujący, wstrząsający opis wydarzeń. 
Nie mniej wartościowa jest próba postawienia pytania badawczego o dalsze losy 
ewakuowanych już na nowych miejscach osiedlenia. W tekście jest cytowanych 
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in extenso wiele unikalnych dokumentów, które pozwalają dodatkowo zilustrować 
omawiane zagadnienie. 

Relacje to specyficzne źródło historyczne, wymagające szczególnie dużej dozy 
krytycyzmu, swoistego wyczucia granicy między subiektywnymi przecież informa
cjami o faktach a choćby nieświadomą czy mimowolną konfabulacją. W pewnych 
wypadkach i pod pewnymi warunkami dzięki relacjom możemy zrekonstruować 
ślady faktów historycznych, zwłaszcza jeżeli istnieje możliwości weryfikacji, w szcze
gólności zaś jeżeli badana przeszłość była elementem osobistego, często wręcz in
tymnego doświadczenia autora relacji. W wypadkach, gdy przedmiotem relacji jest 
uogólnienie dotyczące szerszych zjawisk lub doświadczenie zbiorowe, używanie 
źródeł tego typu wymaga nie tylko wyjątkowo starannej krytyki: głębokiej wiedzy 
nie tylko o autorze, jego stanie emocjonalnym i osobistych doświadczeniach, ale 
także znajomości i zrozumienia jak najszerszego kontekstu opisywanych wyda
rzeń. W częściach recenzowanej pracy traktujących bezpośrednio o przesiedleniach 
Autorka pracy posługuje się różnorodnym materiałem źródłowym bez zarzutu. Pew
ne zastrzeżenia budzą jednak fragmenty książki, które zostały oparte niemal wy
łącznie na relacjach i innych opracowaniach. 

Konflikt polsko-litewski w XX wieku był bowiem zjawiskiem niezwykle zło
żonym, pełnym rozlicznych niuansów, wymykającym się jednoznacznym ocenom 
forsowanym przez niewybredną nacjonalistyczną propagandę w obu krajach, 
zwłaszcza w okresie międzywojennym. Istotne znaczenie miał w tym wypadku nie
zwykle emocjonalny stosunek obu narodów do Wilna i położenia mniejszości naro
dowych w obu państwach. Z relacji i opracowań wykorzystywanych przez Paczoską, 
zwłaszcza przy opisie losów ludności Wileńszczyzny, stosunków polsko-litewskich 
w dwudziestoleciu międzywojennym i podczas drugiej wojny światowej, wyłania 
się obraz jednostronny i nadmiernie chyba upraszczający ówczesną rzeczywistość. 
W tym obrazie Armię Czerwoną wkraczającą do Wilna we wrześniu 1939 r. bezkry
tycznie popierają Żydzi i Białorusini, Polacy natomiast zachowują jednakową nie
chęć do nowej władzy. Władza sowiecka opiera się na "komunizującym elemencie
żydowskim". Po wkroczeniu Litwinów do miasta w październiku 1939 r. również
nowa administracja stara się zantagonizować Żydów z Polakami, wspierając oczy
wiście tych pierwszych, przede wszystkim jednak postępując tak ze względu na 
przychylną Żydom opinię międzynarodową. Zaślepieni litewscy nacjonaliści nie
zwykle brutalnymi metodami lituanizują Wilno, nie szczędzą represji i współpra
cują przeciwko Polakom z NKWD mimo bezpośredniego zagrożenia niepodległości
swego państwa. Powtórne wkroczenie sowietów w czerwcu 1940 r. sprawia, że li
tewscy nacjonaliści wyczuwają koniunkturę i błyskawicznie przekształcają się 
w komunistów, oczywiście obok Żydów, którzy -jak chce Autorka - często byli prze
cież "komunistami ideowymi". Litwini tak dalece wczuwają się w rolę nacjonal
komunistów, iż boją się ich nawet Żydzi, chociaż to właśnie Żydzi stoją w tym cza
sie "u szczytu swoich wpływów" (s. 34) . Sowieci, Litwini i Żydzi wspólnie kontynu
ują represje przeciwko jednolicie patriotycznej i antykomunistycznej polskiej spo
łeczności Wileńszczyzny. Z kolei wkroczenie Niemców latem 1941 r. Litwini witają 
z niekłamanym entuzjazmem, następnie wiernie współpracują z nimi zarówno przy 
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działaniach antypolskich jak i w eksterminacji Żydów. Większość okrutnych nie
mieckich represj i przeciwko Polakom dokonuje się bądź z litewskiej inspiracji, bądź 
rękoma Litwinów (s. 45) . Natomiast polska ludność masowo nie tylko podejmuje 
walkę z kolejnym okupantem, ale nawet w miarę możliwości stara się ratować lud
ność żydowską od zagłady (s. 40) . Podobne schematyczne oceny pojawiają się 
w opisach trudności adaptacyjnych Wilnian na Ziemiach Odzyskanych, gdzie pol
ska ludność kresowa zachowuje się niemal bez wyjątku po rycersku wobec ludno
ści niemieckiej pozostającej na tym terenie, a za wszelkie przypadki gwałtów odpo
wiadają przybysze z centralnej Polski. 

W literaturze naukowej taki jednostronny i nadmiernie uproszczony obraz 
wojennej i powojennej rzeczywistości Wileńszczyzny został już wielokroć podwa
żony. Wiele razy zwracano także uwagę na metodologiczne pułapki wynikające ze 
skłonności do zbyt pochopnej generalizacj i, tworzenia w pracach naukowych pro
jekcji własnych wyobrażeń, ideologizacji, wreszcie ulegania emocjom. Nawet jeśli 
emocje wynikają z jak najszlachetniejszych intencji i głębokiego przekonania o swo
jej racji. W naukowym komentarzu Autorki nie powinny znajdować się takie sfor
mułowania, jak np. "sowiecka azjatycka dzicz" dewastująca polski dorobek kultu
ralny na Wileńszczyźnie, czy też ironiczna uwaga o "braciach Litwinach", którzy
tenże dorobek obecnie bezprawnie sobie przypisują (s. 256) . 

Koncepcja książki, układ i tytuły rozdziałów nie budzą poważniejszych za
strzeżeń, jednakże wydaje się iż nieco nadmiernie rozbudowano rozdział pierwszy 
oraz połowę drugiego. Ta część ma przecież charakter jedynie wprowadzenia do 
zasadniczego tematu, napisana została niemal wyłącznie na podstawie opracowań 
i relacji, w opinii recenzenta - w przeciwieństwie do kolejnych rozdziałów - nie 
zawiera również wyników nowych badań oraz nowych wniosków, zajmuje Ża to 
blisko 90 stron druku. 

W dotychczasowej literaturze przedmiotu najpełniejszy obraz tematyki prze
siedleń Polaków z ZSRR w omawianym okresie przynosiła praca Jana Czerniakie
wicza Repatriacja ludJWści polskiej z ZSRR 1944-1948 (Warszawa 1987) . Alicja 
Paczoska, podobnie jak wielu innych badaczy (w tym niżej podpisany) , często po
wołuje się na wnioski Czerniakiewicza. W pewnych przypadkach Autorce zabrakło 
chyba wiary we własne ustalenia. Przy opisie organizowania ewakuacj i Polaków 
poza Wileńszczyzną, na terenach tzw. Litwy Kowieńskiej ,  na podstawie archiwa
liów podaje dane, według których określa liczbę zarejestrowanych osób chętnych 
do wyjazdu na około 1 8  tysięcy, aby w innym miejscu za Czerniakiewiczem powtó
rzyć nieścisłą informację o 129 tysiącach zarejestrowanych oraz wzmiankę o przed
łużeniu formalnej rejestracji na Kowieńszczyźnie do lutego 1946 roku. W rzeczywi
stości w 1945 r. pierwotnie przewidywano sześciotygodniowy termin rejestracji, jed
nakże sowiecko-litewskie władze jednostronnie skróciły ten okres tylko do trzech 
tygodni. Rejestrację rzeczywiście przedłużono na pewien okres 1946 r. , ale jedynie 
na Wileńszczyźnie, i pozwolono na zapisywanie się tylko osobom mogącym udo
wodnić polskie obywatelstwo sprzed 17 września 1939 r. Ewakuację z Kowieilsz
czyzny niemal całkowicie zablokowano, co podkreśla także sama Autorka. Z tej 
części Litwy oficj alnie wyjechał do Polski tylko znikomy odsetek zainteresowanych, 
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którzy wcześniej w większości posiadali przecież obywatelstwo litewskie. Doku
menty dotyczące ostatniego zagadnienia zostały opublikowane w tomie Przesie
dlenie ludrwści polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947, pod redakcją 
Stanisława Ciesielskiego (Warszawa 1999). W jeszcze innym miejscu Autorka bar
dzo szczegółowo omawia działalność Rejonowego Pełnomocnika w Szumsku (oko
ło 30 km na wschód od Wilna, tuż przy granicy z Białorusią), aby kilka stron dalej , 
znowu za Czerniakiewiczem, bezkrytycznie powtórzyć informację, całkowicie 
sprzeczną z jej wcześniejszymi własnymi ustaleniami! Według Czerniakiewicza, 
z Szumska odbywała się ewakuacja Polaków. .. właśnie z Kowieńszczyzny, a kon
kretnie z tzw. Litwy Zaniemeńskiej, czyli z północnej części byłej rosyjskiej guber
ni suwalskiej, gdzie odsetek Polaków tradycyjnie był niewielki. Problem polega jed
nak na tym, iż Czerniakiewicz mechanicznie włączył 6 tysięcy przesiedlonych 
z Szumska do osób ewakuowanych z Kowieńszczyzny, tym samym niemal cztero
krotnie zawyżając ich liczbę, co kompletnie wypacza obraz rzeczywistości. 

Z innych drobniejszych uchybień recenzowanej książki można wymienić kło
poty z ustaleniem właściwych imion niektórych postaci historycznych (np. litew
skiego prezydenta z lat międzywojennych Antanasa Smetony) oraz kolegów-bada
czy (np. Jarosława Wołkonowskiego ), czy też umieszczenie "Dnia Polskiego" wśród
tytułów polskiej prasy wydawanej w Wilnie w okresie litewskich rządów w latach 
1939-1940 (w rzeczywistości dziennik od wielu już lat wydawany był w Kownie przez 
polską mniejszość w międzywojennym państwie litewskim) . W znaczący sposób 
dałoby się także uzupełnić wykaz literatury przydatnej przy opracowywaniu tema
tu, chociażby o książki Aleksandra Srebrakowskiego Polacy w litewskiej SSR 
1944-1989 (Torm1 2000), Małgorzaty Ruchniewicz, Repatriacja ludności polskiej 
z ZSRR w latach 1955-59 (Warszawa 2000), czy wartościowy artykuł Stanisława 
Ciesielskiego i Aleksandra Srebrakowskiego, Przesiedlenie l'lldrwści polskiej z Li
twy do Polski 1944-194 7 (,,Wrocławskie Studia Wschodnie" 2000, nr 4). Nie można 
jednak wykluczyć, iż w przypadku podanych przykładów, o braku znajomości opra
cowań zadecydował po prostu przedłużający się tryb wydawniczy recenzowanej 
pracy, który uniemożliwił wykorzystanie wyników najnowszych badań. W poważ
nym stopniu dałoby się również uzupełnić wykaz literatury w języku litewskim, 
chociażby o opracowania, które w swej książce wykorzystał Aleksander Srebra
kowski. Poważniejszym edytorskim błędem książki Alicj i Paczoskiej Dzieci Jałty 
jest brak indeksów, w tego typu publikacji po prostu niezbędnych. 

Mimo wszystkich zastrzeżeń książkę należy potraktować jako ciekawy i war
tościowy eksperyment, nie tyle ze wzg1ędów formalnych, ile poznawczych. Praca 
jest nierówna pod względem wartości naukowej : bardzo cenna w części opartej na 
dokumentach, słabsza kiedy trzeba dociec szerszego kontekstu opisywanych wy
darzeń, czy sformułować wnioski. Autorka wprowadziła jednak do obiegu wiele 
rzadziej wykorzystywanego materiału źródłowego, który ma szansę stać się pod
stawą dalszych badań. O walorze pracy stanowi również fakt, iż jest ona w zasa
dzie pierwszą tak obszerną próbą syntetycznego opisania wysiedleń polskiej lud
ności z Wileńszczyzny oraz że czyni to najczęściej z perspektywy bezpośrednich 
uczestników tamtych wydarzeń. To interesujący punkt widzenia, uczący nie tylko 
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szacunku do ludzkiej pamięci, ale również zmuszający do większej pokory wobec 
żelaznych reguł warsztatu naukowego. Pozwala to wszak historykom na nowo od
kryć wszystkie uroki ich profesj i .  

Krzysztof Buchowski 
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Poznań 2003, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 866. 

Przed czterema laty przedwcześnie odszedł profesor Andrzej Feliks Grabski 
- wybitny znawca dziejów myśli politycznej i historii historiografii, uczeń prof. 
Mariana H. Serejskiego. Zwii:],zany z łódzkim środowiskiem naukowym, był także 
pracownikiem Instytutu Historii PAN w Warszawie i w obu miastach zostawił grono 
uczniów, współpracowników, a także osób, które - jak niżej podpisana - Go znały 
i podziwiały. Dzięki uczniom Profesora w Łodzi mogły ukazać się pośmiertnie dwie 
Jego prace - studium o polskiej dyskusji wokół dzieła Henry'ego Thomasa Buc
kle'a1 oraz wielka synteza Dzieje historiografii. W obu pracach rozbudowane 
wprowadzenia, zawierające biografię Andrzeja Feliksa Grabskiego, charakterystykę 
jego koncepcji historycznych, zwłaszcza jego wizji dziejów historiografii, zamieścił 
Rafał Stobiecki. Tu znajdziemy również pełną informację o pracach poświęconych 
Grabskiemu, opublikowanych w związku z Jego śmiercią. Za pracę tę, niewątpli
wie skomplikowaną, wymagającą często trudnych decyzji, historycy polscy, zwłasz
cza parający się dziejami historiografii, winni kolegom z Łodzi wdzięczność i słowa 
szacunku. Uważam, że gdyby Dzieje historiografii nie ujrzały światła dziennego, 
nauka polska poniosłaby jeszcze większą stratę. 

Jest bowiem ujęcie przez Grabskiego dziejów historiografii na gruncie pol
skiej nauki jedyne. Nie ma pracy, która w podobny sposób połączyłaby prezentację 
dorobku tak ogromnej liczby historyków świata z ujęciem pogłębionym, pozwalają
cym pokazać historiografię nie jako rejestr nazwisk i tytułów napisanych książek, 
ale jako kompleks sposobów postrzegania rzeczywistości historycznej oraz modeli 
myślenia i analizowania dziejów. Dla Andrzeja Feliksa Grabskiego pytanie o histo
riografię to pytanie o świadomość historyczną, o to jak historycy rozumieli sens 
dziejów, co stanowiło dla nich motor przemian dziejowych, jaką rolę w nich odgry
wał człowiek. Jest to pytanie o rozumienie (i mierzenie) czasu, o sens i podstawę 

1 A.F. Grabski, Spór o prawa dziejowe. Kontrowersje wokół Henry' ego Thomasa Buckle'a 
w Polsce w dobie pozytywizmu, Lublin 2002. 
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periodyzacji dziejów. O cele pisarstwa historycznego - zarówno te deklarowane, 
jak i rzeczywiste. Dzieje historiografii stają się zatem dziejami myślenia i sposo
bów rozumienia przeszłości. By móc je odtworzyć i odpowiedzieć na wszystkie na
suwające się pytania Grabski sięga do aparatu pojęciowego filozofii i stara się _od
tworzyć ontologię modelu historiograficznego (czyli określić, co stanowi podmiot 
dziejów, jakie czynniki sterują zmiennością rzeczywistości historycznej) oraz jego 
epistemologię Uakie metody i drogi poznania dziejów w danym modelu myślenia są 
zalecane, bądź występują w praktyce). Pytanie o historiografię to także rozważa
nia nad procesem kształtowania się historii jako dziedziny nauki, czy szerzej , py
tanie o to, kiedy w ogóle o historii, jako odrębnym gatunku pisarstwa możemy mó
wić. Badanie dziejów historiografii zawsze bowiem powinno polegać na studiowaniu 
dwóch jej aspektów: filozofii dziejów oraz praktyki badawczej , często połączonej 
z refleksją metodologiczną i teoretyczną. 

W sposobie widzenia dziejów historiografii Andrzeja Feliksa Grabskiego 
uderza głębokie przekonanie o występującym w każdej epoce - od starożytności 
poczynając - wielkim zróżnicowaniu ujęcia przeszłości. Autor często podkreśla 
wielość modeli myślenia i uprawiania historii, pisze o pluralizmie historiograficz
nym. Zwraca uwagę na to, jaką pułapką jest twierdzenie, iż jakiś nurt "nie repre
zentuje poglądów epoki" - takie ujęcie bierze się zazwyczaj z jednostronnego spo
sobu jej postrzegania. Podobnie zresztą rzecz ma się z ferowaniem wyroków, czy 
pisarstwo danego okresu jest historyczne, czy nie. Odnosząc się sceptycznie do 
takich poglądów Autor referuje dyskusje, spory czy odmienne interpretacje rozma
itych, występujących w dziejach historiografii zjawisk. Różnie ujmowano zagad
nienie przełomu w historiografii renesansu, wielość poglądów występuje na temat: 
"co jest istotą oświeceniowego myślenia", pojęcie pozytywizmu, jak wiadomo ozna
cza co najmniej trzy różne rzeczy. Wedle Autora dzieje historiografii to "( . . .  ) mający 
strukturę fazową dialektyczny proces powstawania dziejopisarskich standardów, 
ich trwania, a następnie kryzysu( . . .  ) "2. W tym cytacie liczba mnoga nie została 
użyta przypadkiem - w każdej epoce, pisze Autor, mogły występować odmienne 
sposoby myślenia i pisania o przeszłości. 

