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ABSTRACT: The 19051907 Revolution led to a liberalisation of Russian legislation regulating
social relations. The October Manifesto as well as Provisional Rules Governing Societies and
Unions led to a mass legalisation of community organisations throughout the Russian Empire.
Formalisation of the wide civic movement in Belarus possessed a distinct ethnic character,
where Jewish cultural and educational organisations were highly active at the time. This paper
analyses the most common situations pertaining to the life of Jewish cultural and educational
organisations, which drew special attention from local governments of the Russian Empire.

Zgodnie ze spisem ludnoci z 1897 r. na terytorium wileñskiej, witebskiej, grodzieñskiej, miñskiej i mohylewskiej guberni mieszka³o ³¹cznie 1202 tys. ¯ydów.
Mimo i¿ liczba ta stanowi³a 14,1% ogó³u mieszkañców, odsetek mieszkañców
narodowoci ¿ydowskiej w strukturze ludnoci miejskiej guberni bia³oruskich
by³ równy 53,5% (ßíî¢ñêàÿ i in. 2005, 232). Tak wysoki odsetek t³umaczy siê
w du¿ej mierze podpisaniem przez Aleksandra III aktu, który zabrania³ osiedlania siê ¯ydom poza miastami i miasteczkami. Liczba ¯ydów zatrudnionych
w przemyle wynios³a 56,5% ogólnej liczby pracowników, w handlu  88,6%.
Trzeba te¿ zaznaczyæ wysoki procent pimiennoci wród ludnoci ¿ydowskiej
 49% wród mê¿czyzn i 28,2% wród kobiet (Iîôý 2003, 310). Dla porównania, wed³ug spisu z 1897 r. redni poziom pimiennoci wród ca³ej ludnoci
guberni bia³oruskich wynosi³ 25,7% (ßíî¢ñêàÿ i in. 2005, 279).
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Rewolucja 19051907 doprowadzi³a do znacz¹cej liberalizacji rosyjskiego
ustawodawstwa w sferze regulacji stosunków spo³ecznych. Wydanie manifestu
17 padziernika 1905 r. oraz Tymczasowych przepisów o dzia³alnoci towarzystw i zwi¹zków z 4 marca 1906 r. sprzyja³o masowej legalizacji nowych i ju¿
dzia³aj¹cych organizacji spo³ecznych na terytorium ca³ego Imperium Rosyjskiego1. Wraz z jednoczesnym uproszczeniem ustawodawstwa ograniczaj¹cego
kszta³towanie siê ruchów narodowych na terenie guberni bia³oruskich przyjê³o
wyrany charakter etniczny. Szczególn¹ uwagê w³adz lokalnych przyci¹ga³y ¿ydowskie towarzystwa kulturalno-owiatowe, które zaczê³y pojawiaæ siê w bia³oruskich miastach i miasteczkach.
Od samego pocz¹tku funkcjonowania nowych przepisów prawnych w³adze
imperialne patrzy³y na zjednoczenia ¿ydowskie z perspektywy ich przynale¿noci do ruchów syjonistycznych. 5 grudnia 1906 r. miñski gubernator Jakub Erdeli zwróci³ siê do ministra spraw wewnêtrznych Piotra Sto³ypina z pytaniem
o mo¿liwoæ rejestracji Miñskiego Towarzystwa Syjonistów (PÃÈÀ, ô. 1284,
îï. 187 (1907), ä. 144, ë. 1). Wiedz¹c o poparciu z jego strony i oczekuj¹c od
Senatu Rz¹dz¹cego ostatecznego postanowienia o mo¿liwoci rejestracji syjonistycznych towarzystw, J. Erdeli równie¿ zatrzyma³ w marcu 1907 r. proces rejestracji w miasteczku Petryków Towarzystwa Mi³oników Literatury Hebrajskiej
i Palestyny, jako potencjalnie syjonistycznego (ÐÃÈÀ, ô. 1284, îï. 187 (1907),
ä. 144, ë. 1). Ukaz Senatu Rz¹dz¹cego z dnia 6 czerwca 1907 r. zabrania³
dzia³alnoci wszystkich syjonistycznych organizacji na terytorium Imperium Rosyjskiego, jako szkodliwych dla porz¹dku spo³ecznego (Èëüèíñêèé 1913, 13).
