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Na wstępie niniejszego artykułu należy odpowiedzieć na pytanie:
dlaczego problematyka białoruska pojawiła się w prasie polskiej
w Mińsku na początku XX stulecia?

Można zwrócić uwagę na dwa czynniki, które temu sprzyjały. Po
pierwsze. od początku wieku XX część inteligencji białoruskiej za-
częła zgłaszać coraz śmielej swoje aspiracje narodowe, których roz-
wój niewątpliwie musiał, w jakimś stopniu. rywalizować z wpływami
polskimi. Przed Polakami stanęło pytanie, które wraz z upływem
kolejnych lat stawało się coraz bardziej aktualne. jakie stanowisko
zająć wobec nowego zjawiska społecznego, jakim było unarodowianie
się części Białorusinów. Kolejnym czynnikiem było narastanie kon-
fliktów. nie tylko na tle gospodarczym. ale i choćby religijnym.
pomiędzy białoruskimi chłopami a polskimi ziemianami. Prowadziły
one do radykalizacji nastrojów społecznych. która wywoływała duże
emocje po obydwu stronach.

W tym miejscu można zauważyć. że to właśnie na łamach prasy
ujawnia się wiele problemów nurtujących społeczeństwa. Zarówno
liczba artykułów dotyczących poszczególnych kwestii, jak i ich ton
mówią wiele o opiniach, funkcjonujących na określony temat w da-
nej społeczności.

Tymczasem Polacy białoruscy od powstania styczniowego aż do
rewolucji 1905-1907 r. byli pozbawieni możliwości wydawania włas-
nej prasy. Dopiero zmiany związane z liberalizacją polityki carskiej.
w tym ostatnim okresie, umożliwiły wydawanie periodyków w języ-
kach narodowych. W związku z tym pojawiła się możliwość wyda-

* Pracę wykonano w ramach projektu badawczego nr 1 HOIG 047 18 pt. Działal-
ność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków we wschodniej Białorusi w latach
1905-1918 (kierownik dr hab. Marek Mądzik). finansowanego przez Komitet Badań
Naukowych w latach 2000-2002.
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wania prasy polskojęzycznej na Litwie i Białorusil. Powstałe wa-
runki "kresowi" Polacy wykorzystali przede wszystkim w Wilnie.
gdzie zaczęło ukazywać się wiele tytułów polskich2.

Natomiast Polacy zamieszkujący w Mińsku nie mieli zrozumienia
dla potrzeby wydawania lokalnego pisma polskiego3

• Swoją apatię
w tym zakresie usprawiedliwiali najczęściej zaspokajaniem miejs-
cowych potrzeb przez prasę wileńską. Nie oznacza to, że nie pode-
jmowano tarn prób wydawania miejscowej prasy polskiej, które
kończyły się zwykle niepowodzeniem4

. Dopiero w 1912 r. Włodzi-
mierz Dworzaczek, publicysta o przekonaniach narodowych, zaczął
wydawać jednodniówkę "Nad Świsłoczą", która deklarowała prezen-
towanie programu katolickiego, polskiego i bezpartyjnego5. Było to
wydawnictwo typowo lokalne, adresowane do Polaków zamieszkują-
cych "Mińszczyznę i Mohylewszczyznę". Jego podstawowym celem
było przedstawianie życia Polaków na tym obszarze. W związku
z tym zamieszczano w nim m. in. artykuły mówiące o życiu polskich
organizacji w Mińsku, życiu towarzyskim Polaków, prezentowano
dane statystyczne o udziale społeczności polskiej w produkcji rolnej
i przemysłowej. Pomimo deklaracji bezstronności politycznej pismo
miało zdecydowanie narodowy charakter i z tego powodu miało
problemy z carską cenzurą6.

Wybuch I wojny światowej nie przyniósł zasadniczych zmian
w rozwoju prasy polskiej w Mińsku. Chociaż już w pażdzierniku
1914 r. "Nad Świsłoczą" zaczęło wychodzić jako pierwszy polski
tygodnik w tym mieście. Niestety zdołał on przetrwać jedynie dwa
miesiące. Po jego zamknięciu przez cenzurę Włodzimierz Dworzaczek
w marcu 1915 r. rozpoczął wydawanie tygodnika politycznego, spo-

J Imienny Ukaz Najwyższy co do przepisów tymczasowych o wydawnictwach
peryodycznych 24 Xl I905. [w:] S. G o d l e w ski. Reforma konstytuqJjna tV pWlsrwie
ros!:llskiem. Warszawa 1906. s.80-82.