W pracy Andrzeja Feliksa Grabskiego widać wyraźnie, że znacznie większe 
upodobanie odnajdywał w badaniu historiografii od strony filozofii dziejów, chęt
niej dążył do odtworzenia modeli myślenia o dziejach, niż chciał zrekonstruować 
ewolucję historii jako nauki. Nie zapominał oczywiście o kolejnych fazach tego pro
cesu, ale trudno powiedzieć, by został on wyczerpująco pokazany. 

Historiografia zawsze wiąże się ze stanem, w jakim znajduje się dane społe
czeństwo, a wydarzenia historyczne - polityczne, gospodarcze mają na nią często 
bezpośredni wpływ. Charakteryzując historiografię poszczególnych państw czy 
regionów, Autor zwraca uwagę na wpływ bieżących zdarzeń i zmian. 

· 
Synteza Grabskiego w sposób wyraźny dzieli się na dwie części. Pierwsza, 

dotycząca okresu od starożytności do XVIII wieku włącznie, ujęta została w sposób 

2 Andrzej Feliks Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000, s. 12. 
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klasyczny. Dla każdej epoki Autor sporządził charakterystykę całościową, następ
nie omówił życie i twórczość głównych dziejopisów. Od średniowiecza porządkował 
materiał także pod względem narodowości i umieścił charakterystykę pisarstwa 
historycznego europejskich krajów (w przypadku Oświecenia uwzględnił także Sta
ny Zjednoczone). Materiał jest to ogromny, Autor sięgał to literatury przedmiotu 
w głównych językach europejskich, umieszczając zestawienie bibliograficzne na 
końcu każdej części. Wyjątkiem jest rozdział poświęcony XVII stuleciu, nie dokoń
czony przez Autora. Zaiste, potwierdziły się Jego własne słowa, rozpoczynające tę 
część: ,;wiek XVII nie ma w historiografii szczęścia." (s. 273) 

Mimo niewątpliwie kompilatorskiego charakteru tej części pracy niejeden 
raz Autor pokazuje oryginalność swojego podejścia do tematu. Ciekawe wydało mi 
się podkreślenie średniowiecznego rozumienia prawdy - otóż kryterium prawdzi
wości poglądu czy informacji było potwierdzenie ich przez autorytet, uznanie przez 
kogoś, kto zasługuje - niejako z urzędu - na wiarę. Echem tego myślenia wydaj e się 
znacznie późniejsza teoria "zgody powszechnej" jako kryterium prawdy w histo
riografii, wykpiwana przez twórców Oświecenia. 

W XVIII wieku występowały różnorodne wizje przeszłości, związane zresztą 
z wielorakością koncepcji politycznych czy filozoficznych. Autor przyjmuje pogiąd, 
że Oświecenie nie stanowi "homogenicznego bloku" a raczej "heterogeniczną <kon
stelację idei> " (s. 448), nie da się zatem ograniczyć nazwy "oświeceniowe" do okre
ślonych poglądów na dzieje. Nie można także twierdzić, że za oświeceniową uznać 
możemy tylko tę filozofię dziejów, która opierała się na kategoriach nomologicz
nych i monistycznych zarazem, zaś koncepcje dualistyczne, operujące kategoriami 
indywidualistycznym i kreacjonistycznym (subiektywnymi) już oświeceniowe nie 
są "( . . .  ) istota oświeceniowej mutacji w historiografii polegała na ( . . .  ) zmianie za
kresu problemowego jej zainteresowań. ( . . .  ) Oświeceniowa historiografia postawi
ła bowiem w centrum siły społeczne, które uznano teraz za dziejotwórcze podmio
ty ludzkiego świata, a więc nie dynastie - ale państwa-narody, nie znakomite rody 
i uprzywilejowane stany społeczne - ale społeczeństwa." (s. 449) Część druga pra
cy - dotycząca historiografii XIX i XX wieku - ujęta jest inaczej . Tu poszczególne 
części dotyczą różnych szkół myślenia historycznego, różnego pojmowania roli 
dziejopisarstwa, a także różnych interpretaćji historii jako nauki. Kolejno omówio
ne zostały zatem: doktryna indywidualistycznego historyzmu, model pozytywistycz
ny, marksizm (klasyczny oraz w licznych odmianach - w tym stalinowski model 
historiografii) , koncepcja dziejów i nauki historycznej prezentowana przez szkołę 

"Annales" i F. Braudela, historiografia kwantytatywna oraz psychologizująca. Taki 
kształt wynikał z zamierzeń Autora, który tak opisywał swoją pracę: "Pierwszy
tom obejmuje historię historiografii od starożytności do Oświecenia włącznie i jest 
zorganizowany podług kolejnych epok, natomiast drugi � dotyczący historiografii 
XIX i XX wieku do mutacji postmodernistycznej - będzie ujęty podługjej głównych 
teoretyczno-metodologicznych modeli." (IX-X) Jednak część druga nie została przez 
Autora dokończona - brakuje chociażby omówienia francuskiej "nowej" historii
z pierwszej połowy XIX w. Nie zdążył Autor opracować także informacji bibliog:I·a
ficznej, której brak rekompensują przypisy. Dają one zarazem obraz tego, iż w nie-
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których przypadkach, właśnie w odniesieniu do historiografii najnowszej , praca 
Grabskiego nie jest kompilacją, nie jest też do końca syntezą, a ma raczej charak
ter monograficzny i źródłowy A poza tym, pioniersld, przynajmniej na polsldm gruncie. 

Z dużym zainteresowaniem czyta się przedstawioną przez Autora analizę 
słynnego powiedzenia Rankego, iż zadaniem historyka jest opisanie wydarzeń hi
storycznych "wie es eigentlich gewesen". Wbrew utartemu, potocznemu rozumie
niu nie chodzi o minimalistyczne opisanie tego, co rzeczywiście (faktycznie) się 
zdarzyło, bowiem Ranke nie hołdował deskryptywnej wizji dziejopisarstwa. Prze
ciwnie, chodziło mu - zgodnie z koncepcjami indywidualistycznej wizji dziejów -
o dotarcie do istoty zdarzeń - słowo eigentlich znaczy więc tyle co "istotnie, wła
ściwie". (s. 473-474) 

Ciekawe, i na gruncie polskim rzadkie, jest scharakteryzowanie koncepcji 
Karla Lamprechta na tle sporów i przewartościowań w refleksji historiograficznej 
schyłku XIX wieku. 

Wydaje się, że na szczególną uwagę zasługuje wyczerpujące przedstawienie 
przez Autora założeń teoretycznych oraz programu badawczego szkoły "Annales".
Prezentowana przez historyków francuskich wizja dziejów - niezwykle atrakcyj
na, będąca próbą połączenia ich postrzegania w perspektywie wielkich, wielowie
kowych procesów z zaciekawieniem dla szczegółu i detalu zdarzeń historycznych 
zrobiła w XX wieku ogromną karierę. I chociaż zdarzają się utyskiwania na pewien 
brak realizmu w prezentowanym przez annalistów programie interdyscyplinarnych 
badań zjawisk społecznych, to mniejsze i większe inspiracje szkoływidoczne są na 
każdym kroku i trudno zaprzeczyć, że szkoła pokazała nową jakość uprawiania hi
storii. I trudno się dziwić - dostrzegalnemu w pracy - zafascynowaniu nią Profesora. 

Bardzo ciekawy - i unikatowy jednocześnie - wydał mi się rozdział poświę
cony radzieckiej historiografii. Omówienie przemian instytucjonalnych w nauce 
radzieckiej pokazuje, jak w praktyce wyglądały prace nad pisaniem "nowej histo
rii" a także na czym polegał proces "czyszczenia pamięci" . AmilizaHistorii Wszech
związkowej Komunistycznej Partii (bolszewików). Krótki kurs stanowi dość 
wyjątkową próbę zastosowania instrumentów badania "normalnej" historiografii
do analizy dzieła szczególnego. Wynika z niej, iż model myślenia historycznego 
zaprezentowany w tej pracy opierał się na dziwnej kombinacji spiskowej teorii dzie
jów z niezmiernie anachronicznym (w I połowie XX wieku, jeśli nie wcześniej) he
roistycznym ujęciem historii. Taki rozbiór dzieła prowadzi najlepiej do ukazania 
ubóstwa intelektualnego jego autorów, bez konieczności uciekania się do różnych 
inwektyw. Warto zaznaczyć jednak, że Grabsld nie ulega w ocenie historiografii 
radzieckiej schematom. W całej swojej pracy nieraz sięga do prac historyków ra
dzieckich i jest daleki od tezy, że wszystko, co powstało w Rosji między rokiem 1917 
a 1991  nadaje się na śmietnik. 

Mając nadzieję, że będzie możliwe przygotowanie wznowienia dzieła Profe
sora - trudno wyobrazić sobie, by brakowało tej syntezy w domowych warsztatach 
zawodowych historyków, nie mówiąc o kolejnych rocznikach studentów historii, 
którzy realizują w ramach programu dzieje historiogl'afii - pragnę zasugerować 
dodatkowe przejrzenie tekstu pod kątem wyłapania pewnych usterek językowych. 
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Z mających pewne merytoryczne znaczenie wpadły mi w oko następujące. Tytuł 
dzieła Snorrego Heirnskringla lepiej przetłumaczyć Gak to robią nasi filologowie) 

"Krąg świata", zamiast "Kula ziemska" - robi to wrażenie, jakby islandzki pisarz
świadom był kulistości ziemi. (101)  Angielskie słowo Commonwealth - w kontek
ście dzieła o republice cromwellowskiej - lepiej chyba przetłumaczyć jako Rzeczpo
spolita (a nie wspólnota, s. 352). W anglosaskiej historiografii w nazwie Rzeczpo
spolita Obojga Narodów używa się właśnie tego terminu. Na str. 369 wojna 
trzydziestoletnia nazwana została trzynastoletnią, a w passusie omawiającym sta
ropolskie teorie podboju ziem polskich doszło to pomylenia podbijanych z podbija
jącymi (401 ) .  Są to drobiazgi, które bez najmniejszych trudności da się poprawić. 

Na zakończenia pragnę raz jeszcze skierować słowa podziękowania do łódz
kich historyków, ze szczególnym uwzględnieniem prof. dr. hab. Rafała Stobieckie
go, za wprowadzenie do polskiej nauki ostatnich dzieł Profesora Grabskiego. 

Krystyna Szelągowska 
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Krystyna Jastrzębska, 
Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie. Między Damanicami a Wiśniewem, 
Siedlce 2003, ss. 316. 

Dobrze, że coraz częściej historycy podejmują tematy związane z "małą Oj
czyzną", które do niedawna były spychane na dalszy plan przez tematy szeroko
płaszczyznowe, bądź były uważane za małoatrakcyjne. Szczególnie południowe 
Podlasie jest ubogie w tego typu opracowania i syntezy, w tym miejscu wymienię 
pionierską pracę dr. Tadeusza Krawczaka, W szlacheckim zaścianku, Warszawa 
- Siedlce 1993, poświęconą drobnej szlachcie na Podlasiu. Dlatego jako historyk 
i badacz regionu podlaskiego z żywym zainteresowaniem przyjąłem nową publika
cję Krystyny Jastrzębskiej z Siedlec pt. Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzę
bie. Między Damanicami a Wiśniewem, która w 2003 roku ukazała się dzięki 
pomocy finansowej samorządu województwa mazowieckiego, Urzędu Gminy w Wi
śniewie i Senatora RP Krzysztofa Borkowskiego. 

Książka zawiera wstęp, 15 rozdziałów; zakończenie, aneks, spis tabel, spis 
treści i erratę. 

Układ książki jest chronologiczno - problemowy. 
Rozdział I Jastrzębscy - czy to nazwa jednego rodu. Autorka omawia gene

zę powstania rodu Jastrzębskich, legendy związane z herbem rodu Ślepowron. 
Rozdział II autorka książki poświęciła pradziejom regionu. W tym rozdziale 

stwierdza, że "na naszym terenie nie prowadzono badań archeologicznych" (s. 19) ,
co nie w pełni jest prawdą. Otóż wystarczy sięgnąć do R. Głowacza1, S. Nosek2, czy 
Marka Stanisława Gierlacha3, którzy w swoich pracach poruszają problematykę 
wpływów kultur w okresie prahistoryczym na południowym Podlasiu, na którym 
znajdował się zaścianek Jastrzębie. 

1 R. Głowacz, Badania archeologiczne na terenie woj. siedleckiego w latach 1978-1981 , w: 
"Szkice Podlaskie" 1983. 

2 S. Nosek, Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną między
rzecza Wisły i Bugu, w: ,,Annales Universitatis M. Curie - Sklodowska", Sectio F., Vol. VI, 1951.

3 M. St. Gierlach, Stanowiska archeologiczne, Siedlce 1980. 



342 Recenzje 

W rozdziale III autorka poruszyła początki osadnictwa na ziemi łukowskiej 
i dzieje zaścianka w I Rzeczpospolitej . Tutaj p. Krystyna Jastrzębska bardzo wni
kliwie prezentuje miejsce lokacji zaścianka i pierwsze wzmianki o Jastrzębskich, 
pokazuje mieszkańców zaścianka na podstawie rejestrów poborowych i lustracji 
w XVI i XVII wieku. Ponadto prezentowani są mieszkańcy zaścianka Jastrzębie 
w wydarzeniach politycznych XVII-XVIII wieku (potop szwedzki, wojna północna) . 

I tutaj autorka nie ustrzegła się niejasności, np. na s. 28 pisze: "Gdy patrzy
my na mapę Rzeczpospolitej w czasach Kazimierza Wielkiego . . .  ". Na takie stwier
dzenie nie można się zgodzić. W literaturze przedmiotu "Rzeczpospolita" 4 jako 
nazwa państwa polskiego funkcjonuje od pol. XV wieku. Ziemie polskie w czasach 
Kazimierza Wielkiego określa się jako Królestwo Polskie albo Korona. 

Rozdział IV autorka poświęciła zaściankowi u schyłku I Rzeczpospolitej 
i miejscu zaścianka w powstaniu kościuszkowskim. Ukazano powstanie kościusz
kowskie na południowym Podlasiu, udział szlachty z zaścianka Jastrzębie oraz prze
prowadzenie inspekcj i woj sk powstańczych przez Naczelnika w Wiśniewie 27 wrze
śnia 1794 roku. 

Rozdziały V i VI autorka poświęciła dziej om zaścianka Jastrzębie w Powsta
niu Listopadowym i Styczniowym. W rozdziale V nakreśliła powstanie Księstwa 
Warszawskiego, udział mieszkańców zaścianka przy boku Napoleona w kampanii 
rosyjskiej 1812 roku, następnie ukazała przebieg bitwy z wojskami carskimi pod 
Damanicami w dniu 8 kwietnia 1831 roku. Ponadto na s. 67 autorka pisze o tragicz
nym żniwie cholery w okolicach zaścianka. Warto by się pokusić o przykładowe 
dane ile osób w zaścianku zmarło w wyniku tej epidemii. 

Rozdział VI został poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Ukazano w nim 
atak powstańców na Siedlce i Łuków 22/23 stycznia 1863 roku. Autorka przedsta
wiła udział mieszkańców Jastrzębi w bitwach pod Luta i Adamkami, w partii Win
centego Lewandowskiego. 

Rozdział VII ukazuje mieszkańców wsi Jastrzębie, którzy zostali wymienie
ni w herbarzach, księgach hipotecznych, metrykach. 

Natomiast rozdział VIII autorka poświęciła dziejom zaścianka Jastrzębie 
w okresie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Omówiono tu 
sytuację zaścianka wplatając ją w ogólną sytuację polityczną i militarną ziem pol
skich, g1·abieże dokonywane przez woj ska rosyjskie, a później niemieckie, następ
nie porusza udział poborowych z Jastrzębi w walkach 1914-1915. Odrębnie traktu
je udział mieszkańców Jastrzębi w wojnie polsko-bolszewickiej , ukazała odwrót 
armii polskiej w lipcu 1920 roku, postawy mieszkańców w momencie zagrożenia 
utraty niepodległości przez Polskę, zachowanie się żołnierzy Armii Czerwonej wo
bec ludności cywilnej wsi, oraz pokazuje uczestników działań wojennych z Jastrzębi. 

Rozdział IX został poświęcony dziejom zaścianka w okresie 1918-1 939. Przed
stawione zostały wpływy polityczne w wyborach parlamentarnych. W 1919 roku 
zdecydowanie w gminie Damanice wygrała endecja uzyskując 93 % głosów. Nato
miast w 1922 roku w wyborach do Sejmu Ustawodawczego głosy rozłożyły się w s po-

' Dzieje Polski, pod red. J. Topolskiego, Warszawa 1981, s. 203. 
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sób następujący: 66 % uzyskała lista endecji w koalicji z Chrześcijańską Demokra
cja i PSL "Piast" - 32 %. Po zamachu majowym 1926 roku nastąpiła na terenie gminy 
Domanice polaryzacja społeczności wiejskiej . Na listę bloku prosanacyjnego BBWR 
głosowało 25 % wyborców, odbyło się to kosztem SN, które uzyskało 18 % głosów. 
Natomiast niezmienny pozostał elektorat PSL "Piast", na które głosowało 33 % wy
borców, również spore wpływy uzyskała lokalna, lista Blok Rolników - 20 % głosów. 

