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Konferencja naukowa Powstanie Styczniowe i jego miejsce w pamiêci
kolektywnej narodów Europy rodkowo-Wschodniej, Wilno, 1214 wrzenia
2013 roku

W roku 2013 obchodzono jubileusz wybuchu powstania styczniowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. W szczególny sposób wydarzenie, maj¹ce miejsce 150 lat temu, upamiêtniono w Polsce i na Litwie (rok 2013 zosta³ og³oszony
Rokiem Powstania Styczniowego, odby³y siê okolicznociowe konferencje naukowe, otwarto wystawy i przygotowano odpowiednie publikacje). Na Bia³orusi
obchody rocznicy by³y raczej kameralne, mniej zwi¹zane z udzia³em w³adz pañstwowych, a bardziej z zaanga¿owaniem rodowisk naukowych oraz dzia³aczy
spo³ecznych.
Wród imprez naukowych, powiêconych zrywowi powstañczemu lat
18631864, warto wymieniæ konferencjê naukow¹ pt. Powstanie Styczniowe
i jego miejsce w pamiêci kolektywnej narodów Europy rodkowo-Wschodniej,
która odby³a siê w Wilnie 1214 wrzenia 2013 r. G³ównym organizatorem
konferencji by³ Instytut Historii Litwy we wspó³pracy z Instytutem Polskim
w Wilnie, Muzeum Regionalnym w Kiejdanach oraz Bia³oruskim Towarzystwem Historycznym. Uczestniczy³o w niej ponad 20 naukowców z Litwy, Bia³orusi, Polski, Stanów Zjednoczonych i Egiptu. Warto zaznaczyæ, ¿e g³ówna
uwaga skupia³a siê na dziejach powstania styczniowego na ziemiach dawnego
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, jednak¿e w¹tki zwi¹zane z wydarzeniami na
terenie Królestwa Kongresowego, czy te¿ ju¿ w bardzo szerokim kontekcie
miêdzynarodowym, równie¿ zosta³y poruszone.
Uczestników konferencji przywitali Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Republice Litewskiej Jaros³aw Czubiñski, prof. Aliaksander Smalianczuk
(w imieniu Bia³oruskiego Towarzystwa Historycznego) oraz dyrektor Instytutu
Historii Litwy prof. Rimantas Miknys.
Pierwsza sekcja Powstanie: dzia³acze i ich zagadnienia zosta³a powiêcona
g³ównie kwestiom zwi¹zanym z wydarzeniami, które mia³y miejsce na terenie
dawnego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (w ówczesnej nomenklaturze rosyjskiej  guberni zachodnich czy te¿ Kraju Pó³nocno-Zachodniego).
Aliaksander Smalianczuk (Grodno/Warszawa) w swoim referacie Konstanty
Kalinowski i cele powstania 1863 roku poruszy³ ró¿ne zagadnienia dotycz¹ce
osoby tego przywódcy powstañczego, zw³aszcza kwestiê interpretacji jego twórczoci literackiej, orientacji politycznej i narodowej oraz sporów wokó³ tego
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zagadnienia w historiografii bia³oruskiej. Historyk szczególnie podkreli³ potrzebê poszukiwania i badania nowych, nieznanych róde³, dotycz¹cych dzia³alnoci
K. Kalinowskiego. Ieva Ðenavièienë (Wilno) szczegó³owo omówi³a rozwa¿ania
miêdzywojennej historiografii litewskiej na temat powstania (tytu³ referatu Powstanie 1863 roku i hipoteza niepodleg³oci Litwy). Ró¿nice pomiêdzy Litw¹