2 T. Z i e n k i e w i c z. Polskie życie literackie w Mińsku w XIX i na poczqtku XX
wielcu (do rolcu 1921]. Olsztyn 1997. s.30.

3 Szczegółowego przedstawienia kwestii związanych z rozwojem prasy polskiej
w Mińsku dokonał autor niniejszego artykułu w przygotowywanej do druku rozprawie
doktorskiej pt. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej
Białorusi w latach 1905-1918.

\ Od 1906 r. w Mińsku ukazywało się polskie czasopismo religijne. które nosiło
kolejno następujące tytuły: "Straż Imienia Maryi". "Gwiazda Zaranna". "Cześć Marii".
Podejmowało ono jednak prawie wyłącznie tematykę religijną.

5 W. D wo rz a c ze k. Pierwszy organ polski w Mińsku. "Nad Świsłoczą". V 1914.
S.4.

6 Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku. f. 299, op. 2, d. 15951.
k. 26. Raport cenzora Daszkiewicza" .. 15 XI 1915.
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łecznego i literackiego "Pogoń", który miał dotyczyć spraw Polaków
zamieszkujących na Białorusi.

Ważnym impulsem w rozwoju prasy polskiej w Mińsku było
przybycie tam w końcu lata i jesienią 1915 r. rzesz polskich
uchodźców. Wśród nich znajdowali się również ludzie pióra, któ-
rzy na wygnaniu podejmowali próby kontynuowania swojej pub-
licystycznej działalnośce. Do Mińska dotarła wówczas m.in. część
redakcji wileńskiego "Kuriera Litewskiego" i zaczęła 5 września
1915 r. wydawać pierwszą polską gazetę codzienną w tym mieś-
cie, "Nowy Kurier Litewski". Jego redaktorami naczelnymi byli:
najpierw Józef Hłasko, a potem Kazimierz Próchnik8

. W nim pi-
sali m. in.: Wincenty Chmyzowski, Marian Jankowski, Wacław
Olszyński, Zygmunt Pietkiewicz, czyli w większości publicyści
o orientacji narodowej, co niewątpliwie wpływało na kierunek po-
lityczny tej gazety9. W piśmie zamieszczano teksty o sytuacji mię-
dzynarodowej, sprawach ogólnopolskich oraz o życiu społeczności
polskiej na ziemiach białoruskich lO. W gazecie kierowano swoje
artykuły zarówno do ludności wygnańczej, jak i do miejscowej
ludności polskiej, zamieszkującej obszary niezajęte przez Nie-
mców. Swoją dwuletnią egzystencję "Nowy Kurier Litewski" za-
wdzięczał przede wszystkim organizacjom opiekującym się ucho-
dźcami Polskiemu Komitetowi Centralnemu i Polskiemu Towarzy-
stwu Pomocy Ofiarom Wojny, które w znacznym stopniu finan-
sowały j ego wydawanie.

Jeszcze większe możliwości rozwoju prasy polskiej w Mińsku
przyniosła rewolucja lutowa, Demokratyzacja życia w państwie ro-
syjskim doprowadziła do rozwoju polskiego życia politycznego. Zna-
lazło to swoje szerokie odbicie w licznych publikacjach prasowych.
Przemiany polityczne i ukonstytuowanie się Rady Polskiej Ziemi
Mińskiej doprowadziły w efekcie do zamknięcia "Nowego Kuriera
Litewskiego", sympatyzującego z niezbyt popularnymi w społeczeń-
stwie polskim tych ziem poglądami endeckimi II.

Jego następcą został "Dziennik Miński", ukazujący się od 1 lipca
1917 r. z podtytułem "Pismo narodowe, bezpartyjne i demokratycz-

7 A. Ś l i s z. Prasa polska na Białorusi przed 1921 r.. "Roczniki Historii Czaso-
piśmiennictwa Polskiego" 1966, R. V, nr l. s. 134.

R Ibidem.
" K. Pr ó c h n ik, Ostatnie słowo, ,.Nowy Kurier Litewski (dalej NKL)". 29 VI

(12 VII) 1917. nr 156, s. 1.
10 Wiadomości bieżqce, NKL, 21 IX (4 Xl 1915, nr 30, s.2.
II W. Kryński, M. Porowski. A. Świda. Do Czytelników!. NKL. 29 VI

(12 VII) 1917, nr 156. s. 1.