Po wydaniu wspomnianego wy¿ej ukazu towarzystwa ¿ydowskie by³y
sprawdzane dodatkowo. Przyk³adowo w lipcu 1907 r. gubernator witebski Berngard Gerschau-F³otow zwraca³ siê do witebskiego policmajstra z poleceniem
sprawdzenia kierowników Towarzystwa do Nauki Historii ¯ydowskiej i Literatury Hebrajskiej w Witebsku, czy nale¿¹ do syjonistów (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1,
ñïð. 129, àðê. 1819).
Jednak najwiêksze zaniepokojenie w³adz rosyjskich wywo³ywa³o zaanga¿owanie organizacji ¯ydów z ziem bia³oruskich w dzia³alnoæ rewolucyjn¹.
O zainteresowaniu Powszechnego ¯ydowskiego Zwi¹zku Robotniczego na Litwie, w Polsce i Rosji (Bundu) dzia³alnoci¹ wród legalnych ¿ydowskich towarzystw kulturalno-owiatowych pisa³ miêdzy innymi ówczesny dzia³acz spo³eczny, póniej historyk, Usiewa³ad Ihnatouski: Hebrajski jêzyk i kultura, które
w czasach rozwoju ruchu rewolucyjnego by³y dla Bundu rodkiem poszerzania
wp³ywu na ¿ydowskie masy robocze, teraz zosta³y celem samym w sobie
(Iãíàòî¢ñê³ 1928, 217). Wród przedstawicieli kierownictwa Bundu istnia³o
i przeciwstawne mylenie  o niemo¿liwoci zbudowania i rozwijania partii
1

Datowanie (równie¿ w dalszej czêci rozwa¿añ) wg kalendarza juliañskiego.
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poprzez udzia³ w legalnych organizacjach owiatowych. Jednak myl¹cych
w taki sposób by³a mniejszoæ (Áóíä 2010, 811).
Spoiste i twarde stanowisko wobec prób zak³adania prywatnych stowarzyszeñ przez przedstawicieli spo³ecznoci ¿ydowskiej na obszarze guberni mia³
gubernator mohylewski Dmitrij von Gagman. W swoim raporcie dla ministra
spraw wewnêtrznych w kwietniu 1908 r. zaznaczy³, ¿e odrzuca³ petycje ze strony ¯ydów o zak³adanie jakichkolwiek organizacji spo³ecznych, uwa¿aj¹c je za
potencjalnie rewolucyjne. Gubernator skar¿y³ siê do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych (MSW) na otwieranie w guberni oddzia³ów przez towarzystwa zakazane u niego, ale dzia³aj¹ce w innych guberniach2. Miêdzy innymi D. von Gagman
odwo³ywa³ siê do przyk³adu niezarejestrowanego przez niego Towarzystwa Mi³oników Jêzyka Hebrajskiego w Homlu, które w marcu 1908 r. pojawi³o siê
jako oddzia³ Towarzystwa Mi³oników Jêzyka Hebrajskiego w Sankt Petersburgu (PÃÈÀ, ô. 1284, îï. 187 (1906), ä. 76 (á), ë. 299). Korzystaj¹c ze swoich
uprawnieñ, gubernator mohylewski zabroni³ jego dzia³alnoci i jednoczenie domaga³ siê w ministerstwie instrukcji, w jaki sposób mo¿na ca³kowicie ograniczyæ otwarcie w guberni oddzia³ów niepo¿¹danych i bezu¿ytecznych organizacji, zarejestrowanych w innych miejscach (ÐÃÈÀ, ô. 1284, îï. 187 (1906),
ä. 76 (á), ë. 299). W odpowiedzi z Departamentu Spraw Ogólnych MSW podkrelano, ¿e towarzystwa nie s¹ ograniczone prawnie w otwieraniu oddzia³ów na
terytorium innych guberni. Jednak gubernatora zapewniono, i¿ w przypadku
naruszenia przepisów prawnych przez te oddzia³y zostanie zlikwidowane ca³e
towarzystwo (PÃÈÀ, ô. 1284, îï. 187 (1906), ä. 76 (á), ë. 301).