a Królestwem Kongresowym, znaczny udzia³ w³ocian w insurekcji, szczególna
rola duchowieñstwa katolickiego, zdaniem niedu¿ej czêci historyków litewskich, mog³y wp³yn¹æ na mo¿liwoæ odzyskania niepodleg³oci przez Litwê
jeszcze w XIX w. Siarhiej Tokæ (Grodno) omówi³ kwestiê udzia³u ch³opów
bia³oruskich w powstaniu, zaznaczaj¹c w swoim referacie, ¿e insurekcja by³a
w istocie klasyczn¹ walk¹ partyzanck¹, która pomimo niesprzyjaj¹cych warunków zosta³a poparta przez czêæ w³ocian (szczególnie w guberniach grodzieñskiej i wileñskiej). Historyk podkreli³, ¿e w wyniku tego ch³opstwo bia³oruskie
pozyska³o nie tylko dowiadczenie w walce politycznej, ale tak¿e otrzyma³o
lepsze warunki uw³aszczenia, a samo powstanie przyczyni³o siê do stopniowego
rozgraniczenia ruchu bia³oruskiego od polskiego i wp³ynê³o na bia³oruskie odrodzenie narodowe. Michai³ Dolbi³ow (Maryland) w swoim referacie Powstanie
18631864 w kontekcie stosunków pañstwa a Kocio³a rzymskokatolickiego:
aspekt europejski skupi³ siê na problematyce motywów i celów uczestnictwa
duchowieñstwa w powstaniu, kwestii lojalnoci lub niepodporz¹dkowania siê
pañstwu zaborczemu oraz mo¿liwoci interpretacji insurekcji na terenie Litwy
i Bia³orusi jako wydarzenia bardziej religijnego ni¿ narodowociowego. Historyk szczegó³owo omówi³ nie tylko w¹tki zwi¹zane z wewnêtrznymi dyskusjami
w Kociele, ale równie¿ strategie administracji imperialnej wobec duchownych
(bardzo czêsto wzorowane na dowiadczeniu s¹siednich pañstw europejskich,
g³ównie Prus i cesarstwa Habsburgów).
Druga sekcja konferencji  Miêdzynarodowe aspekty Powstania sk³ada³a siê
z dwóch referatów historyków z Krakowa.
Prof. Jerzy Zdrada w swoim rozleg³ym i dok³adnym referacie pt. Powstanie
Styczniowe jako problem polityki miêdzynarodowej zastanowi³ siê nad zawi³ociami europejskiej gry dyplomatycznej w kontekcie wydarzeñ 18631864.
W swoim wyst¹pieniu poruszy³ nie tylko sprawê wp³ywu opinii publicznej na
rz¹dy poszczególnych potêg europejskich (g³ównie Francji pod rz¹dami Napoleona III), ale równie¿ braku spójnoci w podnoszeniu kwestii polskiej wobec
Rosji. Prof. Henryk G³êbocki omówi³ ma³o znan¹ sprawê stosunku Stanów Zjednoczonych do wydarzeñ insurekcyjnych (referat Odg³osy Powstania w Stanach
Zjednoczonych). Sprawa polska tak¿e okaza³a siê niejako w tle stosunków
amerykañsko-rosyjskich (szczególnie w kontekcie wojny secesyjnej) i w ró¿ny
sposób wp³ynê³a na opiniê amerykañsk¹. Wa¿n¹ postaci¹ dla niej by³ hr. Adam
Gurowski, zmieniaj¹cy w³anie w tym okresie swoj¹ to¿samoæ, wp³ywaj¹c porednio na póniejsze stereotypy dotycz¹ce Rosji w USA.
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Podczas obrad sekcji trzeciej pod tytu³em Konteksty Powstania uczestnicy
skupili siê na ró¿nych aspektach dotycz¹cych tego wydarzenia, w tym tak¿e na
nowych mo¿liwociach metodologicznych.