136 DARIUSZ TARASlUK

ne"12. Na jego łamach prezentowano głównie poglądy ugrupowań
związanych z Radą Polską Ziemi Mińskiej, czyli w większości zie-
miańskich. Redaktorami naczelnYmi "Dziennika Mińskiego" byli
kolejno: Feliks Hilchen, Marian Massonius oraz Tadeusz Jaworski.
W gazecie pisali publicyści o różnych przekonaniach politycznych,
m. in.: Czesław Krupski, Mirosław Obiezierski, Michał Stanisław
Kossakowski i Kazimierz Leczycki. "Dziennik Miński" pełnił przede
wszystkim funkCję informacY.iną. Zamieszczano w nim także liczne
artykuły publicystyczne, najczęściej dotyczące polskiej myśli poli-
tycznej. Celem pisma było m. in. wzywanie Polaków do jedności
narodowej, którą uważano za najwyższą wartość, pobudzanie ich
do działalności publicznej oraz informowanie o różnorodnych prze-
jawach życia polskiego na ziemiach białoruskich.

W końcu 1917 r. zaczęły wychodzić w Mińsku gazety, prezen-
tujące poglądy innych prądów politycznych obecnych w społeczności
polskiej tych ziem.

Najpierw od 3 listopada 1917 r. polscy działacze socjalistyczni
skupieni wokół Polskiego Zjednoczenia Socjalistycznego zaczęli wy-
dawać "Prawdę", która potem zmieniła tytuł na "Polska Prawda".
Jako redaktor odpowiedzialny podpisywał się Stanisław Berson 13.

Pełniąc funkcję publicystyczną oraz informacY.iną, jej głównYm za-
daniem było krzewienie idei socjalistycznych i obrona zdobyczy
rewolucji 14.

Później, od 15 grudnia 1917 r., z inicjatywy działaczy narodo-
wych zaczął wychodzić kolejny polski dziennik w Mińsku "Placów-
ka". Jej wydawcą był Kazimierz Próchnik, który do lutego 1918 r.
podpisywał się również jako jej redaktor, w rzeczywistości tę funkcję
cały czas pełnił Antoni Sadzewicz15. Jej celem było zwalczanie lewi-
cowych wpływów w społeczeństwie polskim oraz nawoływanie do
polonizacji wszystkich mieszkańców ziem białoruskich16.

Na uwagę zasługUje również wydana w kwietniu 1918 r. jedno-
dniówka "Na Straży", o wybitnie narodoWYffinastawieniu. Jej reda-
ktor Włodzimierz Dworzaczek, skłócony z większością miejscowych

12 W styczniu-lutym 1918 r. ukazało się 12 numerów ..Dziennika Mińskiego"
pod zmienioną nazwą ..Goniec Miński".

13 S. He It m a n. Robotnik polski w Rewolucji Paździemikowej na Białorusi. Mińsk
1927. s.46-47.

14 S. H.. Lista nr 8... Prawda". 11(24) Xl 1917. nr 8. s.2: idem. I-1isler'ia .
..Polska Prawda". 20 XII 1917 (2 I 1918J. nr 39. s. 1.

]5 U. Jak li b ow s k a, Dziennikarzem trzeba być (Antoni Sadzewicz) . .,Kwartalnik
Historii Prasy Polskiej" 1992, R. 31, nr 3-4, s. 46-51: A. Ślisz. op. cit .. s. 334-335.

16 W końcu 1917 r. wydawano jeszcze kilka innych polskich czasopism, które
praktycznie nie poruszały jednak problematyki białoruskiej.
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polskich działaczy, dokonał w niej krytycznego przedstawienia życia
społeczności polskiej w Mińsku 17.

Jakie zagadnienia związane z kwestią białoruską znalazły najwię-
kszy oddżwięk na łamach przedstawianej prasy. Niewątpliwie na
czołowe miejsce wysuwała się sprawa rodzącego się ruchu narodowe-
go Białorusinów, a przede wszystkim stanowiska, jakie wobec niego
powinni zająć Polacy18. Po rewolucjach 1917 r. łączyło się to również
z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o przyszłość polityczną ziem
białoruskich po zakończeniu wojny. Kolejną niezwykle ważną, szcze-
gólnie od 1917 r., kwestią było poszukiwanie odpowiedzi na pytania,
dlaczego Białorusini tak licznie brali udział w wydarzeniach rewolu-
cyjnych? Dlaczego przejawiali wrogość wobec Polaków?