Taki mechanizm likwidacji organizacji spo³ecznych rzeczywicie by³ stosowany. W³anie po tym, jak gubernator witebski B. Gerschau-F³otow z³o¿y³ skargê do MSW na dzia³alnoæ oddzia³u Hebrajskiego Towarzystwa Literackiego
w Witebsku, w którym wród kierownictwa znajdowali siê miejscowi socjaldemokraci (Grigorij Bruk, Isaak Aksielrod, Miendel Binkin, Mowsza Brusser),
Miejski Urz¹d do Spraw Dzia³alnoci Towarzystw w Sankt Petersburgu zdelegalizowa³ w lipcu 1911 r. tê organizacjê spo³eczn¹ (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1,
ñïð. 281, àðê. 18). Bez wzglêdu na to postanowienie, oddzia³y towarzystwa
w Horodku i Po³ocku jeszcze przez pewien czas pracowa³y, faktycznie nie bêd¹c
poinformowane o zamkniêciu centrali towarzystwa. Praca tych oddzia³ów trwa³a
do wrzenia 1911 r., kiedy to zamkn¹³ je ostatecznie Witebski Urz¹d do Spraw
Dzia³alnoci Towarzystw (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 271, àðê. 1516; ÍÃÀÁ,
ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 350, àðê. 7).
Te fakty mia³y wp³yw na wydanie przez MSW w padzierniku 1911 r.
specjalnego rozporz¹dzenia, w którym nakazywano gubernatorom, w przypadku
zamkniêcia na terytorium ich guberni organizacji spo³ecznych, które mia³y
2

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e by³o to ca³kiem zgodne z Tymczasowymi przepisami

z 4 marca 1906 r.
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oddzia³y równie¿ w innych guberniach, bezzw³ocznie informowaæ o tym pozosta³ych gubernatorów (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 1, àðê. 241).
Nie oznacza³o to oczywicie, ¿e zamykano wszystkie organizacje w guberni
witebskiej. Otwarcie wiosn¹ 1908 r. przez petersburskie Towarzystwo Mi³oników Jêzyka Hebrajskiego oddzia³u w Witebsku nie wywo³a³o u gubernatora
B. Gerschau-F³otowa szczególnego zaniepokojenia. Oddzia³ ten oficjalnie rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoæ wiosn¹ 1908 r. (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 202,
àðê. 1). W lutym 1909 r. równie¿ w Witebsku zosta³ otwarty oddzia³ Towarzystwa Rozpowszechnienia Owiaty Wród ¯ydów w Rosji. Niektórzy z jego
cz³onków byli znani policji jako podejrzani o aktywnoæ polityczn¹, jednak
dzia³alnoæ towarzystwa nie by³a przez w³adze lokalne oceniana krytycznie,
a sam oddzia³ istnia³ do 1915 r. (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 268, àðê. 22).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z artyku³em 32 Tymczasowych przepisów
o dzia³alnoci towarzystw i zwi¹zków, kierownicy organizacji spo³ecznych musieli natychmiast informowaæ gubernatora o otwarciu oddzia³ów w innych miejscowociach. W maju 1908 r. czasznickie towarzystwo Kneset-Izrael nie poinformowa³o w³adz o za³o¿eniu swojego oddzia³u w Leplu, co doprowadzi³o do
zakazu jego otwarcia, wydanego przez gubernatora B. Gerschau-F³otowa
(ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 201, àðê. 11 àá.).