Ryszard Gajdis (Wilno) w swoim wyst¹pieniu pt. Sprawa lojalnoci szlachty litewskiej wobec Imperium Rosyjskiego w latach 18631864 poruszy³ zagadnienie lojalnoci i wspó³pracy czêci ziemiañstwa i szlachty na terenie guberni
zachodnich z administracj¹ rosyjsk¹. Dainius Junevièius (Kair/Wilno) w referacie Fotografowie w powstaniu 1863 roku na Litwie zwróci³ uwagê nie tylko na
kwestiê techniczn¹ robienia zdjêæ w tym okresie, ale tak¿e na fotografiê jako
wa¿ne ród³o historyczne w badaniu wydarzeñ powstania na terenach litewsko-bia³oruskich. Alena Firynowicz (Miñsk) w swoim referacie Metody dzia³añ
przeciwko w³adzom w litewskich i bia³oruskich guberniach w latach 18631864
skupi³a siê g³ównie na ró¿nych formach udzia³u kobiet w powstaniu. Wykorzystuj¹c ród³a z archiwów bia³oruskich, badaczka zwróci³a uwagê na mo¿liwoæ
poszerzenia bazy interpretacyjnej o w¹tki historii genderowej. Aliaksander Radziuk (Grodno) w swoim bardzo interesuj¹cym i g³êbokim wyst¹pieniu Wiêzienia i inne miejsca aresztu w guberni grodzieñskiej w latach 18631864 poruszy³
sprawê systemu penitencjarnego w Imperium Rosyjskim na przyk³adzie jednej
guberni, bardzo wa¿nej z punktu widzenia omawianego tematu.
Czwarta sekcja Litwa i Bia³oru po Powstaniu skupi³a siê na represjach
popowstaniowych i polityce rusyfikacyjnej na terenie Ziem Zabranych.
Swiet³ana Lugowcowa (Miñsk) omówi³a sprawê polityki kadrowej w policji
rosyjskiej po dwóch powstaniach na przyk³adzie guberni bia³oruskich (referat
pt. Polityka kadrowa w³adz po Powstaniu Listopadowym i Powstaniu Styczniowym analiza porównawcza). Vilma Þaltauskaitë (Wilno) w swoim wyst¹pieniu Jêzyk rosyjski w seminariach. Skorygowanie po powstaniu zwróci³a uwagê
na wprowadzenie nauki jêzyka rosyjskiego, literatury, historii i geografii Rosji
oraz nauczania po rosyjsku do katolickich seminariów duchownych w okresie
popowstaniowym, a tak¿e na kontekst ideologiczny tych zmian. Temat dzia³añ
rusyfikacyjnych wobec Kocio³a rzymskokatolickiego by³ poruszony tak¿e
w wyst¹pieniu Raisy Zianiuk (Miñsk) pt. Polityka w³adz wobec rzymskokatolickich klasztorów w litewskich i bia³oruskich guberniach w latach 60. XIX wieku.
Zwrócono uwagê na strategiê faktycznej likwidacji (lub przynajmniej mocnego
ograniczenia) katolickiego ¿ycia monastycznego, szczególnie w guberniach
z przewag¹ ludnoci prawos³awnej, ró¿ne metody zamykania klasztorów i kampaniê propagandow¹ w prasie rosyjskiej. Prof. Roman Jurkowski (Olsztyn)
w swoim referacie pt. Udzia³ ojca i brata Piotra Sto³ypina w represjach popowstaniowych omówi³ rolê gen. Arkadiusza Sto³ypina i jego syna Dymitra
w polityce rusyfikacyjnej na ziemiach litewsko-bia³oruskich, szczególnie w kontekcie polityki owiatowej oraz dzia³añ wobec instytucji naukowych.
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Ostatnia sekcja Powstanie w pamiêci kulturowej dotyczy³a nie tylko znaczenia ostatniego zrywu niepodleg³ociowego w XIX w. w szeroko rozumianej
pamiêci historycznej, ale tak¿e prezentacji dziejów powstania w literaturze
piêknej, muzyce i sztukach wizualnych.
Jolita Mulevièiûtë (Wilno) przeanalizowa³a sztukê w okresie popowstaniowym w kontekcie realizacji d¹¿enia w³adz rosyjskich do zespolenia guberni
zachodnich z reszt¹ Cesarstwa. Ukaza³a sposoby wykorzystywania dzie³ sztuki
w propagowaniu idei rusyfikacyjnych i wspieraj¹cych prawos³awie, szczególn¹
uwagê zwracaj¹c na wykorzystywanie przezroczy (tytu³ referatu Pokazaæ i udowodniæ: sposoby wizualizacji ideologii w³adz w Kraju Pó³nocno-Zachodnim).