Pierwsze pytanie znalazło swoje odbicie już w jednodniówce i ty-
godniku "Nad Świsłoczą", które propagowały solidaryzm narodowy
Polaków. W związku z tym w artykule redakcyjnym jednodniówki
z maja 1914 r. informowano, że tygodnik nie będzie zamieszczał
artykułów antypolskich lub "szerzących zamęt w pojęciach społe-
czeństwa"19, a jedynie te, które za cel swój mają "korzyść polsko-
ści"20. Pisanie zaś o ruchu białoruskim mogło, właśnie, szerzyć
zamieszanie szczególnie wśród katolików o nie skrystalizowanej jesz-
cze świadomości narodowej. W związku z tym już w artykule redak-
cyjnym pierwszego numeru stwierdzono. że kwestia białoruska jest
sztucznie podnoszona. Włodzimierz Dworzaczek pisał m. in.: "Nie
mając i nie mogąc nic mieć przeciwko rozwijaniu samopoczucia
pomiędzy Białorusinami będziemy zawsze występowali przeciwko
stwarzaniu rozmaitych fikcji narodowościowych, dzięki którym lu-
dzie, używający języka polskiego, modlący się po polsku i posiada-
jący tradycję, kulturę polską, zechcą do naszych spraw wnosić
zamęt i niesnaski"21.

Podobna opinia została wyrażona w jednym z kolejnych nume-
rów tygodnika. Autor niepodpisanego artykułu Białorusini pisał:

17 Na kresach wschodnich ... Na Straży". IV 1918. s. 1-3; D., Rada Polska Z. M.
a społeczeństwo, ibidem. s. 3-7; Redakcja ..Placówki". W bolesnej sprawie, ibidem.
s. 7-11.

18 Pewne aspekty tego zagadnienia przedstawił autor w artykule, Kwestia biało-
ruska w poglądach mińskich Polaków (l917-1918J. [w:] NacWanalnWa pytanni:
MaterWały III Miżnarodnaha kanhresa biełarusistau .,Biełaruskaja kultura u dWalohu
cywilizacW" (Mińsk. 21-25 mąja, 4-7 snieżnia 2000 h.J. red. E. Dubieniecki i in ..
Mińsk 2001. s. 186-193.

I~l W. Dw o r z a c z e k, Pierwszy organ polski w Millsku . .,Nad Świsłoczą". V 1914.
S.4.

20 Od Redakcji, ..Nad Świsłoczą", 12(25) X 1914. nr l. S.2.
21 Ibidem.
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"Pozwalamy sobie twierdzić. że kwestii białoruskiej nie ma jeszcze.
bo rdzeń Białorusinów. czyli lud prosty pomimo pewnej pracy nad
obudzeniem jego samowiedzy narodowej. pozostaje jeszcze w dale-
kim od zrozumienia swej odrębności. że trudno nawet przewidzieć
ten czas. w którym owa samowiedza dojrzeje"22.

Poglądy takie były typowe dla osób. które przybywały. jak choćby
Dworzaczek. na Białoruś z centralnej Polski i nie wnikały w histo-
ryczne aspekty kontaktów polsko-białoruskich. Idea krajowa była
im zupełnie niezrozumiała. Wzywali oni więc. aby nie pomagać
w rozwoju ruchu białoruskiego. gdyż jest to bezsensowne. Zalecali
Polakom ignorowanie go23.

Bardzo ostro atakowano osoby powszechnie uważne przez opinię
publiczną za Polaków. które podawały się jednocześnie za Biało-
rusinów. W odpowiedzi na wypowiedź Magdaleny Radziwiłłowej za-
mieszczoną w paryskim czasopiśmie "Les Annales des Nationalites"
w jednodniówce "Nad Świsłoczą" ukazała się polemika. oskarżająca
autorkę. która chwaliła się rozwijaniem szkoły białoruskiej w celu
zapobieżenia polonizacji Białorusinów. o "dość daleko posuniętą
aberrację umysłową"24. W publikacjach zwracano jednocześnie jed-
nak uwagę. że nie należy dążyć do polonizacji ludu białoruskiego,
gdyż. jak to określano. jest to "syzyfowa praca".

Trzeba zwrócić uwagę. że w tekstach mińskich publicystów.
szczególnie przed I wojną światową. co jest charakterystyczne. rzad-
ko pojawiały się słowa "Białorusini" czy "białoruski". Pisano naj-
częściej o ..ludzie miejscowym". gdyż pojęcie to w oczach wielu
Polaków nie niosło z sobą uznawania jego odrębności narodowej.