W rozdziale X autorka przedstawiła zaścianek w czasie II wojny światowej 
i okresie powojennym. Porusza udział mieszkańców w wojnie obronnej 1939 roku. 
Nieporozumieniem jest twierdzenie autorki, że "Siedlce zostały zajęte przez nie
miecką dywizję pancerną Kempfa" (s. 127) . Pragnę przypomnieć że Dywizja Pan
cerna "Kempf" miała za zadanie dotrzeć w rejon Kału szyna, gdzie wspólnie z grupą
zmotoryzowaną płk. Wagnera z 1 1  DP stworzyć zaporę dla znajdujacych się w od
wrocie na południe jednostek polskich 5. Pozostałe grupy DP "Kempf" - były to gru
pa "S" od nazwiska dowódcy pułku "Deutschland" SS-StandartenfUhera Steinera
i grupa "G' od dowódcy 7 pułku czołgów Obersta Landgrafa w dniu 1 1  września 
1939 roku znalazły się w rejonie Węgrowa. Tam nastąpiła reorganizacja. Następnie 
obie grupy ruszyły w kierunku na Siedlce. Działania tych grup były skoordynowa
ne z działaniami XIX Korpusu Pancernego. XIX KP miał uderzać na Siedlce, jednak 
zapadła decyzja o zmianie planów i skierowaniu dywizj i XIX KP na Brześć w celu 
odcięcia Warszawy i zamknięcia kleszczy z nadchodzącymi od południa jednostka
mi 14  Armii. Dywizja "Kempf" w ramach tej operacj i  otrzymała zadanie wykonania
manewru na linii Sokołów-Siedlce-Żelechów 6• 

Zamiarem dowództwa niemieckiego było utworzenie kotła, w którym znala
złyby się polskie siły operujące miedzy Warszawą a Siedlcami. Rankiem 12 wrze
śnia 1939 roku o godz. 5.40 czołgi grupy "S" zajęły Siedlce 7•

Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem autorki, że 10 października 1939 roku 
Armia Czerwona wycofała się z terenu powiatu siedleckiego (s. 133) . Na podstawie 
przekazanego przez OKH harmonogramu obsadzenia linii demarkacyjnej już 9 paź
dziernika 1939 roku siły niemieckie znalazły się poza powiatem siedleckim zajmu
jąc linię Konstantynów- Biała Podlaska - Wisznice8. 

Polemizuję z tezą, że "powiat siedlecki wszedł do dystryktu warszawskiego 
wiosną 1940 roku" (s. 133). Po utworzeniu 26 października 1939 roku GG powiat
siedlecki wszedł terytorialnie do dystryktu warszawskiego9• 

5 O. Weidinger, Division "Das Reich", t. 1 ,  Osnabriick 1967, s. 190. 
" Szerzej patrz: W Brandt, Eine motorisierte Aufkldrungsabteilung in Polenfeldzug, w: "Mi

li tar Wochenblatt" 1940, nr 28, s. 1377-1378. 
7 J. lzdebski, Działania wojenne na ziemi węgrowskiej we wrześniu 1939 r., w: Węgrów dzie

je miasta i okolic w latach 1441-1944, pod red. A Kołodziejczyka i T. Swata, Węgrów 1991, s. 320; A 
Aksamitowski, Obrona Mazowsza i obszarów północno-wschodnich Polski w 1939 r., w: Działania 
militarne na Mazowszu i w Polsce północno-wsclwdniej, pod red. nauk. W Wróblewskiego, Warsza
wa 2000, s. 369-399. 

8 Materiały dowództwa GA "Pólnoc" i 3 Armii. Mikrofilmy aleksandryjskie, sygn. T - 3 14, rolka 33,
Archiwum Wojskowego Instytutu Historycznego (WIH); obecnie po likwidacji WIH materiały zostały 
przejęte przez Wojskowe Biuro Badań Historycznych (WBBH). 

" S. Lewandowska, Okupowanego Mazowsza dnipowszednie 1939-1945, Warszawa 1993, s. 15. 
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Dalej autorka pisze: "że mieszkańcy stacjonujące odziały wojska w Mrocz
kach nazywają Mongołami od azjatyckich rysów twarzy. Może omawiając system 
policyjny okupanta należałoby wspomnieć o batalionach "Ostlegion", które stacjo
nowały na terenie dystryktu warszawskiego m.in. w Siedlcach i często były używa
ne do akcji pacyfikacyjnych i przeciwpartyzanckich10• 

Nieco większej uwagi i sprostowania wyrnaga taka teza: " na niewielkim ob
szarze mamy przekrój niemal wszystkich organizacji podziemnej Polski zaczyna
jąc od Narodowych sił Zbrojnych i Pogotowia Akcji Specjalnej , przez AK z licznymi 
wchłoniętymi mniejszymi organizacjami, Bataliony Chłopskie po Armię Ludową tzw. 
partyzantkę radziecką i zwykłe bandy rabunkowe". (s. 143)

Po pierwsze od kiedy PAS była organizacją podziemną? Akcja Specjalna a po
tem PAS był to aparat walki bieżącej NSZ. Zadaniem AS początkowo było prowa
dzenie działalności antyniemieckiej , a od połowy 1943 roku miało być czynne zwal
czanie sił komunistycznych. W sztabie NSZ utworzono wydział AS do koordynowania 
działań na tym polu, prowadzonych w terenie przez oddziały PAS 1 1 •

Nieporozumieniem jest włączenie do Polskiego Państwa Podziemnego Armii 
Ludowej i band rabunkowych. Niezrozumiała jest nazwa organizacji Narodowa 
Organizacja Polski (s. 144) . Mimo, że autorka podaje źródła skąd czerpała informa
cje (PSZ, t .  III AK, Londyn - Warszawa 1999, s. 161-168; P. Matusak, Siedlce 1939-
1944, w: Siedlce 1448-1995. 450 - lecie nadania praw miejskich, Siedlce 1996, 
s. 133, czy J. Ochnik, Rozkaz konspiracja, Warszawa 1995, s .  70-71) ,  takiej organi
zacji nie ma. Jest NOW Gdyby to był chochlik drukarski nie dziwiłbym się, ale dalej 
autorka wymienia NOW 

otóż autorka na s. 150 pisze, że ,,Antoni Jastrzębski składał przysięgę przed 
por. Miodońskim "Sokół", który był komendantem Xll obwodu NSZ". Po pierwsze
20 grudnia 1943 roku Stanisław Miodoński "Sokół" otrzymał awans do stopnia pod
pułkownika ze starszeństwem od 15 sierpnia 1943 roku 12• Nie był komendantem 
obwodu tylko komendantem Okręgu Xll NSZ.

Należałoby uściślić pisownię nazwiska Jurzyk. Na s. 154 autorka pisze "Ju
żyk", gdy to nazwisko pisze się przez "rz" 

"Jurzyk". Dalej na s. 145 autorka pisze
"Jurzykowie" przez "rz" . Również wyjaśnienia wyrnaga pseudonim Komendanta
BCh podokręgu Na Podlasie Lucjana Kocia, gdzie autorka podaje "Jastrząbek" 
(s. 154) . W literaturze przedmiotu komendant BCh podokręgu Na Podlasie wystę
puje jako "Jarząbek"13 .

Mając na nyśli Okręg Warszawski SZP jako jednostkę terytorialną to powiat siedlecki i garwoliński 
wszedł dopiero na początku 1940 r. , do tego czasu podlegał Okręgowi Lubelskiemu; szenej patrz: A. Skro
czyń ski, Zarys historii Obszaru Warszawskiego, IH PAN, s. 3. 

10 K Radziwończyk, Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce 22.06.1941 - wiosna 1944, 
w: ,;\VPH" 1962, nr 3 - 4. 

11 W Charczuk, Formacje zbrojne obozu narodowego na południowym Podlasiu w latach 
1939-1947, Warszawa 2000, s. 247-251. (pr. doktorska BG AON). 

12 W Charczuk, op. cit.; NSZ na Podlasiu, red. M. Bechta, L Żebrowski, Siedlce 1997, t .  l, s. 254.
13 T Fijałkowski, Ruch ludowy i bataliony chłopskie w okregu II Warszawskim w okresie 

okupacji hitlerowskiej, w. Ruch ludowy na Mazowszu, Kurpiach iPodlasiu, pod red. nauk. A. Łuczka, 
Warszawa 1975, s. 237. 
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Nie sposób zgodzić się z terminologią, jaką jeszcze niedawno posługiwali się 
historycy, "utrwalacze władzy ludowej " w stosunku do żołnierzy podziemia niepod
ległościowego, traktuj ącego ich jako bandy, a akcje jako napady. Autorka jako hi
storyk posługuje się terminologią okresu PRL-u, cyt. :  "jeśli jednak łupem w napa
dach na majątki i spółdzielnie padały rekordowe ilości wódki , sprzyjało nadużyciu 
alkoholu - pił więc, kto chciał bez ograniczeń" (s. 158) . Autorka nie wie albo nie 
chce wiedzieć, że oddziały podziemia niepodległościowego (AK, NSZ, NZW, ROAK, 
AKO i WiN) prowadziły również akcje na bimbrownie, rozbijając je.  

Następnym poważnym zastrzeżeniem recenzenta jest twierdzenie, że już śp. 
nieżyjący komendant placówki NSZ Domanice-Wiśniew ppor. Henryk Izdebski, który 
sporządził listę swoich podwładnych, w ocenie autorki jego lista jest mało wiary
godna jako źródło. Lista znajduje się w Archiwum Związku Żołnierzy NSZ w Siedl
cach u prezesa p. Zygmunta Goławskiego. H. Izdebski zastrzegł, że jest to lista 
niekompletna, odtworzył (na początku lat 90. XX w.) to co zostało w jego pamięci. 
Kto lepiej pamięta swoich żołnierzy niż dowódca, który dzielił los razem z nimi. 

Sprostowania wymaga akcja, którą przeprowadził oddział pod dowództwem 
por. Władysława Wyczółkowskiego "Sęp" na partyzantów so\vieckich z oddziału
mjr. Fiodora Manzijenki "Stiepanow", którego żołnierze dokonali zbrodni na rodzi
nie gajowego Żaka (członek NSZ - przyp. W CH.) . Otóż łącznik z kolonii Mroczki
przyniósł wiadomość do Jaty o napadzie bandy na mieszkańców kolonii i o dokony
wanych rabunkach i gwałtach na kobietach. Ppłk Stanisław Miodoński "Sokół" wydał 
rozkaz adiutantowi por. W Wyczółkowskiemu zebrania oddziału z ochotników i uda
nia się na miej sce. W oddziale NSZ był pchor. Józef Posiadała "Strąk", który znał 
doskonale teren. W trakcie walki zginęło czterech sowietów, a ośmiu poddało się. 
Przy jednym z zatrzymanych znaleziono pistolet, który podarował gajowemu Żakowi 
KO XII NSZ S.  Miodoński ,;Sokół" . Był to dowód, że mordu dokonała grupa sowie
tów. Na rozkaz "Sokoła" przeprowadzono rozprawę sądowa i po przeprowadzeniu
czynności procesowych ośmiu sprawców rozstrzelano 14• 

Warto nadmienić, że w tej sprawie dowódca sowieckiego oddziału, mjr Man
zijenko, nie interweniował. W okresie PRL-u partyzantów posąd',ł,ano o walkę z so
jusznikiem Polski (ZSRR) i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla Woj . Warszawskie
go 2 marca 1953 r. (sygn. IV K.2/53) oficerowie NSZ zostali skazani na karę śmierci. 
Ale już 11 października 1956 r. , w wyniku rewizji założonej przez Prokuratora Ge
neralnego PRL, wyroki zostały uchylone i w wyniku ponownego rozpatrzenia wszy
scy oskarżeni, zostali uniewinnieni. Był to bodajże jedyny przykład uniewinnienia 
oficerów NSZ przez wymiar sprawiedliwości PRL. W tym miejscu przypomnę, że 
zeznawał dobrowolnie jako świadek obrony w procesach oficerów NSZ siedlecki 
Żyd Izaak Hal ber. Postawa Halbera przeczy coraz częściej pojawiającym się wzmian
kom w kręgach żydowskich o antysemickim zachowaniu się żołnierzy NSZ.  Odważ
nie brał udział w katolickich pogrzebach byłych członków NSZ, łamiąc istniejące 
wówczas stereotypy. Mimo że był to okres stalinizacji społeczeństwa polskiego, sąd 

14 M. Krasuski - relacja w posiadaniu autora. 
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PRL wydał w 1956 roku wyrok uniewinniający dla oficerów NSZ z Jaty. Dlatego bez 
komentarza pozostawiam stwierdzenie autorki: 

"
Nie wiem czy gajowego Żaka za

bili rzeczywiście Rosjanie . . .  " (s. 165) . 
Dalej (s. 170) autorka pisze, że 

"
w końcu 1944 roku dokonano zmiany organi

zacyjnej w NSZ tworząc w Lublinie Tymczasową Narodową Radę Polityczną Ziem 
Wschodnich (TNRP ZW), gdzie Okręg Podlaski otrzymał numer XVII, a prezesem 
TNRP ZW został Morawiec Jan". To stwierdzenie jest sprzeczne ze źródłami. Pierw
sza konferencja TNRP ZW odbyła się 4 lutego 1945 roku i to na tej konferencji 
powierzono prezesurę nieobecnemu kol. Wiktorowi (Bernard Bucholz - przyp. 
W CH.) i od lutego 1945 roku Okręg Podlaski NSZ otrzymał w ramach TNRP ZW 
i Komendy Ziem Wschodnich ,,Wiertacz" nr XVIP5• 

Nieporozumieniem jest twierdzenie, że 
"
formalnie na czele KG NSZ stał Win

centy Piec ps. 
"
Łaska" . Otóż na czele Komendy Głównej NSZ-AK w XII 1945 roku 

stał ppłk Albin Walenty Rak 
"
Lesiński", a KG NSZ-ONR/ZJ ppłk Stanisław Kaszni

ca 
"
Przepona" {przyp. W CH.). Autorka myli Komendę Okręgu z Komendą Główną, 

co jest bardzo poważnym uchybieniem pracy. 
Dalej (s. 171) autorka stwierdza: 

"
wydaje się niemal pewne, że od połowy 

1946 r. nie reprezentował już żadnej organizacji" (Komendant Okręgu XII NSZ 
"
Pod

lasie" mjr Karol Sęk - przyp. W CH.). Do momentu rozwiązania oddziału ,,Wiąz" 

w październiku 194 7 roku rozkazy były sygnowane przez mjr. Karola Sęka jako KO 
XII NSZ.  Tak więc nie była to banda jak pragnie sugerować autorka, ale organiza
cja niepodległościowa, która swoje korzenie wywodziła z PPP i walczyła o wolną 
i niepodległą Polskę. 

Wyjaśnienia wymaga sprawa sierż. Franciszka Krasuskiego 
"
Lot", który za 

kradzież wódki z bunkra oddziału NSZ został skaŻany na karę śmierci. Do tej spra
wy autorka książki w sposób dość emocjonalny stara się tłumaczyć skazanie sierż. 
F. Krasuskiego 

"
Lot" na karę śmierci, co źle wróży historykowi w odtwarzaniu praw

dy historycznej. Autorka z goryczą na łamach książki konstatuje: 
"
nie pozwolono 

im się ujawniać, choć dowódcy albo się ujawnili, albo dobrze ukryli, kazano im 
przeprowadzać akcje rabunkowe w imię zdobycia pieniędzy dla 

"
Centrali", która 

tak naprawdę nie istniała. Zastrzelili swego kolegę, którego posądzili o kradzież 
bańki bimbru, gdy całe tysiące złotych pozyskane jako łupy, gdzieś się rozpłynę
ły"(s. 179) . Już natomiast kompletnym zaskoczeniem dla historyka jest stwierdze
nie: 

"Była to więc walka o 
"
niesocjalistyczną" i niepodległą ojczyznę, choć prowa

dzona handyckimi metodami" (s. 180) . 
Już samo postawienie znaku równości między żołnierzami podziemia nie

podległościowego a bandytami jest wielkim nieporozumieniem. Używanie przez 
autorkę języka stosowanego przez historyków - utrwalaczy władzy ludowej w okre
sie PRL-u, np. w opracowaniu Wybór wydarzeń z dziejów walki w obronie wła
dzy ludowej w Polsce w latach 1944-1952, pr. zbior. pod red. T. Walichnowskiego, 

15 Protokół z pierwszej Konferencji Tymczasowej Narodowej Rady Folitycznej Ziem Wschodnich 
odbytej 4 II 1945 r., w: NSZ dokumenty, struktury, personalia, opr. L. Żehrowski, Warszawa 1996, t. II, 
s. 173-176.



Recenzje 347 

Warszawa 1985, rodzi niepokój co do dalszego odkrywania białych plam i roli zbrod
niczego aparatu bezpieczeństwa w likwidacji podziemia zbrojnego. Watro pamię
tać, że wyrok wydany na sierż. "Locie" nie był wymysłem, "widzi mi się" dowódcy,
tylko był wydany na podstawie Kodeksu Karnego Armii Podziernriej, który został 
opracowany w 1940 r dla Sądów Kapturowych w kraju w. 

Twierdzenie autorki, że sąd koleżeński był fikcją (s. 178) jest niezrozumiał e. 
W 1947 roku, kiedy teren był nasycony oddziałami UB, MO, KBW i WP a los oddzia
łu partyzanckiego zależał od dowódcy, jego autorytetu, szybkiego podjęcia decyzji .  
Twierdzenie, że "wyrok powinien być zatwierdzony przez dowództwo, ale uznano,
że zatwierdzał go Nałęcz jako dowódca PAS" (s. 179) jest spowodowane nieznajo
mością przez autorkę realiów tego okresu. Często to dowódca oddziału był tą osobą, 
która decydowała o istnieniu bądź o unicestwieniu przez organa Bezpieczeństwa 
Publicznego oddziału. To dowódca musiał działać szybko, aby negatywne zacho
wania członków oddziału nie doprowadziły do anarchii i działania niezgodnego 
z przysięgą, którą żołnierze NSZ i innych organizacji niepodległościowych składali. 