Zgodnie z postanowieniem Rady Pañstwa z dnia 27 marca 1906 r. dokumentacja prywatnych towarzystw na terytorium guberni Kraju Zachodniego mia³a
byæ prowadzona wy³¹cznie w jêzyku rosyjskim (Càâè÷ 1907, 364365). ¯ydowskie organizacje kulturalno-owiatowe na terenie guberni bia³oruskich dok³adnie
przestrzega³y tego przepisu, jednak ich codzienna dzia³alnoæ, która polega³a na
prowadzeniu wyk³adów, odczytach i dyskusjach w jêzyku hebrajskim oraz
jidysz, nie pozwala³a policji na ca³kowit¹ kontrolê tych dzia³añ, co czêsto doprowadza³o do sytuacji konfliktowych. Na przyk³ad pierwsze posiedzenie ¯ydowskiego Towarzystwa Literacko-Artystycznego, odbywaj¹ce siê w Miñsku
22 marca 1908 r., zosta³o przerwane przez obecnego na nim policjanta, który
w formie ultymatywnej nakaza³ prowadziæ dyskusjê tylko w jêzyku rosyjskim
(Ñåâåðî-Çàïàäíûé Ãîëîñ 1908). W zwi¹zku z wieloma podobnymi wypadkami
równie¿ w innych guberniach bia³oruskich w kwietniu 1909 r. MSW w specjalnym cyrkularzu skierowanym do genera³a-gubernatora wileñskiego, kowieñskiego i grodzieñskiego wyjania³o, ¿e pozwala prowadziæ czytania i dyskusje
w jêzyku hebrajskim. Zarz¹dzenie to dotyczy³o przede wszystkim oddzia³ów
Towarzystwa Mi³oników Jêzyka Hebrajskiego, które funkcjonowa³o na bia³oruskich ziemiach w kilku miastach i miasteczkach (Ñåâåðî-Çàïàäíûé Ãîëîñ
1909).
Jednak w praktyce pytanie pozwoliæ czy nie na prowadzenie zebrañ towarzystw ¿ydowskich w ich jêzyku ojczystym? zale¿a³o ca³kowicie od decyzji w³adz lokalnych. To oczywicie nie by³o zgodne zarówno z istniej¹cymi
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przepisami prawnymi, które nie obejmowa³y dodatkowych ograniczeñ jêzykowych dla tego rodzaju dzia³alnoci, jak i z oficjalnie zatwierdzonymi statutami
organizacji spo³ecznych, które jako kierunek dzia³alnoci wybra³y prowadzenie
ró¿norodnych imprez w jêzyku hebrajskim i jidysz3.
Zgodnie z art. 10 Tymczasowych przepisów o zebraniach z 4 marca 1906 r.
w³adze policyjne musia³y prowadziæ kontrolê przebiegu zebrañ wszystkich organizacji spo³ecznych. Polega³a ona na obecnoci policjanta na zg³oszonym wczeniej zebraniu. G³ównym argumentem ze strony organów policyjnych domagaj¹cych siê u¿ywania jêzyka rosyjskiego podczas obrad by³a absolutna nieznajomoæ przez policyjnych obserwatorów jêzyków ¿ydowskich, a wiêc niemo¿noæ
przestrzegania wspomnianego wy¿ej art. 10 Tymczasowych przepisów... Bior¹c
pod uwagê to, i¿ wród za³o¿ycieli ¿ydowskich organizacji kulturalno-owiatowych czêsto znajdowali siê cz³onkowie Bundu i ¯ydowskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Poalej Syjon, w³adze obawia³y siê, ¿e  pod przykryciem legalnych zebrañ  odbywaj¹ siê zakazane posiedzenia partyjne.