W latach I wojny światowej o sprawach białoruskich pisano
w bardziej przychylnym tonie na łamach "Nowego Kuriera Litew-
skiego". Kwestie świadomości narodowej poruszał m. in. zamiesz-
czony w tej gazecie list członka rady miejskiej w Mińsku Wacława
Cywińskiego. wywołany zamieszczoną wcześniej informacją o tym,
że podawał się on za Białorusina. Pisał on m. in .. że chociaż
z pochodzenia i kultury jest Polakiem. to jego obowiązkiem jest
"pracować przede wszystkim w tym kraju. w którym się urodził".
Zauważał, że Białoruś powinna otrzymać autonomię. bo jest to
najlepsze rozwiązanie nawet z punktu widzenia Polaków25. Odżyła
w nim więc idea krajowa.

22 Białorusini. "Nad Świsłoczą", 14(27) XI 1914, nr 5, s. 2. Artykuł ten zakwes-
tionowała carska cenzura.

23 Ibidem.
2,1 -mo, Nasi oszczercy, "Nad Świsłoczą", V 1914. s. 17-19.
25 W. C Yw i ński. Listy do redakcji. NKL, 23 III (5 IV) 1917, nr 79. s. 3.
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Natomiast inny ton wypowiedzi dominował w artykule, polemizu-
jącym z przedstawioną wcześniej opinią Cywińskiego. Chociaż jego
autorzy zajmowali życzliwe stanowisko wobec ruchu białoruskiego,
ale ostro atakowali osoby wychowane w kulturze polskiej za identyfi-
kowanie się z ruchem białoruskim26. Pisano, że panująca w pewnych
kręgach białoruskich Polaków "dwoistość" narodowa, charakteryzu-
jąca się samookreślaniem jako "Białorusini z polską kulturą", jest
nienormaIna i niemożliwa do utrzymania na dłuższy okres, gdyż
w końcu dojdzie do konfliktu interesów polsko-białoruskich i trzeba
będzie opowiedzieć się po którejś ze stron. Autorzy wspomnianego
artykułu twierdzili, że Polacy mogą czy wręcz powinni popierać ruch
białoruski, ale tylko jako Polacy27. Podobne opinie o ruchu białorus-
kim zamieszczano później na łamach "Dziennika Mińskiego". Niejaki
Adolf Zaleski w liście zamieszczonym w tym dzienniku oskarżał
działaczy białoruskich o ułatwianie rusyfikacji ludności katolickiej
przez wprowadzanie do kościołów języka białoruskiego28.

Bardzo ostro przeciwko jakiejkolwiek emancypacji ruchu biało-
ruskiego wypowiadano się w endeckiej gazecie "Placówka". W grud-
niu 1917 r. komunikowano z wielkim oburzeniem fakt "niebywały",
jakim było prowadzenie przez księżną Magdalenę Radziwiłłową
wśród chłopów białoruskich agitacji przeciwko polskim wojskom29.
Ostro przeciwko ruchowi białoruskiemu występowano również w zre-
dagowanej w kwietniu 1918 r. jednodniówce "Na Straży". Zwalczano
twierdzenia, że białoruscy Polacy to spolonizowani Białorusini. do-
dając, że jeśli nawet to prawda, to nic już nie zmienia, gdyż liczy
się obecna wola człowieka30.

Tymczasem w artykule programowym, zamieszczonym w pierw-
szym numerze "Dziennika Mińskiego", mówiono: "w stosunku do
Białorusinów [... j będziemy starali się, o ile to będzie w naszej mocy,
ich dobrobytowi i rozwojowi ich kultury czynnie spółdziałać i ramię
do ramienia z nimi, będziemy domagali się szerokiej autonomii
Białorusi"31.

Na uwagę zasługuje fakt, że nie wspominano bezpośrednio
o aspiracjach politycznych aktywnych społecznie Białorusinów, cho-
ciaż zapowiadano dążenie do autonomii Białorusi32.

26 O polskość na kresach, NKL, 26 IV (9 V) 1917, nr 104. s.2.
27 Ibidem.
28 A. Z a l e s k i, Język białoruski w kościołach katolickich, "Dziennik Miński (dalej

DzM)". 19 X (l Xl) 1917, nr 92, s. 2.
29 Niebywałe!, "Placówka", 16(29) XlI 1917. nr 2, s. 1.
30 Co stanowi o narodowości człowieka, "Na Straży", IV 1918, s. 11-12.
31 Od redakcji, DzM, 1(14) VII 1917, nr l, s. 1.
32 Ibidem.