Rozdział XI ukazuje zaścianek szlachecki Jastrzębie w okresie tworzenia 
się struktur władzy sarnorządowej w gminie Dornanice, działalność Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej w Śrniarach. 

Rozdział XII autorka poświęciła sytuacji gospodarczej zaścianka Jastrzę
bie, który od 1 stycznia 1973 roku znalazł się terytorialnie w gminie Wiśniew. Po
nadto autorka omawia strukturę organizacyjną PZPR i ZSL na terenie gminy, dzia
łalność straży pożarnych, kółek rolniczych i organizacji młodzieżowych, LOK. 

W rozdziale XIII autorka ukazała funkcjonowanie instytucji oświatowych 
i kulturalnych na terenie gminy Dornanice. Bardzo interesująca jest próba zarysu 
historii oświaty w gminie Dornanice. Autorka stwierdza, że już około 1603 r. mogli 
mieszkańcy Jastrzębi uczęszczać do szkoły parafialnej w Łukowie. (s. 210) Następ
nie autorka ukazuje rozwój oświaty w okresie XX-lecia międzywojennego i działal
ność tajnej oświaty na terenie gminy Damanice w czasie II wojny światowej . Roz
dział kończy omówienie szkolnictwa i placówek kulturalnych na przedstawionym 
terenie po wojnie. 

Rozdział XN poświęcony został folwarkom w Łupinach i Dornanicach. Au
torka dość wnikliwie ukazała kształtowanie się wsi Łupiny, która w XVI wieku była 
bezkmiecą wsią szlachecką. Wieś Łupiny i Damanice zostały założone na prawie 
niemieckim. W XVII wieku folwarki należały do rodziny Olędzkich. Pod koniec XVIII 
wieku wsie przejęła rodzina Jastrzębskich. W XIX wieku następuje dalsza sprze
daż ziemi folwarcznej przez rodzinę Orzechowskich. Momentem kończącym istnie
nie folwarku jest upaństwmvi.enie dóbr we wrześniu 1944 roku. 

Rozdział ostatni autorka poświęciła historii parafii w Domanieach i Jastrzę
biach Śrniarach. W tym rozdziale autorka pieczołowicie zrekonstruowała dzieje 
parafii od XV w. Dotarła do dokumentu biskupa Wojciecha Jastrzębca z 9 lipca 1418 
roku, w którym wsie Jastrzębie i Łupiny należały do parafii Łuków. W I pol . XVII 

w S. Salmonowicz, Polskie Państwo Podziemne. Z dziejów walki cywilnej 1939-1945, Warsza
wa 1994, s. 283. 



348 Recenzje 

wieku dzierżawcą królewszczyzn Domanie i Zbuczyna był chorąży koronny Seba
stian Sobieski, a po j ego śmierci w 1615 roku syn Tomasz. Świadomość związku 
nazwiska Sobieski z powstaniem kościoła w Domanieach przetrwała w miejscowej 
legendzie. Następnie autorka przedstawia wizytacje parafii, szcególnie cenne są 
spostrzeżenia z wizytacji Walentego Clebowskiego prepozyta chełmińskiego 
(III 1732 r.) i Józefa Franciszka Klonowskiego kanonika warszawskiego (III 17 48 r.) .  
Dalsza część tego rozdziału zawiera sylwetki proboszczów parafii Domanice. 

Reasumując, publikacja wypełnia lukę w odkrywaniu historii 
"
ojcowizny", 

mimo że zwiera wiele nieścisłości, zwłaszcza w rozdziale X poświęconym zaścian
kowi Jastrzębie i okolicom w II wojnie światowej, które należałoby sprostować oraz 
uwzględnić przy następnym wydaniu. Większości wykazanych błędów można było 
uniknąć sięgając do opracowań, artykułów i archiwaliów krajowych, które są zwią
zane z tematem. Wartość pracy obniżają błędy związane z pisownią nazwisk. Po
mimo wyżej wymienionych uchybień i niedociągnięć, książka jest napisana zajmu
jąco, żywym i przystępnym językiem. Bardzo szczegółowo i wnikliwie autorka 
odtworzyła początki osadnictwa w ziemi łukowskiej i dzieje zaścianka Jastrzębie 
w I Rzeczpospolitej , wykorzystała zasoby Archiwum Głównego Akt Dawnych, Ar
chiwum Diecezjalnego w Siedlcach, Archiwum Diecezjalnego w Lublinie, Archiwum 
Parafialnego w Domanicach, Archiwum Państwowego w Siedlcach i literaturę przed
miotu, zwłaszcza relacje i wspomnienia wiążące się z prezentowaną tematyką. 
Książkę wzbogaca materiał ikonograficzny. Tworzą go zdjęcia kolorowe, czarno -
białe, fotokopie dokumentów. Publikację uzupełnia 25 tabel. 

Książka stanie się zapewne przedmiotem zainteresowania historyków re
gionalistów. Może też liczyć ze względu na temat, jak i na sposób jego ujęcia na 
zainteresowanie szerszych kręgów czytelniczych. 

Wiesław Chnrczuk 
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Przemysław Nowakowski, 
Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej polemice po unii brzeskiej 
(1596-1 720), 
Kraków 2004, s s. 304. 

Ks. Przemysław Nowakowski jest znaną postacią w gronie polskich badaczy
przeszłości. Jego prace, poświęcone głównie problematyce teologii liturgii ruskiej 
XVII i XVIII wieku, były wielokrotnie przywoływane w literaturze naukowej . W do
robku naukowym Przemysława Nowakowskiego jego książka Problematyka li
turgiczna w międzywyznaniowej polemice po unii brzeskiej (1596-1 720), Kra
ków 2004, (ss. 304) zajmuje miejsce szczególne. Książka P. Nowakowskiego składa
się ze wstępu, ośmiu obszernych rozdziałów; zakończenia, bibliografii, wykazu skró
tów i streszczenia. Autor pracy postawiał sobie za cel przedstawienie przebiegu 
i treści polemiki na temat liturgii wschodniej w latach 1596-1720. Uczestnikami tej 
polemiki byli przedstawiciele trzech obrządków chrześcijańskich: prawosławnego, 
łacińskiego i unickiego. Polemika na temat spraw dogmatycznych, obrzędowych, 
u stawu cerkiewnego i liturgii była głównym tematem sporu między teologami tych 
trzech wyznań. Przedmiot badań autor ograniczył do tematyki liturgicznej, chociaż 
w pracy znajdujemy omówienie stanowiska stron wobec kwestii dogmatycznych 
i obrzędowych. Problem ten oraz omówienie form polemiki innowierczej są jedynie 
uzupełnieniem głównego wątku tematycznego książki. I choć konstrukcja pracy 
nie wzbudza zastrzeżeń, jest przejrzysta i logiczna, to czytelnikowi brakuje ele
mentarnego wytłumaczenia, dlaczego autor swoją analizę ograniczył do kilku po
staci biorących udział w tej polemice. Szczególnie postać dwukrotnego konwertyty 
Kasjana Sakowicza nie jest wpełni reprezentatywna dla strony rzymskokatolickiej. 

We wstępnej części pracy autor omawia stan badań nad polemiką religijną 
w XVII w. i wprowadza czytelnika do zasadniczych rozdziałów książki. Autor re
cenzowanej ksiązki wykorzystał obszerną literaturę o różnej wartości poznawczej 
i o zróżnicowanej przydatności. Trzeba zaznaczyć, że autor miał utrudnione zada
nie, albowiem poza kilkoma opracowaniami powstałymi na początku XX wieku w li
teraturze polskiej do badań nad liturgiką wschodnią powrócono dopiero w ostat
nich latach. Autor pracy nie wykorzystał kilku istotnych dla omawianej tematyki 
pozycji książkowych, jak: Istori}a Russko} Litieratury XI-XVII w., Moskwa 1985, 
Ukra}inska literatura XVII st., Kyjiw 1987, A Mironowicz, Sylwester Kossow,
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władyka białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999; tenże, Kościół pra
wosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001; tenże, Bractwa cerkiewne 
w Rzeczypospolitej, Białystok 2003; tenże Józef Bobrykowicz, biskup białoru
ski, Białystok 2003; M. Melnyk i W Pilipowicz, Kazania i komentarze sakramen
talno-liturgiczne z Trebnika św. Piotra Mohyły, Olsztyn 2003; Z .  Jaroszewicz
Pieresławcew,Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego, Olsztyn 
2003 czy M. Kuczyńskiej , Ruska homiletyka XVII wieku w Rzeczypospolitej, 
Szczecin 2004. Dużym błędem było nieuwzględnienie ważnej dla omawianego te
matu pracy G. Bułgakowa Zapadno-russkije prawosławnyje cerkownyje sobo
ry, Kursk 1917 .  Dzieło Bułgakowa omawia między innymi reformy liturgiczne i ob
rzędowe podejmowane w XVII w. na lokalnych soborach prawosławnych. Przy ocenie 
wykorzystanej przez autora literatury nasuwa się spostrzeżenie, że autor rozpra
wy opiera swoje sądy głównie na podstawie ustaleń zawartych w literaturze i histo
riografii ukraińskiej ,  niesłusznie pomijając cenne publikacje autorów rosyjskich, 
białoruskich a nawet polskich. 

W interesującym pierwszym rozdziale, poświęconym omówieniu okoliczno
ści zawarcia unii brzeskiej, brakuje szerszego omówienia położenia Kościoła pra
wosławnego w II połowie XVI w. Rozdział ten zawiera wiele błędów i nieścisłości
z uwagi na brak znajomości wielu istotnych opracowań, które dotyczą tego zagad
nienia. Przykładem może być stwierdzenie Autora, że w XVI w. obowiązywały za
kazy wznoszenia nowych cerkwi i remontowania starych. Zakazy te zostały znie
sione przez króla Zygmunta Augusta na mocy przywilejówwydanych w 1563 i 1568 r. 
(K. Chodynicki, Kościół prawosławny . . .  , s .  88.) . 

Trudno jest zaakceptować postawioną przez P. Nowakowskiego tezę, że Cer
kiew prawosławna w końcu XVI w. przeżywała głęboki kryzys wewnętrzny. Naj
nowsze opracowania poświęcone Kościołowi wschodniemu zweryfikowały ten po
gląd. Sytuacja w Kościele prawosławnym nie była najlepsza, ale podobnie jak 
w Kościele katolickim podjęto dzieło reform wewnętrznych. Działalność reforma
torska biskupów, patriarchów, bractw cerkiewnych, powstanie cerkiewnych szkół, 
drukarni, szpitali, przytułków tak szeroko opisana w najnowszych opracowaniach 
ukazuje nam nowy obraz Cerkwi prawosławnej. Rozwój życia monastycznego, pi
śmiennictwa, fundacji cerkiewnych, wzrost świadomości religijnej wiernych wska
zują na pozytywne trendy w życiu Kościoła wschodniego w II połowie XVI w. Zjawi
ska reformatorskie, choć nie były na skalę dokonywanych reform w potrydenckim 
Kościele łacińskim, podważają pogląd o upadku życia religijnego wśród społeczno
ści prawosławnej . Autor sam w innym miejscu (s. 32) przyznaje, że różnorodność 
życia liturgicznego "była nie tylko wynikiem kryzysu w Cerkwi, ale świadectwem
bogactwa różnorodnych tradycji, z jakich wyrosła kultura prawosławna w państwie 
polsko-litewskim" 1 .

1 Por. A. Naumow, Wiara i historia, Kraków 1996, s. 20-21; Szkolnictwo prawosławne w Rze
czypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2002; Życie monastycz
ne w Rzeczypospolitej, pod red. A. Mironowicza, U. Pawluczuk i P. Chomika, Białystok 2001; A. Mirono
wicz, Bractwa cerkiewne w Rzeczypospolitej, Białystok 2003. 
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Zupełnie niezrozumiałym jest stwierdzenie autora o pojawieniu się pierw
szych druków cyrylickich na ziemiach polskich w I I  połowie XVI w. Autor rozprawy 
zapomniał o prawosławnej oficynie wydawniczej założonej przez Szwajpolta Fi ola 
w Krakowie ( 1 491-1492) czy drukarni Franciszka Skoryny ( 1525) . Drukarnie te 
podobnie jak wileńskie, ostrogska, zabłudowska - pracowały na potrzeby Kościoła 
prawosławnego. Warto przypomnieć, że drukarnia .zabłudowska wydała w 1 569 r. 
słyną Ewangelię pouczającą, która stanowiła zbiór komentarzy do poznania tek
stów biblijnych. Było to dzieło homiletyczne, zaczerpnięte z greckiego pierwowzo
ru, stanowiące antologię wyjątków kazań Jana Złotoustego, Klemensa Aleksan
dryj skiego i innych ojców Kościoła na tematy Ewangelii niedzielnych. Zbiór ten, 
przetłumaczony na języki słowiańskie, stał się najbardziej popularnym podręczni
kiem teologii w cerkwiach prawosławnych. Ewangelia zabłudowska ukazała się 
cztery lata po Postylli Mikołaja Reja i cztery lata do wydania Biblii Jakuba Wójka 2. 

Z kolei głosy krytyczne archimandryty su praskiego Sergiusza Kimbara wo
bec kopistów, popełniających w przekładach błędy, należy rozumieć w szerszym 
kontekście. Przełożony Ławry su praskiej występował w latach trzydziestych XVI w. 
przeciwko przekładom tekstów liturgicznych na języki nowożytne ". 

W bardzo interesującym podrozdziale omawiającym poglądy teologów na li
turgię przed unia brzeską autor rozprawy ograniczył się wyłącznie do prezentacji 
poglądów duchownych łacińskich. W tej analizie brakuje stanowiska polemistów 
prawosławnych. Podobną uwagę można odnieść do literatury wykorzystanej przez 
autora w kolejnych podrozdziałach. W tej sytuacji często P. Nowakowski prezentu
je jednostronny punkt widzenia przy omawianiu takich spraw jak: przyczyny i prze
bieg soboru brzeskiego czy postawy wobec unii kościelnej księcia Konstantego 
Ostrogskiego. Ten ostatni problem doczekał się obiektywnego opracowania autor
stwa Tomasza Kempy4• 

W rozdziale drugim książki, który został poświęcony polemice wyznaniowej 
w okresie przygotowania i trwania soboru brzeskiego, autor w sposób kompetent
ny dokonuje prezentacji stanowiska poszczególnych stron. P. Nowakowski analizu
je utwory polemiczne, ocenia postawy ich autorów oraz wskazuje na argumenty, 
których używali polemiści w obronie poglądów swego Kościoła. Docenić należy 
ogromny wysiłek badawczy P. Nowakowskiego w analizie treści utworów polemicz
nych. Autor zwrócił uwagę na znamienny fakt, że po 1596 r. do dotychczasowej 
tradycyj nej polemiki katolicko-prawosławnej dołączył obóz unicki, umocowany 
dogmatycznie w tradycji łacińskiej a obrzędowo w tradycji wschodniej . 

2 Por. A. Mironowicz. Powstanie zabłudowskiej oficyny wydawniczej na tle sytuacji wyzna
niowej w Wielkirn Księstwie Litewskim, ,,Acta BaJtico-Slavica", t. XIX, Warszawa 1990, s. 245-264. 

" Por. M. Gębarowicz, Jwan Fedorow i jego działalność w latach 1569-1583 na tle epoki, "Rocz
niki Biblioteczne", t. XIII, 1969, z. 1-2, s. 5-95; z. 3-4, s. 393-481. 