Od pierwszych dni istnienia Miñskiego Oddzia³u Hebrajskiego Towarzystwa Literackiego, jesieni¹ 1909 r., jego kierownictwo spotka³o siê z zakazem
policyjnym prowadzenia zebrañ w jêzyku hebrajskim i jidysz. Za³o¿ycielom
oddzia³u polecono siê zg³osiæ do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych z prob¹
o rozwi¹zanie tego problemu. Po otrzymaniu podania od dzia³aczy ¿ydowskich
MSW wys³a³o zapytanie do gubernatora J. Erdeli z poleceniem wyjanienia
ca³ej sytuacji. Ten z kolei za¿¹da³ raportu od policmajstra miñskiego. W raporcie, skierowanym do gubernatora, policmajster zwraca³ uwagê na niektórych
wyj¹tkowo podejrzanych politycznie cz³onków oddzia³u i zaznacza³, ¿e w razie
pozwolenia na imprezy w jêzykach ¿ydowskich nie bêdzie ¿adnej mo¿liwoci
kontrolowania tych¿e wydarzeñ (ÍÃÀÁ, ô. 306, âîï. 1, ñïð. 19, àðê. 107).
Z kolei próba znalezienia t³umacza dla policji nie powiod³a siê: kandydat na tê
posadê odmówi³, t³umacz¹c, ¿e nie chce stan¹æ miêdzy w³adz¹ a swoimi wspó³wyznawcami (ÍÃÀÁ, ô. 306, âîï. 1, ñïð. 19, àðê. 107 àá.). Z podobnym problemem spotkaly siê równie¿ organy policyjne w miasteczku Horodek w guberni
witebskiej, które znalaz³y t³umacza i dziêki temu mia³y mo¿liwoæ t³umaczenia
wyst¹pieñ na publicznych zebraniach horodeckiego oddzia³u ¯ydowskiego Towarzystwa Literackiego (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 433, àðê. 4).
Wzrost aktywnoci ¿ydowskich i polskich organizacji spo³ecznych
w zachodnich prowincjach Rosji czêsto wywo³ywa³ otwarte niezadowolenie
3 Jako przyk³ad mo¿na przytoczyæ nastêpuj¹ce statuty towarzystw i oddzia³ów towarzystw,
które dzia³a³y na obszarze guberni bia³oruskich: Óñòàâ Îáùåñòâà ëþáèòåëåé åâðåéñêîãî ÿçûêà
«Àãóäàñ õîâåâåé ñôàñ ýéâåð» (1907). Ñàíêò-Ïåòåðáóðã etc.; Óñòàâ Îáùåñòâà ëþáèòåëåé
äðåâíååâðåéñêîãî ÿçûêà «Èâðèÿ» â ã. Âèòåáñêå (1913). Âèòåáñê etc.; Óñòàâ Âèòåáñêîãî
åâðåéñêîãî ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîãî îáùåñòâà (1912). Âèòåáñê etc.; Óñòàâ Åâðåéñêîãî
ëèòåðàòóðíîãî îáùåñòâà (1908). Ñàíêò-Ïåòåðáóðã etc.
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ze strony poszczególnych gubernatorów. Kijowski, podolski i wo³yñski genera³gubernator dzieli³ siê z ministrem spraw wewnêtrznych Piotrem Sto³ypinem
swoj¹ negatywn¹ wizj¹ sytuacji zwi¹zanej z ruchem narodowym w Kraju Po³udniowo-Zachodnim4. Genera³-gubernator pisa³:
Z wydaniem Tymczasowych przepisów z 4 marca 1906 roku o towarzystwach
i zwi¹zkach, ¯ydzi i Polacy utworzyli w kraju wiele wy³¹cznie ¿ydowskich i polskich towarzystw i zwi¹zków zawodowych, realizuj¹cych ró¿ne cele. [...] W koñcu
organizowane s¹ liczne spó³ki z szerokimi celami rozwoju polskiej i ¿ydowskiej
kultury, owiecenia i zjednoczenia Polaków i ¯ydów na tle ich interesów narodowych. [...] Samo powstawanie takich organizacji dowodzi d¹¿enia Polaków i ¯ydów we wszystkich przejawach ¿ycia do oddzielenia siê od rosyjskiej czêci ludnoci i rozwijania swoich interesów narodowych, nie tylko niepodobnych, ale i przeciwnych interesom rosyjskim. [...] Rozwijaæ w regionie z dominuj¹c¹ ludnoci¹
rosyjsk¹ polsk¹ i ¿ydowsk¹ kulturê, rozpowszechniaæ edukacjê w duchu polskim
i ¿ydowskim i ³¹czyæ kó³ka ludnoci polskiej i ¿ydowskiej w specjalne grupy na
podstawie ich narodowych, religijnych, prawnych i ekonomicznych interesów  nie
mo¿e to byæ uznane za po¿¹dane w ¿adnym stosunku i z pewnoci¹ dzia³a szkodliwie na rzecz rozwoju w regionie rosyjskiego owiecenia i rosyjskiej pañstwowoci.