140 DARIUSZ TARASlUK

Działalność organizacji białoruskich nie budziła zresztą większego
zainteresowania polskiej prasy, chociaż w rubryce "Kronika" "No-
wego Kuriera Litewskiego" zamieszano informacje o wiecach i ze-
braniach białoruskich, szczególnie gdy brali w nich udział aktywiści
propolskiej orientacji. Większe zainteresowanie wzbudziły tylko zjaz-
dy białoruskie z marca i grudnia 1917 r. Pierwszy z nich witał m.
in. autor, występujący incognito, który w artykule Ku wolności
zamieszczonym w "Nowym Kurierze Litewskim" pisał: "Uczestnicy
zjazdu białoruskiego mogą być pewni, że znajdą w dążeniu do
wyodrębnienia Litwy i Białej Rusi w samodzielną jednostkę adminis-
tracY.iną, sprzymierzeńców najwierniejszych, poparcia najniezawod-
niejsze właśnie wśród Polaków, kraj ten zamieszkuj ących"33, Przy
tym zwracał uwagę na wspólną historię obydwu narodów, Miało to
duże znaczenie gdyż, w artykule o przebiegu zjazdu białoruskiego
zwracano uwagę, na obecność na nim wielu Rosjan i zrusyfikowa-
nych Białorusinów34•

Na podstawie informacji o ruchu białoruskim i relacji z ważnych
wydarzeń w jego życiu można zauważyć, że jesienią 1917 r. doszło
wśród Polaków do wzrostu nastrojów narodowych, wiele wskazuje,
iż przyczynili się do tego uchodźcy35. Swoje odbicie znalazło to na
łamach prasy, w której zaczęły coraz częściej pojawiać wypowiedzi
nieprzychylne Białorusinom.

Natomiast w artykule pt. ~azd białoruski zamieszczonym
w "Dzienniku Mińskim" z widoczną sympatią witano I Wszech-
białoruski Zjazd, ponownie podkreślając jednakże dominowanie
wśród delegatów rewolucjonistów, którzy myśleli przede wszystkim
o zagarnięciu majątków ziemiańskich. Wyrażano też nadzieję, że
rewolucjoniści w końcu przegrają36.

Kryjący się pod kryptonimem K. P. autor pisząc o Wszechbiało-
ruskim Zjeździe zwracał uwagę na wielokrotne wystąpienia antypol-
skie: "Polacy - to burżuje, nie naród, ich wojsko - to okupacja
obca Białorusi, przy której legiony rabują i zabijają zgłodniałych
Białorusinów, którzy dotąd wytrzymywali ucisk panów - krwiopij-
ców, l...)Wystarczyła mu energiczna deklamacja na temat powrotu
pańszczyzny, lub udręczenia ludu przez panów i legiony polskie, by
zjednać sobie sławę dobrego Białorusina"37.

33 Ku wolności. NKL. 29 III (11 IV) 1917, nr 83. s, 2.
34 qazd białoruski l, NKL, 29 III (11 IV) 1917, nr 83, s.2.
35 A. S ID a I a n c z u k, Palaki Minszczyny i biełaruski nac!:Jjanalny ruch. (w: J

NaqilanalnWa pytanni: Materwały III Miżnarodnaha kanhresa .... s. 175-176.
36 qazd białoruski. DzM. 12(25) XII 1917. nr 136. s. 3.
37 K. P.. qazd białoruski w Mińsku. DzM. 24 XII 1917 (6 r 1918), nr 147. s. 2.
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W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, iż Polacy największe za-
grożenie widzieli nie tyle w rozwoju ruchu białoruskiego, ale w jego
radykalizmie społecznym. Świadczy o tym gorycz, która znalazła się
w publikacjach przedstawiających stosunek ludności białoruskiej
do rewolucji lutowej i październikowej. Oto bowiem okazało się, że
spokojny chłop białoruski nie chce patronatu polskiego ziemiaństwa,
żywiąc do niego nienawiść. O tym świadczyły m. in. pogromy dwo-
rów ziemiańskich, o których licznie informował "Dziennik Miński".
W ten sposób rozwiewał się mit o sielskich stosunkach na linii
wieś-dwór. W tym czasie kształtował się w polskiej opinii publicznej
obraz Białorusina-socjalisty. Wielu ziemian było zaskoczonych taką
postawą włościan.

Na brak porozumienia pomiędzy chłopami a ziemianami zwracał
jednak uwagę już Włodzimierz Dworzaczek w 1906 r. w korespon-
dencji zamieszczonej w .,Kurierze Litewskim". Cytował on opinię
Konstantego Prószyńskiego z Ustronia wyrażoną na posiedzeniu
Mińskiego Towarzystwa Rolniczego, o tym, iż nieufność białoruskich
chłopów do ziemian wynika m. in. z postawy tych ostatnich38

.