4 T. Kern pa, Unijne koncepcje Konstantego W asy la Ostrogskiego, w: Czterechsetlecie zawar
cia unii brzeskiej 1596-1996, pod red. St. Alexandrowicza i T. Kempy, Toruń 1998, s. 33-48; tenże, 
Konstantyn Wasyl Ostrogski, (ok 1524/1525-1608) wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyń
skiej, Toruń 1997. 
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W rozdziale tym autor bezzasadnie uznaje posłanie metropolity kijowskiego 
Mizaela ( 1475-1480) z 14  marca 1476 r. do papieża Sykstusa IV (1471-1484) od du
chowieństwa, książąt i panów ruskich za autentyczne. Oryginał posłania zaginął 
i dopiero metropolita unicki Hipacy Pociej w 1605 r. odnalazł jego kopię i ogłosił 
drukiem. Już ks. Jan Fijałk udowodnił, że posłanie Mizaela j est falsyfikatem, albo
wiem tekst jest napisany w języku XVII - wiecznym, a sam dokument został sporzą
dzony jako element walki o wprowadzenie postanowień soboru brzeskiego. Zda
niem ks. Fijałka falsyfikat został sporządzony przez współpracownika Hipacego 
Pocieja - Piotra Greka z Korkyry5• Również tytulatura osób podpisanych wskazuje 
na ewidentny falsyfikat dokumentu. Pod memoriałem do papieża Sykstu sa N, obok
metropolity, podpisało się trzynastu przedstawicieli możnowładztwa litewskiego 
i ruskiego, w tym rzekomo Iwan Chodkiewicz. W przypadku Iwana Chodkiewicza 
do jego nazwiska dodano, że był on "namiestnikiem witebskim, wielkim hetmanem
i marszałkiem ziemskim Wielkiego Księstwa Litewskiego"6• Otóż Iwan Chodkie
wicz dopiero 27 lutego 1477 r. został namiestnikiem witebskim7• Nie mógł się Chodkie
wicz podpisać rok wcześniej ,  jako namiestnik witebski, nie piastując tej godności. 
Tym bardziej Chodkiewicz nie mógł się podpisać jako "wielki hetman", albowiem
takiej godności wówczas w Wielkim Księstwie Litewskim nie było. Iwan Chodkie
wicz nigdy nie był marszałkiem ziemskim litewskim. Wątpliwości wzbudzaj ą  rów
nież podpisy innych osób. Pod posłaniem Mizaela nie mógł się podpisać Aleksander 
Sołtan, który od 26 lutego do 30 października 1476 r. przebywał wraz z królem 
Kazimierzem Jagiellończykiem w Prusach Królewskich. Niezgodność czasu wysta
wienia posłania i niektórych wystawców aktu podważa prawdziwość źródła 8• Z po
wyższego wynika, że posłanie Mizaela jest niewiarygodne i nie może być brane pod 
uwagę jako przykład percepcji unii florenckiej wśród Rusinów9• Mankamentem tej 
części pracy jest pominięcie w debacie wyznaniowej wielu polemistów religijnych -

' J. Fijałek, Los unii florenckiej w Wielkim Księstwie Litewskim za Kazimierza Jagielloń
czyka, "Sprawozdanie z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności", t. XXXIX, Raków 1934,
s. 23-25; K Chodynicki, Kościół prawosławny . . .  , s. 66, przyp. 3; A. Łapiński, Zygmunt Stary a Kościół 

prawosłm�my, s. 20. 
6 Archiw Jugo-Zapadnoj Rossii, cz. 1, t. VII, s. 199; Makarij, Istorija Russkoj Cerkwi, t. IX, s. 57.
7 L. Korczak, Litewska Rada wielkoksiążęca ... , s. 81. 
8 A. Łapiński, Zygmunt Stary a Kościół prawosławny, s. 16-17; Urzędnicy centralni i dostoj

nicy Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. H. Lulewicz i A. Rachuba, Kórnik 
1994, s. 83-84; L. Korczak, W kręgu litewskich zwolenników unii kościelnej w drugiej połowie 
XV wieku, w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, Kraków 2000, s. 323-332. 

9 W. Hryniewicz, Prekursor unijnych dążeń Rusinów. Memoriał unijny metropolity Mizaela, 
w: Unia brzeska, geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, Praca zbiorowa 
pod red. R. Łużnego, F. Ziejki i A. Kępińskiego, Kraków 1994, s. 54-65; tenże, Prekursorunijnych dążeń 
Rusinów. Memoriał unijny metropolity Mizaela (1476), w: W. Hryniewicz, Przeszłość zostawić Bogu, 
Opole 1995, s. 47-58; Słowo o Bogu i człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroru
skiej, Wybrał, przeł. i oprac. R. Łużny, Kraków 1995, s. 159-169; A. Mironowicz, Kościół prawosławny 
w państwie Piastów i Jagiellonów, s. 192-194; tenże, Największa fundacjaAleksandra Chodkiewi
cza. Spór o charakter fundacji, w: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI--XVIII 
wieku, pod red. J. Urwanowicza, Białystok 2003, s. 529-550. 
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mnichaArtemiusza, kniazia Kurbskiego, mnicha Iwana Wiszeńskiego, Cyryla Staw
rowieckiego, Hioba Boreckiego, Izajasza Kopińskiego czy Leoncjusza Karpowicza. 

Za zbyt jednostronne należy uznać opisanie przez Autora przyczyny śmierci 
Jozafata Kuncewicza w 1623 r. Wydane listy kanclerza litewsldeg·o Lwa Sapiehy do 
arcybiskupa połockiego jednoznacznie wskazują, że Jozafat Kuncewicz został za
mordowany z pobudek religijnych. Nadgorliwość arcybiskupa połockiego przy wpro
wadzaniu unii sprowokowała prawosławnych mieszkańców Witebska10• Niezrozu
miałe jest również częste używanie terminu 

"
ukraińskie prawosławie" (s. 91)  

w odniesieniu do Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej . W czasach Piotra 
Mohyły większość biskupów prawosławnych była narodowości białoruskiej , a Cer
ldew na ziemiach ruskich znaj dowala się w jednej strukturze organizacyjnej z ośrod
kami "wiary greckiej " położonymi na terytoriach białoruskich i litewsldch. Wydaje
się, że P. Nowakowski bezkrytycznie przyjmuje niektórą terminologię funkcjonu
jącą w historiografii ukraińskiej, używaną często do podniesienia świadomości na
rodowej . W rozdziale tym znajduje się też jedno niefortunne stwierdzenie o po
wstaniu na mocy ugody hadziackiej Wielkiego Księstwa Ruskiego. W pracy brakuje 
przynajmniej jednego zdania wytłumaczenia, że warunki ugody hadziackiej nie 
zostały przez sejm w pełnej wersji ratyfikowane i nie wprowadzono je w życie 1 1 •

Czytając prace P. Nowakowsictego czytelnik odnosi wrażenie o powstaniu trzeciego 
członu politycznego w Rzeczypospolitej - Wielkiego Księstwa Ruskiego. 

Na ile do części historycznej można mieć wiele innych uwag i zastrzeżeń, to 
pozostałe rozdziały pracy, poświęcone zasadniczemu tematowi - polemice wokół 
kwestii liturgicznej - zasługują na szczególne uznanie. Przy analizie tekstów utwo
rów polemicznych autor wykazał się niezwykłą starannością i wiedzą teologiczną. 
Wielkim osiągnięciem badawczym Autora jest wskazanie na ewolucję postaw pole
mistów prawosławnych. Zasadniczy zwrot w tej postawie nastąpił, kiedy godność 
metropolitów kijowskich piastowali Piotr Mohyła, Sylwester Kossow i Dionizy Ba
łaban. Inaczej natomiast interpretowałbym wykorzystanie w polemice wyznanio
wej i cerkiewnym systemie oświatowym elementów kultury łacińsldej , a zwłaszcza 
wprowadzenia do nauczania języka polskiego i łacińskiego. 

Warto w tym miejscu przypomnieć działalność tak zwanego "Ataneum Mo
hylańskiego", skupiającego wokół metropolity Piotra Mohyły wybitnych humani
stów. Metropolita Mohyła, biskupi Sylwester Kossow czy Józef .Bobrykowicz byli 
z racji swego wykształcenia bardzo silnie związani z kulturą polską. Wszyscy oni 
brali udział w toczącej się wówczas religijnej polemice wokół unii kościelnej. Ich 
utwory polemiczne i kazania były jedną wielką obroną dogmatów prawosławnych. 
Równocześnie w sprawach oświaty metropolita Piotr Mohyła wskazywał na ko
nieczność podniesienia poziomu umysłowego duchowieństwa i reform programu 
nauczania w kolegium kijowskim. Kolegium kijowskie, późniejsza Akademia Mo
hylańska, miała być wzorowana na kolegiach jezuickich. Latynizacja szkolnictwa 

10 T. Żychniewicz, Jozafat Kuncewicz, Kalwaria Zebrzydowska 1986; A. Mironowicz, Kościół 
prawosławny w dawnej Rzeczypospolitej, Białystok 2001, s. 84-85. 

11 Tamże, s. 168-180. 
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nie oznaczała zerwania z prawosławnym obliczem uczelni. SylwesterKossow, jako 
rektor uczelni i polemista wystąpił w 1635 roku w obronie charakteru szkoły w dziele 
Exegesis, to jest danie sprawy o szkołach kijowskich i winnickich. Szkoła ki
jowska, zdaniem jej obrońcy, nie jest przyjemną unitom, nie sprzyja innym inno
wiercom. "Ci, którzy i teraz uczą się w szkołach kijowskich i winnickich, są z rodzi
ców religii greckiej w tejże ufundowanych: uczyli się w akademiach rzymskich 
w Polszcze, w Litwie i Cesarstwie. Uczą po łacinie, ni w czym religii starożytnej 
greckiej nie naruszając" . Drwił też Kossow z unitów, "co wiatru sznury pleść usi
łują, i radował się szczerze, że biedna Ruś, odtąd głupią nazywaną być nie może. 
W Polsce łacina jest bowiem konieczną. Gdy nieborak Rusin na sejmie się znajdzie 
łaciny nie ruszy ani kroku". Dalej Kossow wskazywał na dobrodziejstwo szkół dla 
Cerkwi. "Twoje bowiem stąd cerkwie świaszczennikami przy bogobojności umie
jętnymi napełnione będą. Twoje katedrywkrasomówne kaznodzieje zakwitną; twoje 
potomki w ojczystej wierze udjamentowane oratorsko, filozowsko, jusysdycko po 
walnych sejmiech, po sprawiedliwych trybunałach, rokach, roczkach, ziemstwach, 
wotami, dyskursami, rajcami zasłyną. Na przykładzie tego fragmentu Exegesis 
widzimy zmiany w podejściu do nauczania 12• 

Przy omówieniu drugiej fazy polemiki wokół liturgii wschodniej należałoby 
bardziej wyeksponować prace wybitnego homiletyka Joanicjusza Galatowskiego 
i rozwijającego się kaznodziejstwa prawosławnego za metropolity Piotra Mohyły, 
Sylwestra Kosowa i Dionizego Bałabana. Brakuje odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
- w odróżnieniu od Piotra Mohyły czy Sylwestra Kossowa - Galatowski odrzucił 
wszelkie elementy łacińskie i sięgnął po tradycyjne wzorce polemiczne stosowane 
dotychczas w Kościele wschodnim. Ideologiczna wymowa kazań i akcentów pole
micznych zawartych w Kluczu rozumienia Galatowskiego jest w pełni zgodna z dok
tryną Kościoła prawosławnego. Galatowski, jako rektor akademii prawosławnej , 
dążył do perfekcji wypowiedzi, ściśle trzymał się nauki Kościoła wschodniego 
i w odróżnieniu od swych poprzedników zwalczał poglądy innych wyznań. 

Zgadzam się ze stanowiskiem P. Nowakowskiego, że w końcu XVII w. dysku
sja o charakterze liturgii między katolikami a prawosławnymi weszła w fazę we
wnętrznej dyskusji wśród tych wyznań. W Kościele katolickim toczył się spór o sto
pień latynizacji obrządku unickiego a w Kościele prawosławnym o tradycję 
liturgiczną i obrzędową: kijowską czy moskiewską. Polemika o charakter liturgii 
i obrzędów cerkiewnych w Kościele prawosławnym była częścią większego sporu 
o tradycję. Uformowana pod wpływem Bizancjum na ziemiach dawnej Rzeczypo
spolitej prawosławna tradycja liturgiczna po włączeniu siedziby metropolii kijow
skiej do patriarchatu moskiewskiego starła się z religijnością wielkoruską. Spo
tkanie obu tradycji nastąpiło zwłaszcza w okresie rządów Piotra l, kiedy absolwenci 
Akademii Kijowsko-Mohylańskiej przeprowadzali reformy życia religijnego w Rosji. 

Z uznaniem należy ocenić wysiłki badawcze P. Nowakowskiego przy oma
wianiu dwóch kolejnych rozdziałów. Zawarta w nich bogata faktografia wnosi wie-

12 Exegesis, to jest danie sprawy o szkołach kijowskich i winnickich, s. 422; A. Mironowicz, 
Sylwester Kossow, biskup białoruski, metropolita kijowski, Białystok 1999, s. 18-19. 
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Ie elementów poznawczych. Bardzo interesujący jest fragment rozprawy poświęco
ny ocenie sytuacji wewnętrznej Kościoła wschodniego zawartej w pracy Kasjana 
Sakowicza Perspektywa (1642) .  Katolicki kaznodzieja skrytykował wykształce
nia prawosławnego duchowieństwa, wschodnie sakramenty; liturgię i obrzędy. Au
tor umiejętnie wskazał na argumenty; które Sakowicz użył w polemice z teologami 
prawosławnymi. 

Praca Sakowicza, napisana w napastliwej formie, wykracza poza formułę 
utworów polemicznych. Polemista łaciński przystąpienie Rusinów do unii a następ
nie ich przejście na obrządek łaciński uzasadniał względami dogmatycznymi, ka
nonicznymi, kulturowymi i praktycznymi. Sakowicz, jako przeciwnik liturgii wschod
niej , wzywał również unitów do porzucenia wschodniego obrządku i przyjęcia 
łacińskiego. P. Nowakowski trafnie wydobywa w jego utworach polemicznych oko
liczności, które prowadzą Rusinów do katolicyzmu (nauka dzieci możnych w szko
łach katolickich, służba na dworach panów katolickich, służba w wojsku polskim 
czy ożenek Rusina z Polką) . Autor wskazuje też na dwie przeszkody dogmatyczne, 
które dostrzega Sakowicz na drodze do zjednoczenia: dogmat o pochodzeniu Du
cha Świętego i prymat papieża. 

Trafnie Autor wskazał osobę Piotra Mohyły na najbardziej reprezentatywną 
postać Kościoła prawosławnego, która odpowiedziała na zarzuty łacinników. Me
tropolita kijowski w pracy Litkos albo karnień z procy Prawdy (1644) odrzuca 
oskarżenia stawiane Cerkwi prawosławnej przez Sakowicza i wskazuje wierność 
swego Kościoła tradycji chr·ześcijańskiej i postanowieniom soborowym. Mohyła 
podkreślał, że Kościół prawosławny pozostał depozytar·iuszem prawdziwych do
gmatów wiary i nauczania. Metropolita unicki równocześnie zarzucał unitom od
stępstwa od wschodniej tradycji liturgicznej . P. Nowakowski zwarca uwagę na for
mę i walory literackie Lithosu. Odpowiedź Piotra Mohyły wyróżniała się wśród 
innych utworów polemicznych wysokim poziomem literackim, różnorodnością nar·
racji i głębią myśli teologicznej . 

Zarzuty Sakowicza odnośnie błędów w liturgii wschodniej zostały również 
potępione przez polemistów unickich. Biskup piński Pachomiusz Woyna-Orański 
i archimandryta dermański Jan Dubowicz dowodzili, że liturgia wschodnia jest taka 
sama w swym znaczeniu jak liturgia łacińska. Autor rozpr·awy w sposób obiektyw
ny wskazuje na argumenty użyte przez polemistów unickich w obronie liturgii 
wschodniej. Podnoszone w utworach polemicznych duchownych unickich argumenty 
całkowicie przekreślają zarzuty Sakowicza oraz wskazują na niezrozumienie isto
ty obrzędówwschodnich przez łacinników. Autor umiejętnie wydobywa ważny aspekt 
tej dyskusji. W utworach polemicznych Dubowicza podkr·eśla się wartość liturgii 
wschodniej, ale równocześnie nie odrzuca się zachodniej tradycji liturgicznej. Ten 
wielki dylemat elit unickich dotyczy nie tylko kwestii liturgicznej . Podobna dysku
sja toczyła się wokół obrzędów i wystroju świątyń oraz równouprawnienia duchow
nych unickich z łacińskimi. Na podstawie lektury tego interesującego fragmentu 
rozprawy powstają liczne pytania badawcze odnośnie miejsca obrządku unickiego 
w Kościele katolickim. 
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Dyskusja wokół charakteru liturgii w środowisku unickim nasiliła się w koń
cu XVII w. Problem ten autor rozprawy omawia na podstawie pism wileńskiego 
zakonnika Pachomiusza Ohilewicza i bazylianina Piotra Kamińskiego. Ohilewicz 
podkreślając równość liturgii wschodniej z łacińską, dopuszcza możliwość latyni
zacj i tej pierwszej , a nawet całkowite od niej odstąpienie. Ten sposób rozumowania 
odrzucał Piotr Kamiński. Kamiński dopatrywał źródło kryzysu obrzędowości i li
turgii wschodniej w nierównym traktowaniu unitów. Bazylianin wskazywał na in
gerencje biskupów łacińskich w wybór episkopatu unickiego, odmawianiu tym ostat
nim prawa do zasiadania w senacie, poniżaniu i ośmieszaniu przez katolików 
"ruskiej wiary" i zmuszaniu unitów do uczestniczenia w nabożeństwa łacińskich, 
np. procesjach Bożego Ciała. W opinii tego polemisty latynizacja życia liturgiczne
go prowadziła do negatywnych zjawisk i upadku obrządku unickiego. W interpre
tacji pog1ądów kaznodziei ruskiego autor rozprawy wykazał się znakomitą wiedzą 
teologiczną i umiejętnościami interpretacji źródła. P. Nowakowski dobrze zrozu
miał istotę sporu wewnątrzcerkiewnego i poprzez prezentację pog1ądów poszcze
gólnych polemistów prezentuje ważne ustalenia badawcze. 

Według ustaleń autora w pierwszym okresie polemiki między unitami a pra
wosławnymi problematyka liturgiczna nie występowała. Dyskusja nad charakte
rem liturgii wschodniej pojawiła się dopiero w połowie XVII w. Strona prawosławna 
uważała, że nie można pogodzić wiary katolickiej z zachowaniem obrządku wschod
niego. Stopniowa latynizacja życia religijnego unitów nie spowodowała porzucenia 
przez nich liturgii wschodniej. Unici jeszcze w połowie XVII w. wraz prawosławny
mi bronili równości liturgii bizantyjskiej i podkreślali jej równorzędność z łacińską. 
Rusini, pozostający w obediencji Stolicy Apostolskiej , zmuszeni byli do polemiki 
z sprawach charakteru liturgii z łacinnikami. Największe pretensje unitów wobec 
łacinników ujawniły się w końcu XVII w., kiedy uświadomiono stopień latynizacji 
swego obrządku i braku równouprawnienia z duchowieństwem rzymskokatolickim. 
Dramatyczna obrona liturgii wschodniej przez Piotra Kamińskiego - ukazana w roz
prawie - jest równocześnie wskazaniem przez Autora nowego obszaru badawczego. 