[...] Rozwój ¿ydowskich kó³ i zwi¹zków z kulturowo-narodowymi i ekonomicznymi celami bêdzie nieuchronnie towarzyszyæ rozwojowi d¹¿enia ¯ydów do równoci, zaostrzeniu ich walki z rz¹dem i jeszcze wiêcej ni¿ teraz ekonomicznemu
zniewoleniu kraju, wywo³uj¹cym wobec nich oburzenie ludowe, wybuchy którego
pojawiaj¹ siê okresowo w postaci ¿ydowskich pogromów (PÃÈÀ, ô. 1284,
îï. 187 (1906), ä. 76 (á), ë. 89)5.

Nic dziwnego, ¿e wraz z ¿ydowskimi organizacjami na ostr¹ krytykê gubernatora trafi³y i polskie towarzystwa. Bior¹c pod uwagê wy³¹cznie bia³orusk¹ sytuacjê, mo¿na powiedzieæ, ¿e polskie i ¿ydowskie kulturalno-owiatowe organizacje wywiera³y istotny wp³yw na ¿ycie kulturalne miast i miasteczek. Z oko³o
140 istniej¹cych w latach 19051914 organizacji o kulturalno-owiatowym profilu, o dzia³alnoci których dowiedzia³ siê autor tego artyku³u, 25 okrela³o
siebie jako organizacje ¿ydowskie i 18 mia³o na celu edukacjê wród ludnoci
polskiej z ziem bia³oruskich. Nale¿y równie¿ zwróciæ uwagê na wysoki stopieñ
aktywnoci ludnoci ¿ydowskiej i polskiej w ramach dzia³alnoci towarzystw
charytatywnych6.
4 Taki stosunek rz¹dz¹cych elit do ¿ycia publicznego na zachodnich terenach imperium mo¿e
byæ w pe³ni odniesiony i do guberni bia³oruskich.
5 T³um. z j. rosyjskiego.
6 Wiêcej o problematyce stosunków polskich towarzystw kulturalno-owiatowych z w³adzami
gubernialnymi na ziemiach bia³oruskich mo¿na znaleæ w artykule: Ñÿðêî¢, À. Â. (2014),
Ïàë³òûêà ìÿñöîâàé àäì³í³ñòðàöû³ ¢ äà÷ûíåíí³ äà ïîëüñê³õ êóëüòóðíà-àñâåòí³öê³õ
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Opisana powy¿ej negatywna pozycja poszczególnych przedstawicieli w³adz
gubernialnych wywar³a bezporedni wp³yw na dalsz¹ rz¹dow¹ politykê w sferze
regulacji stosunków spo³ecznych. Kluczowym momentem w dzia³alnoci towarzystw ¿ydowskich na bia³oruskich ziemiach by³o wydanie przez MSW cyrkularza z dnia 20 stycznia 1910 r. o organizacjach spo³ecznych. Dokument ten odzwierciedla³ ogólne zaniepokojenie w³adzy szerokim rozpowszechnieniem
organizacji spo³ecznych, owiatowych i dobroczynnych inorodców w granicach imperium. Gubernatorom nakazywano nie zezwalaæ na rejestracjê towarzystw, których dzia³alnoæ by³a skierowana przede wszystkim do grup etnicznych i w ten sposób prowadzi³a, wed³ug opinii autorów cyrkularza, do
rozpowszechnienia procesów innoci narodowej (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1,
ñïð. 1, àðê. 141). W guberniach bia³oruskich pod grob¹ zamkniêcia znalaz³y
siê organizacje polskie i ¿ydowskie, przede wszystkim kulturalno-owiatowe.