Wiele uwagi na łamach prasy polskiej, a szczególnie "Dziennika
Mińskiego", poświęcono wydarzeniom z lutego 1918 r. w Mińsku,
związanych z zajęciem miasta przez oddziały polskie i białoruskie
i próbom stworzenia wspólnego organu władzy. 26 lutego 1918 r.
nieznany autor pisał o potrzebie współpracy dwóch autochtonicz-
nych narodów zamieszkujących ziemie białoruskie, Białorusinów
i Polaków39. Publicysta występujący pod kryptonimem K. R. pisał,
że Polacy winni wspierać prawdziwy ruch białoruski, a nie bol-
szewicki40. Artykuły te nie znajdowały jednak szerszego odzewu
wśród tamtejszych Polaków.

Pogłoski o zamiarze utworzenia państwa białoruskiego i poro-
zumienia Rady Polskiej Ziemi Mińskiej z Radą Białoruską wywołały
burzliwą dyskusję na łamach polskiej prasy. Wielu Polaków uwa-
żało, iż jest to nie do przyjęcia i marzyło o włączeniu ziem bia-
łoruskich w skład mającego odrodzić się państwa polskiego. W lu-
tym 1918 r. w "Dzienniku Mińskim" ukazał się artykuł prostujący
plotki o połączeniu się Rady Polskiej Ziemi Mińskiej z Sekreta-
riatem Ludowym. Wyrażono w nim następującą opinię: "Uznając
Białorusinów za gospodarzy kraju Polacy przy pełnym zastrzeżeniu
swych praw narodowych i kulturalnych, wejdą w porozumienie

38 Wł. D w o r z a c z e k. Z Towarzystwa Rolniczego Mińskiego. ,,Kurier Litewski".
9(22) lI! 1906, nr 55, s. 2,

39 Państwowość białoruska, DzM, 26 11 1918, nr 34, s. 1.
40 K. R, Rola Polaków na Białej Rusi, DzM. 27 11 1918. nr 35, s.3.
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z właściwą i kompetentną ich reprezentacją. Dzisiejsza rada biało-
ruska nią nie jest"4I.

23 lutego 1918 r. w stojącej na pozycji negowania siły i znaczenia
rozwijającego się ruchu białoruskiego gazecie "Placówka" ukazał
się artykuł ostro atakujący Sekretariat Ludowy. Czytamy w nim m.
in. "Na czem polega to "posiadanie« władzy przez Sekretariat biało-
ruski nikt zapewne, w Mińsku nie wie"42.

Feliks Hilchen w swoim artykule Polska i Białoruś przedstawiając
słabość idei narodowej wśród Białorusinów twierdził, że "mówić
o państwowości białoruskiej zda się problematycznem". Zauważał.
że mimo to miejscowi Polacy muszą pracować nad jej powstaniem4

:J•

Po wkroczeniu na wschodnią Białoruś Niemców przed Polakami
pojawiła się możliwość "zemsty" na Białorusinach za wcześniejsze
pogromy. Na niebezpieczeństwo takiego postępowania zwracało uwa-
gę kilku polskich publicystów. Jeden z nich pisał: "Jeśli nadal
będziemy stali na stanowisku pracy dla całego kraju, jeśli nie
będziemy szukali zemsty nad ciemnym rozagitowanym włościani-
nem, jeśli wszystkie siły wytężymy do pracy nad przyszłością jego,
przyszłością wspólną i dla nas i dla Białorusinów, to sprawa polska
na trwałych podstawach tu stać będzie"44.

Podsumowując rozważania na temat miejsca problematyki biało-
ruskiej w polskiej publicystyce ukazującej się w Mińsku, można
stwierdzić, że mimo swojej doniosłości odgrywała ona jednak drugo-
rzędna rolę. Pojawiała się ona przede wszystkim przy okazji kon-
fliktów społecznych czy na marginesie rozważań o świadomości
narodowej Polaków. Ci w większości byli przychylnie nastawieni do
rozwoju kultury białoruskiej, ruch polityczny był akceptowany, ale
jedynie jeśli nie zgłaszał chęci wyemancypowania się spod polskich
wpływów. Większość autorów piszących na ten temat, nawet tych
przychylnie nastawionych do Białorusinów, traktowała ich z pew-
nego rodzaju wyższością, z pobłażaniem. Brakowało głębszego zro-
zumienia problemów nurtujących ruch białoruski.