Wielkim osiągnięciem P. Nowakowskiego jest nie tylko wydobycie pog1ądów 
bazylianina, ale również ich udokumentowanie konkretnymi zapisami źródłowy
mi. Au tor w analizie tekstów Kamińskiego wykazał się niezwykłym talent interpre
tacyjnym, co w połączeniu z dobrze opanowanym warsztatem naukowym pozwoli
ło Opiniowanemu na postawieniu kolejnych pytań i problemów badawczych na temat 
percep�ji latynizowanej po soborze zamojskim liturgii wśród wiernych Kościoła 
unickiego. Taka analiza wymagała od P. Nowakowskiego zgłębienia duchowości 
i kultury społeczności unickiej. Trzeba zaznaczyć, że jest to pierwsza próba takiej 
pełnej interpretacji tekstów polemistów unickich z przełomu XVII i XVIII w. 
w nauce polskiej . 

Warto odnieść się również do tezy P. Nowakowskiego o wpływie wydarzeń 
polityczno-społecznych w Rzeczypospolitej na osłabienie polemiki unicko-prawo
sławnej i przyśpieszenia tempa latynizacji obrządku unickiego. Teza ta, choć nie 
została rozbudowana i należycie dowiedziona, zasługuje na szerszą uwagę. Rze
czywiście po odpadnięciu od Rzeczypospolitej Lewobrzeżnej Ukrainy na mocy trak-
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tatu andruszowskiego ( 1667) nastąpiło osłabienie potencjału prawosławnego w pań
stwie. Podzia] metropolii kijowskiej , a następnie przejście na unię biskupów prze
myskiego, lwowskiego i łuckiego spowodowało, że na terenach wschodnich Rzeczy
pospolitej do 1 795 r. dominowały dwa odłamy Kościoła katolickiego. Pozostałe 
w granicach państwa polskiego jedyne biskupstwo prawosławne w Mohylewie 
nie było w stanie prowadzić polemiki międzywyznaniowej na skalę, jaka występo
wała w XVII w. Uwzględniając ten fakt tym bardziej staje się istotne poznanie 
stopnia percepcji postanowień soboru zamojskiego w sprawach liturgii wśród spo
łeczności unickiej . 

Pomimo powyższych uwag, moja opinia o książce Przemysława Nowakow
skiego jest w pełni pozytywna. Jej główną wartością jest przedstawienie problema
tyki liturgicznej w międzywyznaniowej polemice po unii brzeskiej . Zwraca uwagę 
podjęcie przez autora pracy problemów spornych i drażliwych z punktu widzenia 
religijnego. Przemysław Nowakowski zmuszony był doskonale poznać dogmatykę, 
teologię i obrzędowość Kościoła wschodniego, dogłębnie zrozumieć istotę treści 
utworów polemicznych i homiletycznych. Równocześnie autor musiał wejść w rolę 
zawodowego badacza dziejów Kościoła i ukazać szeroki kontekst historyczny roz
woju wyznaniowej literatury polemicznej w XVII - wiecznej Rzeczypospolitej. Wie
loaspektowy ogląd dzieł polemicznych Kasjana Sakowicza, Piotra Mohyły, Pacho
miusza Woyny-Orańskiego, Jana Dubowicza, Pachomiusza Ohilewicza i Piotra 
Kamińskiego pozwolił autorowi rozprawy zweryfikować panujące w literaturze 
naukowej opinie i wysunąć ważne postulaty badawcze. Autor po raz pierwszy 
jednoznacznie udowadnia, że polemika wokół charakteru liturgii wschodniej wy
kraczała daleko poza funkcje liturgiczne i religijne. Dzieła polemiczne teologów 
i kaznodziei ruskich kształtowały postawy kulturowe i narodowe społeczności wier
nych w XVII - wiecznej Rzeczypospolitej . Książka Przemysława Nowakowskiego 
udowadnia ogromny wpływ literatury polemicznej na rozwój prawosławnej i unic
kiej myśli teologicznej . 

Antoni Mironowicz 
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Jerzy S. Łątka, 
Sulejman II W spaniały, 
Warszawa 2004 

Na naszym rynku wydawniczym w ostatnim czasie pojawiła się praca Jerze
go S. Łątki "Sulejman II Wspaniały" wydana w ramach serii Miniatury Histo
ryczne. Praca ta ukazała się nakładem Domu Wydawniczego "Bellona"1 •

Recenzowana książka podzielona została przez autora na siedem rozdziałów, 
te z kolei rozbito na podrozdziały. Poszczególne rozdziały ułożone są chronologicz
nie, od narodzin po śmierć Sulejmana II, przedstawione są jednak wielowątkowo. 

Praca ta, jak autor we wstępie zaznacza, nie jest pracą czysto historyczną 
a jedynie "prezentacją fenomenu o imieniu Sulejman Wspaniały"2• Niemniej jed
nak warto sięgnąć po tę pozycję aby lepiej poznać czasy "złotego wieku" państwa 
Osmanów. Nadmienić wypada że autor nie po raz pierwszy podejmuje temat zwią
zany z Osmanami. W latach 90. ubiegłego wieku ukazała się praca poświęcona 
delikatnej kwestii sułtańskiej alkowy3• 

Dzięki tej lekturze możemy poznać życie dworskie, jak również elementy 
polityki prowadzonej przez sułtana również wobec Królestwa Polskiego. Autor od
słania przed czytelnikiem sułtana: pisarza, poetę, mecenasa sztuki4• W rozdziale 

"Przeciw sprośnym siłom niewiernych" Jerzy S. Łątka przedstawia kampanie wo
jenne przeciw niewiernym, ale i również przeciw zbuntowanym prowincjom zwią
zanych z islamem, ukazując zdecydowanie sułtana wobec buntowników. Prawdą 
jest, że władcy państwa osmańskiego już od Mehmeda II wprowadzili wręcz nakaz 
zabijania braci wybranego sułtana, aby w ten sposób uniknąć bratobójczych walk 
i osłabiania państwa. Lecz, jak konstatuje autor, prawo to dla Europejczyka wyda
je się barbarzyńskie; "to paru europejskich władców miało bogatsze dokonania
w tej materii" 5•

1 J. S. Łątka, Sulejman II Wspaniały, Warszawa 2004. 
2 Tamże, s. 11 .  
• J. S. Łątka, Tajemnice haremów, Kraków 1992.
'J. S. Łątka, Sulejman .. .  , s. 1 10-116. 
5 Tamże, s. 172. 
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Jednym ze stwierdzeń badaczy tureckich cytowanym w pracy jest kwestia 
robienia kariery na dworze sułtana. Okazuje się bowiem, że Sulejman II był prze
ciwnikiem robienia kariery "po protekcji" 6• Niestety proceder ten sprawdza się po 
dziś dzień i rozwija się w naszych warunkach całkiem nieźle. Interesującym frag
mentem pracy jest rozdział poświęcony żonie Roksolanie i roli, jaką miała odegrać 
jako Słowianka w stosunkach z Królestwem Polskim. Stosunkom z Lechistanem 
poświęcony jest osobny podrozdział w pracy zatytułowany "Z sąsiadem miłym" 
omawiający przyjazne stosunki padyszacha z dwoma ostatnimi Jagiellonami. Cie
kawym a mało znanym jest przedstawianie życia Sulejmana w operach, baletach 
i to przez twórców chrześcijańskich; omawia to autor w podrozdziale :w operowym 
kostiumie" . Jednym bodaj z najważniejszych czynników, które przemawiają za się
gnięciem po tę pracę jest fakt, iż jest to jedna z nielicznych prac omawiająca życie 
Sulejmana II w sposób syntetyczny choć nie pozbawiona wad 7• I co ważniejsze, jest 
to jedyna biografia tego władcy w języku polskim. Autor w prawdzie nie zamierzał 
jak się wyraził, "wyręczać historyków", to jednak mierząc się z takim tematem jakim 
jest biografia powinien sięgnąć do źródeł historycznych i bardziej je wykorzystać. 

Praca ta opiera się w dużej mierze na literaturze zachodniej jak również, co 
cenniejsze, na pracach historyków tureckich. Z literatury polskiej sięga do nielicz
nych prac polskich historyków zajmujących się Turcją, bądź poruszających pro
blem turecki w XVI i XVII wieku. Autor wykorzystał w nieznacznym tylko stopniu 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie i w szczątkowy sposób potraktował 
Bibliotekę Czartoryskich. Nie wspominając już o tym, że autor nie sięgnął po zbiory 
na Wawelu. Minusem pracy jest brak zamieszczonej bibliografii jak również indek
sów, choćby geograficznego. Nie zaszkodziłoby również dołączenie do pracy skrom
nej mapki ówczesnego państwa zarządzanego przez Sulejmana II. 

Staranność wydania pozostawia wiele do życzenia. Zwłaszcza, że wydanie 
jest sygnowane przez Dom Wydawniczy Bellona. Mnogość błędów literowych, nie 
wiedzieć czemu, wyrazów pisanych wielką literą i niegramatyczna składnia powo
dują przykre przystanki w trakcie czytania skądinąd dość płynnie napisanej pra
cy8. Powtarzające się kilkakrotnie fragmenty tekstu jak również błędy faktogra
ficzne (rozumiem że są to również błędy drukarskie) : "Sulejman ze swym wojskiem
przezimował w Adrianopolu. Wyruszył 23 kwietnia 1453 [ !] r. ," oraz ,W 1843 [ !] r. 
Ocierski odbył trzecią misję, kiedy Sulejman kroczył w zwycięskim pochodzie przez 
Węgry"9. Gdzie wiemy że panował w latach 1520-1566. Niefortunnym stwierdze
niem wydaje się zdanię: ,W końcu Petru Raresz przegiął strunę" w. Za błąd można

" Tamże , s. 171 .  
7 Z nowszych prac w języku polskim godnych polecenia: Sulejrnan Wspaniały i jego czasy. 

Imperium osmańskie we wczesnej epoce nowożytnej, pod red. Meitina Kun ta i Christine Woodhead, 
Wrocław 1998. 

8 Pomimo korekty Elżbiety Sopiiiskiej zob. ,  J. S. Łątka, Sulejrnan, s. 18, 20, 21  ,74, 75, 83 , 108, 139, 
154, 159, 170, 174, 177, 181, 183, 184, 189. 

" Tamże, s. 60 i 148. 
'0 Tamże, s. 131. 
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uważać również nierozwijanie skrótów archiwów czy bibliotek 11, co również dla 
przeciętnego czytelnika stanowić może problem w ich zrozumieniu. Zwłaszcza, że 
praca ta skierowana jest, jak autor sam wskazuje, nie tylko do historyków. 

Wiele z tych niedociągnięć wynika zapewne nie z winy autora. Braki te wy
nagradzają jednak wyśmienicie przygotowane ilustracje, które ubogacają pracę. 
Są to między innymi reprodukcje miniatur z XVI wieku, zdjęcia sal pałacu sułtana 
w Top kapy, jak również doskonałe zdjęcia architektury pozostawionej przez Sulej
mana. Bardzo dobrym pomysłem było zamieszczenie na końcu pracy słowniczka 
trudniejszych terminów osmańsko-tureckich. 

W całokształcie warto, by do tej pracy sięgnęli nie tylko historycy. Sprawnie 
napisana powoduje, że czyta się ją z czystą przyjemnością. Cena, co równie ważne 
w dzisiejszych czasach, jest bardzo przystępna. 

Mam jednocześnie nadzieje, że być może ktoś pod jej wpływem zdecyduje się 
na opracowanie prawdziwie historycznej biografii Sulejmana II zwanego przez 
Europejczyków nie bez racji Wspaniałym. 

Artur Korwpacki 

11 Skróty takie jak AGAD (Archiwum Główne Akt Dawnych), s. 123, B. Cz., (Biblioteka Czartory
skich) s. 93, czy PAU (Polska Akademia Umiejętności) s. 46. 
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Studia i materiały do dziejów najnowszych ziem pólnoctw-wschodniej Folski 
(1939-1989) , pod red. Jana Jerzego Milewskiego, 
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Białymstoku, Białystok 2004, ss. 240. 

Na rynku księgarskim ukazała się niedawno nowa pozycja wydawnicza do
tycząca dziejów najnowszych ziem północno-wschodnich Polski w latach 1939-1989. 
Tytuł wskazuje, że jest to praca zbiorowa, w której znalazło się osiem artykułów, 
ale także źródła i materiały oraz recenzje i sprawozdania. Obecność tych ostatnich 
pozwala przypuszczać, że zamiarem wydawcy - a jest nim Polskie Towarzystwo 
Historyczne Oddział w Białymstoku - jest kontynuacja wydawnictwa i rozwinięcie 
go w przyszłości w wydawnictwo periodyczne. Byłby to więc kolejny tytuł wydawa
ny przez środowisko białostockich historyków. 

Autorami tekstów są w większości pracownicy białostockiego oddziału In
stytutu Pamięci Narodowej oraz badacze zajmujący się problematyką II wojny świa
towej na północno-wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Publikację otwiera arty
kuł Tadeusza Krahela, wyjaśniający okoliczności zbrodni na kapłanach w Lidzie, 
w marcu 1943 roku. Zbiorowa egzekucja dziewięciu księży była częścią martyrolo
gii duchowieństwa polskiego na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej . Wiązała 
się z realizacją niemieckich planów eksterminacji zwłaszcza inteligencji polskiej 
na tych terenach (czasem przy współudziale niektórych organizacji białoruskich). 
Ks. Krahel zamieścił też życiorysy zamordowanych kapłanów. 

Kolejny; bardzo obszerny artykuł, dotyczy akcji "Burza" na Wileńszczyźnie.
Jego autorem jest Jarosław Wołkonowski - znanywilel1ski badacz Armii Krajowej . 
Konspiracja polska na kresach północno-wschodnich funkcjonowała w niezwykle 
trudnych warunkach, była zwalczana nie tylko przez siły niemieckie, ale też party
zantkę sowiecką i policję litewską. Sytuację utrudniało dodatkowo zerwanie sto
sunków dyplomatycznych między rządem polskim a ZSRR. Wzmożona akcja dy
wer syj na na kresach wobec wycofuj ących się woj sk niemieckich, miała 
dokumentować przynależność tych ziem do Polski oraz wolę dalszej walki z hitle
rowcami. Zajęcie Wilna przez siły polskiej partyzantki miało być jeszcze mocniej
szym argumentem wobec strony sowieckiej. Autor szczegółowo przedstawił przy
gotowania do operacji "Ostra Brama", przebieg walk w lipcu 194 1 roku i wreszcie 
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smutny finał, czyli rozbrojenie i internowanie żołnierzy AK przez siły sowieckie. 
Wołkonowski uważa, że zdobycie mocno bronionego Wilna przekraczało możliwo
ści sił polskich. Operacja wykazała też fiasko nadziei na możliwość porozumienia 
ze strona sowiecką. 

Podobną problematykę, związaną z udziałem Szarych Szeregów w akcji "Bu
rza" na Wileńszczyźnie, zaprezentował w swoim artykule Witold Czarnecki. Szere
gi harcerzy na kresach, poza samym Wilnem, nie były zbyt liczne. Mimo to odegrali 
oni istotną rolę w działalności konspiracyjnej i partyzanckiej . 

Kilka kolejnych tekstów prezentuje pierwsze wyniki badań nad aparatem 
bezpieczeństwa w powojennej Polsce. Tomasz Danilecki zajął się kadrą Powiato
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Bielsku Podlaskim. Podstawę 
kadry resortu bezpieczeństwa na szczeblu centralnym i w terenie stanowili po
czątkowo absolwenci Kujbyszewskiej Szkoły Kontrwywiadu. Byli oni organizatora
mi wielu powiatowych UB także w województwie białostockim. Jak pisze T. Dani
lecki, wobec wrogiej postawy ludności polskiej początkowo naturalnym rezerwuarem 
kadr dla bielskiego UB stała się ludność białoruska. Ogół Białorusinów nie garnął 
się jednak do tej instytucji; trafiali tam przede wszystkim ci, co już wcześniej mieli 
styczność z ruchem komunistycznym, należeli do partyzantki sowieckiej lub dłużej 
przebywali w Rosj i (rodziny tzw. "bieżeńców") .

Problemy związane z początkami organizacji i działalności PUBP w Suwał
kach przedstawił Paweł Kalisz. W połowie września 1944 roku Antoni Kalinowski 
otrzymał nominację na kierownika tegoż urzędu, jednak faktyczna działalność da
tuje się od początku października (początkowo w Sejnach) . W połowie 1945 roku 
urząd liczył już 36 pracowników, zaczęły powstawać sekcje, przewidziane w struk
turze organów powiatowych. Początkowo suwalski PUBP, podobnie jak i ilme pla
cówki, borykał się z brakiem środków transportu, niedostatkiem wykwalifikowa
nych kadr oraz dużą rotacją pracowników. W walce z podziemiem do połowy 1945 
roku dominującą rolę odgrywały formacje sowieckie. 

Rolę UB w kampanii przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 
1947 roku na terenie miasta i powiatu Białystok badał Andrzej Wojciulik. Pewnym 
sprawdzianem możliwości UB w tym zakresie było już wcześniejsze referendum 
z czerwca 1946 roku. Na wszystkie obwody głosowania zostały założone teczki ob
serwacyjne, w których gromadzono odpowiednie informacje (sytuacja społeczno
polityczna, charakterystyki członków komisji wyborczych) . Główną uwagę UB skon
centrowało na opanowaniu komisji wyborczych oraz infiltracji i rozbiciu PSL, 
w którym widziało głównego przeciwnika. 