Andrzej Tichomirow (Grodno/Warszawa) w wyst¹pieniu pt. Powstanie i dzieje
popowstaniowe w twórczoci literackiej Michai³a Koja³owicza (syna) poruszy³
zagadnienie interpretacji wizerunku powstania w opowieciach syna jednego
z najbardziej znanych historyków rosyjskich drugiej po³owy XIX w. i jednego
z twórców idei zachodnio-rusizmu Michai³a Koja³owicza. Jazep Januszkiewicz (Miñsk) pokaza³ znaczenie osoby K. Kalinowskiego i wydarzeñ insurekcji
dla twórczoci poetyckiej (referat Konstanty Kalinowski i powstanie 1863 roku
w poezji bia³oruskiej i litewskiej). Siergiej Gruntow (Miñsk) w bardzo interesuj¹cym odczycie pt. Dzieje 1863 roku w guberni grodzieñskiej we wspomnieniach
Fortescue Andersona zwróci³ uwagê na wspomnienia brytyjskiego podró¿nika
o wydarzeniach 1863 r., a szczególnie o pobycie w wiêzieniu w Grodnie.
Jan Szumski (Warszawa) w referacie Centralny Komitet Partii Komunistycznej ZSRS i publikacja dokumentów, powiêconych powstaniu lat 18631864
powróci³ do sprawy stuletniego jubileuszu powstania styczniowego (obchodzonego w 1963 r.) i roli partii komunistycznej w tym wydarzeniu na przyk³adzie
publikacji materia³ów archiwalnych. Prof. Leszek Zasztowt (Warszawa) w swoim wyst¹pieniu Dawid Fajnhauz i jego rok 1863 w bardzo interesuj¹cy sposób
pokaza³ losy tego historyka, autora jednej z nielicznych monografii w jêzyku
polskim w ca³oci powiêconej dziejom powstania na Litwie i Bia³orusi. W¹tek
zobrazowania wydarzeñ insurekcyjnych w literaturze piêknej poruszy³ równie¿
Dangiras Maèiulis (Wilno) w odczycie Dwie literackie narracje historyczne
 ró¿ne tradycje pamiêci kulturowej (powieci Uladzimira Karatkiewicza i Vincasa Mykolaitisa-Putinasa). Ostatni referat, wyg³oszony przez Dariusa Staliûnasa
(Wilno) pt. Wspó³czesne kino litewskie i pamiêæ powstania 1863 roku, dotyczy³ prezentacji wydarzeñ historycznych w kinie fabularnym i w reklamie telewizyjnej.
Wyst¹pienie ka¿dego z prelegentów wzbudza³o nie tylko liczne pytania
i komentarze, ale równie¿ sk³ania³o do dyskusji. Warto zauwa¿yæ, ¿e nazwa
powstania w rozmaitych historiografiach narodowych jest ró¿na. Jeli w polskiej
tradycji jest powstaniem styczniowym, to w litewskiej i po czêci bia³oruskiej
 powstaniem lat 18631864, w rosyjskiej  polskim powstaniem 1863 r.,
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w bia³oruskiej równie¿ powstaniem pod kierownictwem Kastusia Kalinowskiego. Konferencja by³a doskona³¹ okazj¹ do tego, by zaprezentowaæ badania
historyków ró¿nych krajów, omówiæ kwestie dyskusyjne oraz podj¹æ próby pewnego przezwyciê¿enia dominacji narracji narodowych w interpretowaniu dziejów tak wa¿nego wydarzenia dla narodów Europy rodkowo-Wschodniej.
W ostatnim dniu konferencji uczestnicy mieli mo¿liwoæ zwiedzenia Kiejdan (przede wszystkim Muzeum Regionalnego) oraz jedynego na Litwie Muzeum Powstania 1863 r. w Podbrzeziu  miejscu s³u¿by jednego z bohaterów
powstania, ks. Antoniego Mackiewicza (Antanasa Mackevièiûsa). Wycieczkê
poprowadzi³ dyrektor Muzeum w Kiejdanach Rimantas irgulis. Równie¿ nale¿y zwróciæ uwagê na bardzo dobr¹ organizacjê ca³ego przedsiêwziêcia, za któr¹
wraz z innymi wspó³organizatorami odpowiedzialny by³ Instytut Historii Litwy
w Wilnie.