4l Fałszywe pogłoski. DzM, 26 II 1918, nr 34, S.3.
42 Nowa potencja, "Placówka". 23 II 1918, nr 36, s. 1.
'3 F. H i 1c h e n, Polska i Białoruś, ,,Tygodnik Ilustrowany". V i VI 1918, nr 21

i 22. S.246.
14 K. R, Rola Polaków na Białej Rusi, DzM, 27 II 1918. nr 35. s.3.
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,UAPID'ill TAPACIOK

IIoJIbcKaH neqaTh B MJmcKe B OTHOmeHHH
6enopycKoro ,ll;BIDKeHHB 1905-1918

B HaqaJIe XX B. Y 6ejIOPYCCKHXnO.lUlKOBnOHBH.n:OChMHoro HOBhIX npo6.n:eM, BhI3BaRRhIX

o611IecTBeRRO-nO.llHT~eCKHMH nepeMeHaMH, KOTophIe o6cylKlI:aJIHCh, MelK.u:y npOqeM, Ha

CTapOHKax nOJIhCKOR npeCChI, H3II:aBaeMOR B MHHcKe; npelK,ll.e Bcero TaKIlX R3II:aRRIlX, KaK:

"Nad Świsłoczą", "Nowy Kurier Litewski" H "Dziennik Miński".
OII:HOR 1'13 RHX 6hl.ll pOCT ~OHa.llhHOrO caMOC03HaRHll qaCTR 6e.n:opycoB, a npelKlI:e

Bcero onpelI:eJIeRHe n03HllHR, KOTOPYłO II:OmKHhl 3aHllTh rro OTHOllIeRHIO K HeMY 6e.n:opyccKHe

rrOJIllKH. IIocJIe peBOJIIOl(HR 1917 r. B03HRK BOrrpOC O nO.llHT~ecKOM 6y.u:yllIeM 6e.n:OpyCCKHX

3eMe.n:h rroc.n:e 3aBepllIeHHll BORHbI. ):U>yrHM BalKHbIM BOnpOCOM 6hI.n: rrORCK OTBeTa: lIOqeMY

TaK MHoro 6e.n:opycoB yqaCTBOBaJlO B peBOJIIOl(HOHHhIXC06hITHllX, a OII:HOBpeMeHHOORR 6hI.llH

BpalKII:e6HO HaCTPoeHbI npOTHB nO.lUlKOB?

Ou;eHKa MeCTa 6eJIOpyCCKOR np06.n:eMaTRKH, B rro.n:hCKoR rrpecce, R3II:aBaeMOR B MHHcKe,

rrOKa3aJIa, qTO HeCMOTPll Ha 60.llhllIOe 3HaqeRHe 3TOR npo6.n:eMaTHKH, OHa RrpaJIa

BTopOCTelIeHHYłO pO.n:h B rrO.llhCKORnepHOII:HKe. IIollBJIll.llach OHa KaK rrpaBHJIO npH OCBellIeHRR

0611IeCTBeHHhIX KOH<p.llHKTOBR.n:H Ha BTOpOM n.n:aHe npH pa3MhIIllJIeRRRllX O Hau;HOHaJIhHOM

C03HaHHH rrO.llllKOB. HaKaRyHe IIepBoR M8pOBOR BoiiHhI B rrO.llhCKORnpecce oco6eHHO pelI:KO

rrOllBJIllJIHCh CJIOBa ,,6e.n:opychI" H ,,6e.n:opyCKRii". tIawe Bcero pe% lll.lla O "MeCTHOM

Hap0lI:e". neJIOpyccKoe Hau;ROHa.JIhHoe II:BHlKeRHe BOCnpHRHMaJIOCh B CJIyqae, ec.llH OHO He

lIhITaJIOCh OCBo60lI:RThCll H3-rrOII: rrO.llhCKOrO B.llHllHHll. nO.llhllIHHCTBO nRIIIYIIIIlX Ha 3TY TeMy

aBTopOB, lI:alKe Tex, KTO 6hI.n: II:06pOlKe.n:aTe.llhHO pacno.n:OlKeH K 6e.n:opyccaM, OTHOCHJIaCh

K HRM C BhICOKa, qaCTO CO COKphIThIM IIpe3peRHeM. He XBaTaJIO 6o.n:ee r.n:y6oKoro nOHRMaRHll

npo6JIeM, KOTophIe BO.llHOBa.JIHyqaCTRHKOB 6e.n:opyccKoro II:BHlKeHRll.