W kolejnym tekście Marcin Zwolski przedstawił kulisy spektakularnej uciecz
ki z więzienia w Białymstoku w dniu 9 maja 1945 roku. Co ciekawe, akcja była 
dziełem samych więźniów, bez pomocy z zewnątrz . Inicjatorzy ucieczki wykorzy
stali brak dyscypliny wśród strażników i bałagan panujący w więzieniu. Do działa
nia skłaniała powszechna obawa przed wywózką do ZSRR. Grupa organizatorów, 
pod kierunkiem Tadeusza Gołaszewskiego "Lisa", przygotowała wytrychy i wyko
rzystując "zakrapiane" świętowanie zwycięstwa nad Niemcami, obezwładniła kil
ku strażników, a następnie otwarła szereg cel i bramy więzienia. Autor artykułu 
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zamieścił też listę więźniów, którym udało się wtedy zbiec z więzienia. Figuruj e na 
niej 98 nazwisk, ale faktyczna liczba uciekinierów była zapewne większa. 

Krzysztof Sychowicz przedstawił wyniki swoich badań nad polityką władz 
wobec duchowieństwa archidiecezji wileńskiej z siedzibą w Białymstoku w latach 
1945-1949. Początkowo komuniści nie prowadzili jakiejś szczególnie represyjnej 
polityki wobec Kościoła. Ważniejsza była walka z podziemiem, poza tym nie chcieli 
dodatkowo zrażać społeczeństwa. Jednak duchowieństwo pozostawało pod troskli
wa "opieką" urzędów bezpieczeństwa. Zajmował się tym V wydział WUBP, w tym
zwłaszcza V sekcja, której zadaniem było obsadzanie agenturą i osłabianie wpły
wów Kościoła katolickiego. Informatorów pozyskiwano często spośród służby ko
ścielnej . Niepokój władz budził wpływ duchowierl.stwa na młodzież, czemu starano 
się przeciwdziałać kontrolując sytuację w szkołach i organizacjach młodzieżowych. 

W publikacji znalazły się też ciekawe materiały o charakterze źródłowym. 
Otwierają je wspomnienia Kazimierza Czaplo - żołnierza AK z rejonu Lidy - obej
mujące okres lipiec 1944 - styczeń 1945. Jego losy były typowe dla wileńskich i no
wogródzkich akowców - akcja "Burza

"
, rozbrojenie i internowanie przez wojska 

sowieckie, pobyt w obozach, wreszcie upragniony powrót do kraju. Piotr Łapiński 
zestawił natomiast listę osób skazanych na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejo
nowy w Białymstoku w łatach 1946-1955. Obejmuje ona aż 277 nazwisk, ale na szczę
ście nie wszystkie wyroki wykonano. Natomiast Waldemar Wilczewski opubliko
wał wybór dokumentów przedstawiających działania Służby Bezpieczeństwa wobec 
dyplomatów brytyjskich odwiedzających prywatnie Białowieżę w łatach siedem
dziesiątych. Dają one obraz metod i środków inwigilacyjnych stosowanych wobec 
obcokrajowców odwiedzających Polskę w tym okresie. 

Prezentowana publikacja przybliża ważne i jednocześnie w większości mało 
znane wątki z historii najnowszej ziem północno-wschodnich Rzeczpospolitej . Jest 
wynikiem najnowszych badań głównie młodych historyków, wykorzystujących nie
dawno udostępnione archiwalia władz bezpieczeństwa. Pole badafl nad dziejami 
najnowszymi - także naszego regionu - jest więc otwarte, a postęp w tym zakresie 
już widoczny W ślad za tym wydawnictwem pójdą zapewne następne podobne pu
blikacje. Wydawcy i Redaktorowi należy życzyć konsekwencji i stabilnych podstaw 
finansowych, co pozwoli przekształcić tę inicjatywę edytorską w wydawnictwo pe
riodyczne. Historia najnowsza cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno profe
sjonalnych badaczy, jak też studentów i "miłośników" historii. Publikacje z tego
zakresu znajdą więc swoich czytelników. 

Jan Snopka 



STUDIA PODLASKIE tom XIV 

JUBILEUSZ 80-LECIA UROD ZIN 
PROFESORA ANDRZEJA WYC ZAŃSKIEGO 

BIAŁYSTOK 2004 

Aż trudno uwierzyć, że jeden z najznamienitszych historyków polskich, au
tor blisko 500 prac naukowych, w tym 18 książek i podręczników akademickich, 
bliski współpracownik Tadeusza Manteuffla i Fernanda Braudela, członek rzeczy
wisty Polskiej Akademii Nauk i prestiżowej francuskiej Akademii Europejskiej 
Nauki, doctor honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Andrzej Wy
czański obchodził w bieżącym roku swoje 80 urodziny. Zorganizowane z tej okazji 
przez uczniów i władze Instytutu Historii oraz Wydziału Historycznego-Socjolo
gicznego Uniwersytetu w Białymstoku, z którym Profesor jest związany od ponad 
trzydziestu lat, uroczyste spotkanie w dniu 24 czerwca 2004 r. zgromadziło kilka
dziesiąt osób: przyjaciół, kolegów, współpracowników oraz uczniów dostojnego 
Jubilata. Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili przedstawiciele władz wojewódz
twa podlaskiego, miasta Białegostoku, Polskiej Akademii Nauk, środowisk nauko
wych, uniwersytetów i towarzystw z całego kraju. Z tej też okazji profesor Andrzej 
Wyczański, który przybył na uroczystość wraz z małżonką architekt Martą Wy
czańską, otrzymał listy gratulacyjne od Ministra Edukacji Narodowej i Sportu prof. 
Mirosława Sawickiego, Ministra Nauki i Informatyzacji prof. Michała Kleibera, Pre
zesa Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzeja B. Legockiego. Listy i depesze gratula
cyjne nadeszły także od wielu środowisk naukowych oraz od indywidualnych bada
czy z kraju i zagranicy, z których część odczytano w trakcie uroczystości. 

Jako pierwszy głos zabrał JM rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Ma
rek Gębczyński, który w serdecznych słowach wyraził podziękowanie Jubilatowi 
za ponad 30 letni wkład w budowę naukowego środowiska historycznego w stolicy 
województwa podlaskiego. Mówił również o wielkim zaangażowaniu Profesora w sta
raniach o powołanie w Białymstoku samodzielnego uniwersytetu. Stwierdził, że 
obecna uroczystość jest wyrazem hołdu białostockiego środowiska akademickiego 
za wykształcenie i wychowanie wielu pokoleń młodzieży akademickiej i młodej kadry 
naukowej . Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego dr hab. Halina Parafia
nowicz, prof. UwB, obok podziękowań przypomniała także organizacyjne zasługi 
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Jubilata, w tym kilkuletni okres kierowania Instytutem Historii (1986-1991),  a na
stępnie owocne przewodniczenie jego Radzie Naukowej ( 1991-2000). Z kolei obec
ny przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historii dr hab. Adam Dobroński, prof. 
UwB, w wystąpieniu swym przypomniał o wielkim autorytecie osobistym i nauko
wym jakim cieszy się w środowisku osoba Andrzeja Wyczańskiego. Podkreślił tak-
że niezmienny szacunek Jubilata dla zasad etycznych w jego ponad pół wieku trwa
jącej pracy naukowej i organizacyjnej .  Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Jerzy 
Urwanowicz, prof. UwB, w przemówieniu odniósł się do prac naukowych Jubilata, 
wybitnego znawcy dziejów Polski i powszechnych doby wczesno nowożytnej, które 
łączą wysoki poziom metodyczny ze spojrzeniem historyka-humanisty. 

Niezwykle ciepły charakter miało wystąpienie przewodniczącego Wydziału 
Nauk Społecznych PAN prof. Henryka Samsonowicza. Przypomniał on początki zna
jomości z Jubilatem datowanej na przełom lat 40. i 50. minionego stulecia w Insty
tucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zwrócił uwagę na pionierski 
wkład profesora Wyczańskiego m.in. wwyjaśnienie struktury funkcjonowania i ren
towności folwarku szlacheckiego oraz studia nad konsumpcją żywności i uwarstwie
niu społecznym w Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Mówił także o wiel
kim zaangażowaniu Jubilata w przebudowę całej nauki polskiej w latach 
dziewięćdziesiątych, kiedy to niestrudzenie i ofiarnie pracował na stanowisku Se
kretarza Nauk Społecznych, a następnie Wiceprezesa i Sekretarza Naukowego PAN. 
Członek Prezydium PAN prof. Janusz Tazbir dziękował z kolei za lata współpracy 
i wymiany myśli, niekiedy nawet i sporów naukowych, ale zawsze koleżeńskich i ser
decznych, prowadzonych w Instytucie Historii PAN i życzył zdrowia oraz osobistej 
pomyślności. O zasługach Jubilata jeszcze na jednym polu jego aktywności, a mia
nowicie w Polskim Towarzystwie Historycznym mówił aktualny prezes dr hab. 
Krzysztof Mikulski, prof. UMK. Przypomniał on m.in. owocne 17 - letnie kierowanie 
przez profesora Andrzeja Wyczańskiego największym oddziałem PTH - Towarzy
stwem Miłośników Historii w Warszawie, i równie pomyślne wieloletnie przewodni
czenie Ogólnopolskiemu Komitetowi Olimpiady Historycznej . 

Słowa podzięki za ponad 30 letni trud w budowę a następnie rozwój studiów 
historycznych i kadry naukowej na rubieżach północno-wschodnich kraju przeka
zał wiceprezydent miasta Białegostoku Józef Klim. 

W imieniu uczniów głos zabrał dr hab. Cezary Kuklo, prof. UwB. Przypo
mniał niezapomnianą atmosferę pierwszego seminarium magisterskiego kierowa
nego przez Profesora, wysokie wymagania naukowe, oraz trwającą po dzień dzi
siejszy współpracę naukową z Jubilatem; początkowo w latach 80. w zakresie 
zastosowania technik informatycznych w badaniach nad rodziną staropolską, a na
stępnie w latach 90. w zespole "Historia Polski w liczbach" pracującym w GUS 
w Warszawie. Podkreślił przy tym niezmienną gotowość Mistrza do pomocy i służe
nia radą swoim uczniom, a także doznawaną lojalność ze strony dostojnego Jubila
ta. Nie zabrakło również słów podzięki od młodzieży akademickiej, w tym studen
tów II roku, którzy parę godzin wcześniej zdawali u profesora Wyczańskiego egzamin 
kursowy z historii nowożytnej Polski i powszechnej XVI-XVIII wieku. 



Iniormacje 369 

Od grona przyjaciół, kolegów i uczniówwręczono Profesorowi księgę pamiąt
kową, Cała historia to dzieje ludzi . . .  , vvydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku, a przygotowaną przez C. Kuklę i Piotra Guzowskiego·. 

Wyraźnie wzruszony profesor Andrzej Wyczański w swoim podziękowaniu 
wspominając ludzi, którzywpłynęli na ukształtowanie jego postawy naukowej , skupił 
się przede wszystkim na ocenie stanu całej nauki na progu XXI wieku. Z troską 
w głosie mówił o malejących z roku na rok nakładach finansowych, które nie po
prawiają kondycji materialnej nauki, i mogą wkrótce grozić wręcz jej zapaścią. 
Zwrócił przy tym uwagę, że trudna sytuacja nie może być usprawiedliwieniem dla 
przeciętności i bylejakości w nauce i w życiu akademickim. Kof1eząc życzył wciąż 
bardzo młodemu Uniwersytetowi w Białymstoku, aby umiał jak najlepiej spożytko
wać potencjał naukowy pracowników miejscowych i dojeżdżających, zarówno tych 
młodszych, jak i tych naj starszych. 

Uroczystość zakończyła lampka wina, po której ustawiła się długa kolejka 
przyj aciół, kolegów, uczniów i studentów z serdecznymi gratulacjami i życzeniami 
dla dostojnego Jubilata. 

Cezary Kuklo 

* Obok bibliografii Andrzeja Wyczańskiego za Jata 1999-2003, zawiera ona następujące prace: 
H. Samsonowicz, Z badań nad więziami społecznymi w polskim średniowieczu; J. Tęgowski, Rozli
czenie dzierżawy żup solnych dTOhobyckich z 1425 roku (Przyczynek źródłowy do dziejów Skarbu 
Koronnego za panowania Władysława Jagiełły); P. Guzowski, Ile pieniędzy mieli chłopi w XV 
i XVI w. ? Próba sondażu; K. Boroda,Książka w życiu studentów UniwersytetuKrakowskiego w XV 
i początkach XVI stulecia; J. Tazbir, Wrażliwość artystyczna szlachty polskiej; W U ruszcz ak, The 
Crown and the Seym in Poland under the Rule o f the las t Jagellonian Kings; L. Szczucki, Giovanni 
Lorenzo Pappacoda przed trybunałem inkwizycji rzymskiej; S. Grzybowski, Portugalskie impre

sje historyka; J. Małłek, Wewnętrzne przyczyny regresu Reformacji w Polsce; M. Liedke, Porzuca
nie wyznań reformacyjnych przez ruską elitę polityczną Rzeczypospolitej; J. Jurkiewicz, Pale
mon, Kolumny i Centaury. Kilka uwag o bohaterach legendy o 1·zymskim pochodzeniu Litwinów; 
A. Kamler, Uwagi o wykształceniu małopolskiej elity władzy w szesnastym wieku; M. Serwaóski, 
Na marginesie badań nad edukacją szlachcianek w Polsce XVI-.XVII wieku; J. Dzięgielewski, Naj
znamienitsi na Mazowszu za Jagiellonów i Wazów w XVI-J...'VII w. ; C. Kuklo, Wielkość i struktura 
gospodarstwa domowego w Polsce wczesnonowożytnej. Próba charakterystyki; A. Czapiuk, Go
spodarka w dobrach birżańskich w XVI-XVIII wieku (na podstawie instruktarzy ekonomicznych);
J. Maroszek, Wileńskie przytułki-szpitale w XVI-.,\'VIII w.; A. Karpiński, Wileńska skrzynka św. 
Mikołaja z XVII wieku i jej podopieczne; D. Tollet, La connaissance d u judaisme en Pologne dans 
l'oeuvre de Gaudencjusz Pikulski La mechancete des Juifs, Lwów 1758; F Kiryk, Przyczynki do 
dziejów Szydłowca w pierwszej polowie XVII stulecia; K. Mlkulski, Z cyrulików burmistrzowie. 
Dzieje kariery społecznej rodziny Mei!Jnerów w 7bruniu; l.  Kulesze-Woroniecka, Separacja w ro
dzinach magnackich w Polsce w XVII-XVm wieku; J. A. Gierowski, Nuncjusz Benedykt Odescalchi 
o obciążeniu dóbr kościelnych hiberną i leżami zimowymi; J. Wijaczka, Procesy o czary przed 
sądem zamkowym w Starogrodzie w pierwszej połowie XVIII wieku; S. Litak, Budownictwo sa
kralne w Rzeczypospolitej w drugiej polowie XVIII wieku; J. Michalski, Problematyka ludności 
luźnej w pierwszej polowie pa1wwania Stanisława Augusta; A. Fauve-Chamoux, Transmission 
des biens, pouvoir familiaux et róle des ternmes en France, avant et apres Ze Code Civil (1804);
A. Mironowicz, Społeczność prawosławna w Królestwie Polskim w latach 1815-1830; B. Stępniew
ska-Holzer, Czy Żydzi mogą być rolnikami? Żydowskie kolonie rolne w Rosji w pierwszej połowie 
XIX w. ; H. Madurowicz-Urbaóska, Postęp rolniczy i jego znaczenie dla rozwoju wsi polskiej (Z po
glądów Franciszka Bujaka); A. Miodowski, Załamanie się aktywności politycznej Polaków w Ro-
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sji (listopad 191 7  - 'f!Ulj 1918); H. Parafianowicz,Ameryka i Amerykanie w świetle polskich repor
taży z lat dwudziestych; M. Wrzosek, Próby niesienia ochrzczonym Żydom oficjalnej pornocy na 
terytorium Generalnej Guberni jesienią 1940 r.; M. Pasztor, Druga wojna światowa, świadomość 
narodowa Polaków a doświadczenie komunizmu; M. Kamecka,Ludzie i instytucje. O współpracy 
historyków polskich i francuskich. 
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W lutym 2004 r. w Kownie obradowała międzynarodowa konferencja nauko
wa poświęcona dziejom Litwy Środkowej . Konferencję zorganizowały wspólnie 
Katedra Historii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Centrum Slawistyki 
UWW, Litewska Akademia Wojskowa, Związek Strzelców Litewskich oraz Instytut 
Polski w Wilnie. 

Podczas dwóch dni spotkań roboczych uczestnicy i licznie zebrani goście 
wysłuchali referatów badaczy z Litwy, Polski, Łotwy i Białorusi. Po krótkiej części 
oficjalnej , jako pierwszy wystąpił Włodzimierz Suleja (Wrocław) , który zaprezen
tował miejsce, jakie zajmowała Litwa w koncepcjach politycznych Józefa Piłsud
skiego. Z kolei Witold Wojdyło (Toruń) w referacie zatytułowanym "Dokuczliwy 
karzeł ". Poglądy narodowych demokratów na spr·awy Wilna i Litwy Środko
wej w latach 1918-1922 przedstawił zapatrywania największej siły politycznej 
w Polsce na sprawy litewskie w okresie eskalacji konfliktu polsko-litewskiego po 
pierwszej wojnie światowej. Krzysztof Buchowski (Białystok) ukazał proces po
wstawania Litwy Środkowej w 1920 r. jako element realizacji koncepcji federacyj
nej, w którym niepoślednią rolę odgrywało środowisko wileńskich "krajowców", 
natomiast Jacek Gzella (Toruń) swojewystąpienie poświęcił stosunkowi wileńskiego 
publicysty i działacza politycznego, Władysława Studnickiego, wobec idei stworze
nia Litwy Środkowej i jej porozumienia z Litwą. Pierwszą sesję zakończył Riman
tas Miknys (Wilno) referatem Stanowisko litewskiej masonerii wobec Litwy 
Środkowej 1920-1922. 

Po przerwie wysłuchano wypowiedzi Eriksa Jekabsonsa (Ryga) na temat 
meandrów łotewskiej polityki związanej z problemem funkcjonowania Litwy Środ
kowej . Waldemar Rezmer (Toruń) przedstawił potencjał militarny quasi-państwa 
kierowanego przez generała Lucjana Żeligowskiego, a Michał Klimecki (Torul1) 
omówił dzieje Dywizji Litewsko-Białoruskiej, w 1920 r. walczącej na polsko-litew
skim froncie. Pierwszy dzień obrad zamknęły najpierw referat Wojciecha Śleszyń-
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skiego Strefa neutralna i pas graniczny między Polską a Litwą na terenie 
Litwy Środkowej 1920-1923, a następnie panelowa dyskusja moderowana przez 
Pranasa Janauskasa, szefa Katedry Historii UWW. Wszystkie referaty, a także prze
bieg rzeczywiście gorącej dyskusji z udziałem publiczności, symultanicznie tłuma
czono na języki polski i litewski. 

Drugiego dnia konferencji Andrzej Pukszto (Wilno) przedstawił referat za
tytułowany Inkorporacjoniści przeciwko federalistom: postawy polskich miesz
kańców Wilna wobec Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich i polityki Józefa 
Pilsudskiego od kwietnia 1919 do lipca 1920 r. Następnie Dariusz Szpoper
(Gdańsk) zaprezentował działalność Aleksandra Meysztowicza jako ostatniego prze
wodniczącego Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej , a Zbigniew Kar
pus (Toruń) przeanalizował wystąpienia parlamentarzystów dotyczące Litwy Środ
kowej podczas obrad polskiego Sejmu Ustawodawczego. Kolejne wystąpienia 
badaczy litewskich poświęcono odzwierciedleniu stosunków litewsko-polskich w li
tewskiej opinii publicznej w latach 1920-1923 (Audrius Abromaitis - Wilno) oraz 
stanowisku litewskich władz wobec Litwy Środkowej (Ćeslovas Laurinavicius -
Wilno). Po przerwie wysłuchano jeszcze referatów Esteli Gruzdiene (Kowno) o udzia
le litewskiego lotnictwa wojskowego w wojnie z Litwą Środkową w 1920 r. oraz 
Eduarda Mazko (Grodno) o roli Wilna w koncepcjach białoruskiego ruchu narodo
wego w pierwszych dziesięcioleciach XX w. Ostatnia wystąpiła Indre Karciauska
ite (Kowno) przedstawiając obraz Litwy ukazany w polskiej prasie wileńskiej w la
tach 1922-1923 .Konferencję zakończył kolejny panel dyskusyjny. Materiały w postaci 
tekstów referatów i zapisu dyskusji zostaną opublikowane w języku litewskim w ko
wieńskim kwartalniku "Darbai ir Dienos".

K1·zysztof Buckawski 
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Podstępna choroba przedwcześnie przerwała życie 
wielkiego Uczonego, wspaniałego Mistrza i niezwykłego 
Człowieka.16 marca 2004 r. odszedł od nas na zawsze Pro
fesor dr hab. Andrzej Bartnicki, wybitny historyk, który 
swe aktywne i niezwykle twórcze życie związał z Uniwer
sytetem Warszawskim, a potem z Wyższą Szkołą Huma
nistyczną w Pułtusku. 24 marca 2004 r. pożegnaliśmy Go 
na Powązkach, gdzie spoczął w Alei Profesorskiej . 

Profesor Andrzej Bartnicki urodził się 25 czerwca 
1933 r. w Raczynie. Od bardzo wczesnego dzieciństwa 
mieszkał w Zawidzu, z którym pozostał na zawsze bar
dzo emocjonalnie związany i zachował we wdzięcznej pa

mięci. Z domu rodzinnego wyniósł umiłowanie ojczystej ziemi, postawę obywatelską 
i zainteresowania humanistyczne, a zwłaszcza historyczne. Historia stała się Jego 
wielką życiową pasją i profesją. Po skończeniu szkoły średniej Profesor podjął stu
dia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1957 
r. Niedługo potem rozpoczął tu pracę dydaktyczną, równolegle podejmując badania
nad doktoratem. Na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał sto
pień doktora (1966 r.) i doktora habilitowanego (1973 r.) ,  a następnie również tytuł 
profesora (1977 r.) .  

Z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego związany był Pro
fesor przez wiele lat, łącząc aktywność naukową i dydaktyczną z pracą organiza
cyjną. W latach 1975-1976 był wicedyrektorem Instytutu Historycznego, a także 
inicjatorem i twórcą Ośrodka Studiów Amerykańskich i pierwszym jego dyrekto
rem. W latach 1978-1981 kierował Ośrodkiem, a potem w latach 1990-1994 prze
wodniczył jego Radzie Naukowej . Od 1982 r. był On kierownikiem Katedry Historii 
Najnowszej Powszechnej i Dziejów Stanów Zjednoczonych w Instytucie Historycz
nym. W latach 1986-1988 Prof. Bartnicki był wicedyrektorem Polish Studies Center 
w Bloomington w Indiana Uniwersity, przyczyniając się do rozwoju wymiany stypen
dialnej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a uniwersytetami amerykańskimi. 
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W latach 1984-1987 Profesor był członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej 
ds. Kadr Naukowych. Pełnił też odpowiedzialne funkcje partyjne w Uniwersytecie, a od 
1979 r. był zastępcą Kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR. Ale nigdy nie 
stracił zaufania kolegów, którzy otaczali Go zawsze życzliwością i szacunkiem. 

Zainteresowania badawcze Profesora Andrzeja Bartnickiego od początku 
dotyczyły w głównej mierze historii powszechnej XIX i XX w. , a w szczególności
historii dyplomacj i oraz polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedno
czonych. Profesor był laureatem wieiu prestiżowych stypendiów. Prowadził bada
nia naukowe w licznych placówkach zagranicznych, m.in. w Austrii, Czechosłowa
cj i, Wielkiej Brytanii, Republice Federalnej Niemiec i wielokrotnie w Stanach 
Zjednoczonych. Utrzymywał kontakty naukowe z wybitnymi badaczami nie tylko 
w kraju i Europie, ale w szczególności w Stanach Zjednoczonych. Był chętnie za
praszany za granicę na wykłady i konferencje naukowe. Stopniowo poszerzał pole 
badawcze, zarówno pod względem chronologicznym, jak i tematycznym, o czym 
dobitnie świadczą kolejne Jego publikacje. 

Plon prac badawczych Profesora Andrzeja Bartnickiego jest niezwykle obfity 
ponad 20 książek oraz ponad 150 artykułów i recenzji opublikowanych w pismach kra
jowych i zagranicznych. Odnotujmy najważniejsze prace książkowe, które na trwałe 
weszły do dorobku światowej historiografii (choć ta lista jest znacznie bogatsza) . Były 
to: Pierwszy front II wojny światowej (konflikt włosko-etiopski, 1935-1937) ,  War
szawa 197 1 ;  Konflikty kolonialne, 1869-1939, Warszawa 1971 ;  Historia Etiopii,

Wrocław 1971 (warto dodać, że miała zagraniczne wydania, m.in. rosyjskie i niemiec
kie); Egipt i Sudan w polityce Wielkiej Brytanii, 1882-1986, Warszawa 197 4; Ency
klopedia historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzieje polityczne (od Dekla

racji Niepodległości do współczesności}, Warszawa 1992; Walka o Morze Czerwone 
1527-1868, Warszawa 1993;Historia Stanów ZjednoczonychAmeryki, 1607-1990, t. 
I-V, Warszawa 1995; Historia Afryki, Wrocław 1996; Zarys dziejów Afryki i Azji 

1869-1996. Historia konfliktów, Warszawa 1996; Leksykon świata, Warszawa 1998.
Profesor Andrzej Bartnicki brał też udział w licznych konferencjach naukowych 

i koordynował wiele zespołowych przedsięwzięć, szeroko promując badania nad histo
rią powszechną, a zwłaszcza badania amerykanistyczne. Warto szczególnie podkre
ślić, że z Jego inicjatywy i z Jego udziałem powstały pionierskie, niezwykle ważne 
i wręcz unikalne prace dotyczące dziejów USA: Encyklopedia historii Stanów Zjed

noczonych Ameryki. Dzieje polityczne (od Deklaracji Niepodległości do współ
czesności}, Warszawa 1992 oraz pięciotomowa Historia Stanów Zjednoczonych 

Arneryki, 1607-1996, Warszawa 1995.
Profesor Andrzej Bartnicki był założycielem w 1976 r. specjalistycznego perio

dyku "American Stu d i es", który przez lata był najlepszą wizytówką badań amerykani
stycznych w Polsce. Przez wiele lat współpracował On także z magazynem historycz
nym "Mówią Wieki" oraz "Przeg1ądem Humanistycznym", w którym od 1977 roku pełnił
obowiązki zastępcy redaktora. Przez wiele lat Profesor należał również do grona re
dakcyjnego "Dziejów Najnowszych".

Profesor Andrzej Bartnicki był twórcą Wyższej Szkoły Humanistycznej w Puł
tusku, którą kierował jako Rektor od 1994 r. przez kolejnych 10 lat, do swojej przed-
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wczesnej śmierci. Szkoła ta była niewątpliwie Jego wielkim dziełem wizjonerskim 
i w gruncie rzeczy autorskim. Swoje śmiałe plany (dla wielu "nierealne mrzonki")
Profesor konsekwentnie i z powodzeniem realizował, rozbudowując Wyższą Szko
łę Humanistyczną. Stała się ona jedną z najlepszych szkół niepublicznych w Polsce 
(o czym świadczyły także rankingi) i nieprzypadkowo nazywano ją Oxfordem nad 
Narwią. W przyszłości miała, zgodnie z marzeniami i planami Rektora, stać się 
Uniwersytetem Mazowieckim, służącym potrzebom mieszkańców tego regionu. 
Niestety, zabrakło Mu czasu, by ten wizjonerski, a przy Jego oddaniu i zaangażo
waniu z pewnością realistyczny, plan zrealizować . . 

Profesor Andrzej Bartnicki był również znakomitym dydaktykiem, a Jego 
zajęcia zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem studentów. Na 
Jego seminaria magisterskie i doktorskie uczęszczali studenci i doktoranci nie tyl
ko z kraju, ale i z zagranicy, m.in. z Bliskiego Wschodu. Dzisiaj niektórzy z nich 
sprawują ważne funkcje w swoich krajach, są profesorami Uniwersytetu Warszaw
skiego, pełnią wysokie funkcje w dyplomacji etc. Pod opieką naukową Profesora 
powstało łącznie ponad 140 prac dyplomowych, a wielu Jego uczniów kontynuuje 
zainteresowania badawcze historią powszechną. 

Profesora Andrzeja Bartnickiego poznałam w 1977 roku, kiedy zaczęłam 
uczęszczać na prowadzone przez Niego seminarium doktorskie poświęcone histo
rii powszechnej . Wybrałam seminarium Profesora, gdyż znałam Jego prace i wie
działam, że jest On znakomitym historykiem. Niedługo potem mogłam się przeko
nać, że jest On również wspaniałym Nauczycielem i cudownym Człowiekiem. 
Cotygodniowe wtorkowe spotkania seminaryjne w Instytucie Historycznym wspo
minam z wielką serdecznością i wdzięcznością. Moi koledzy seminaryjni zajmowa
li się rozmaitymi zagadnieniami, poczynając od historii Bliskiego Wschodu, Maro
ka, Hiszpanii, po dzieje Jugosławii, Europy Środkowej i oczywiście Stanów 
Zjednoczonych. Profesor uważnie i niezwykle życzliwie przysłuchiwał się naszym 
nieraz burzliwym dyskusjom, umiejętnie nimi kierując. Nierzadko zmieniał całko
wicie ich kierunek, inspirując nas do dalszych przemyśleń i poszukiwań badaw
czych. Ale też czasem przyznawał nam rację i dawał się przekonać do naszych 
pomysłów. Po kilku spotkaniach seminaryjnych, kiedy już rozpoznałam bazę źró
dłową i dysponowałam pewną wiedzą, udało mi się Go bez trudu pozyskać dla te
matu doktoratu, który miał być poświęcony Herbertowi Hooverowi, a nie któremuś 
z wielkich prezydentów, jak Woodrow Wilson czy Franklin Deiano Rosoevelt. 

Profesor miał dla nas zawsze czas i tylko z sobie znaną cierpliwością wysłu
chiwał naszych argumentów, racji ,  a także wątpliwości. Był zawsze uśmiechnięty, 
optymistyczny i wyrozumiały, choć także wymagający i ojcowsko krytyczny. Potra
fił w nas wyzwalać niespożytą energię i chęć działania, także w realizacji wspól
nych przedsięwzięć zespołowych. W niezwykle gościnnym domu państwa Kaliny 
i Andrzeja Bartnickich na Grotach spotykaliśmy się zawsze bardzo chętnie i były 
to dla nas, Jego uczniów, ważne wydarzenia, które wywierały znaczący wpływ na 
nasze zawodowe losy. Tam też rodziły się najlepsze pomysły i plany wspólnych 
przedsięwzięć, jak Encyklopedia historii Stanów Zjednoczonych czy pięcioto
mowa Historia Stanów Zjednoczonych. 
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Profesor Bartnicki był człowiekiem o szerokich horyzontach, niespożytej 
energii, niezwykle pracowitym. Był otwarty, tolerancyjny, ciekaw świata i innych 
kultur. Posiadał niezwykłą umiejętność łączenia ludzi o różnych poglądach i prze
konaniach. Żywo interesował się przeszłością i teraźniejszością kraj u ojczystego, 
ale z podobną pasją i zaangażowaniem mówił o przyszłości, roztaczając przed nami 
coraz to nowe pomysły i rozliczne wizje rozwoj u placówki, którą kierował. Nie mar
nował czasu, a praca była dla Niego, jeśli nie Norwidowskim pięknem, to auten
tyczną przyjemnością i powołaniem. Profesor Bartnicki był człowiekiem czynu, ini
cjatorem wielu pomysłów, które z sukcesem realizował pozyskując zawsze grono 
chętnych i oddanych współpracowników. Lubił podróże i wciąż snuł plany dalszych 
wyjazdów w gronie najbliższych. Kochał zwierzęta, zwłaszcza psy, które przygar
niał - z ulicy lub przytułku - i otaczał niezwykle troskliwą opieką. Z każdym rokiem 
powiększało się grono jego podopiecznych, zarówno na Grotach, jak i w Pułtusku. 

Profesor brał zawsze aktywny udział w życiu publicznym i uczestniczył 
w wielu pracach o charakterze społecznym. Był On m.in. współzałożycielem Mazo
wieckiego Towarzystwa Naukowego i Członkiem Honorowym Folskiego Towarzy
stwa Historycznego. W latach 1987-1989 był członkiem Komitetu Nauk Historycz
nych Polskiej Akademii Nauk. Był również współtwórcą Fundacji Rektorów Polskich 
oraz przewodniczącym Rady Fundacji Instytut Społecznej Wiedzy. W latach 1997-
-1999 Profesor Bartnicki był członkiem Rady ds. Edukacji Europej skiej przy Mini
strze Edukacji Narodowej . 

Wszechstronna działalność Profesora Bartnickiego była wysoko ceniona nie 
tylko w środowisku, ale i najwyższych władz. Był honorowym obywatelem Pułtu
ska, Fromborka i Za widza. W 2003 r. został finalistą Konkursu Przedsiębiorca Roku 
2003. Profesor był laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody Indywidualnej MEN 
(1997r.) i Nagrody Edukacyjnej "Perspektyw" w 2000 r. za stworzenie nowoczesnej 
uczelni. Prof. Bartnicki otrzymał wysokie odznaczenia państwowe, m.in. Złoty Krzyż 
Zasługi (1977 r.) ,  Medal Komisj i Edukacj i Narodowej (1977 r.) ,  Krzyż Kawalerski Or
deru Odrodzenia Polski ( 1978 r.) ,  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1984 r.), 
Odznakę Honorową za Zasługi dla Oświaty nadaną przez ministra Edukacji Na
rodowej (2001 r.) ,  Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2003 r.). 

Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Bartnickiego, z którego korzystają i będą 
korzystać kolejne pokolenia studentów i badaczy, zapewnił mu należne miejsce wśród 
luminarzy historii. Profesor dla nas, Jego uczniów i przyjaciół, jest i na zawsze pozosta
nie kimś bardzo bliskim i szczególnym oraz niedościgłym wzorem do naśladowania. 

Bardzo trudno pisać o Zmarłym Mistrzu, którego zawsze podziwiałam i darzy
łam wielkim szacunkiem, bo żadne słowa tego nie wyrażą, jak wielką stratą jest Jego 
zbyt szybkie odej ście. Był w pełni sił twórczych. Tyle mógł jeszcze dobrego zrobić . . .  

W pamięci współpracowników i uczniów Profesor Andrzej Bartnicki pozo
staje  wspaniałym Nauczycielem, ukochanym Mistrzem i Człowiekiem wielkiej życz
liwości. Od dnia Jego śmierci towarzyszy nam poczucie osamotnienia, bowiem z Jego 
odejściem każdy z nas stracił bezpowrotnie cząstkę samego siebie . 

...--- -.......... 
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