Zapisy cyrkularza otwiera³y mo¿liwoæ zlikwidowania praktycznie wszystkich towarzystw zorientowanych na mniejszoæ narodow¹, poniewa¿ dzia³alnoæ
ka¿dego z nich by³a prowadzona w konkretnej grupie etnicznej. Praca ju¿ istniej¹cych organizacji spo³ecznych komplikowa³a siê, a rejestracja nowych  mia³a
miejsce w niezwykle trudnych warunkach i ca³kowicie zale¿a³a od decyzji w³adz
gubernialnych.
Oczywiste wady niniejszego rozporz¹dzenia zosta³y ostro skrytykowane
przez prasê liberaln¹. Gazeta Recz z 10 lutego 1910 r. zwraca uwagê, ¿e
bodaj czy nie najbardziej ciekawym w tym cyrkularzu jest uznanie, ¿e zaostrzenie
rozpowszechniania procesów odrêbnoci narodowej i etnicznej zagra¿a publicznemu spokojowi. Rz¹d tak boi siê tego, ¿e nawet sk³ada w ofierze ruch kulturalno-owiatowy, który wed³ug swoich zadañ bezporednich, i wed³ug swoich wyników
powinien byæ traktowany jako najwiêksze dobro. Ale w takim razie, jak zakwalifikowaæ ca³¹ wspó³czesn¹ politykê systematycznego ucisku inorodców, a w szczególnoci ten sam cyrkularz, który pozbawia mo¿liwoci ¿yæ i oddychaæ (ÐÃÈÀ,
ô. 1284, îï. 187 (1906), ä. 76 (á), ë. 137)7.

Istotnym jest równie¿ fakt wys³ania tego dokumentu do samych Urzêdów do
Spraw Dzia³alnoci Towarzystw i Zwi¹zków, które nie by³y instytucjami podlegaj¹cymi MSW. Sformu³owania u¿yte przez autorów w cyrkularzu dawa³y mo¿liwoæ doæ szerokiej ich interpretacji ze strony administracji lokalnej. Urzêdy,
których zadaniem by³o wy³¹cznie ledzenie, ¿eby statut odpowiada³ prawu,
zgodnie z cyrkularzem, musia³y wzi¹æ na siebie funkcjê przewidywania potencjalnie szkodliwej dzia³alnoci towarzystw.
òàâàðûñòâà¢ ó Áåëàðóñ³ ¢ 19051914 ãã. Ïðàöû ã³ñòàðû÷íàãà ôàêóëüòýòà Áåëàðóñêàãà
äçÿðæà¢íàãà ¢í³âåðñ³òýòà: íàâóêîâû çáîðí³ê. Âûï. 9. Ì³íñê, 115128.
7 T³um. z j. rosyjskiego.
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Trudnoci, które sta³y na drodze za³o¿ycieli ¿ydowskich organizacji kulturalno-owiatowych, w wiêkszoci spowodowane by³y wiadomym przed³u¿aniem przez w³adze lokalne procesu biurokratycznego przy rejestracji organizacji.
W czerwcu 1910 r. za³o¿yciele Miñskiego ¯ydowskiego Towarzystwa Naukowo-Literacko-Artystycznego, wród których by³ znany miñski lekarz i dzia³acz
spo³eczny Moisiej Polak, otrzymali od Gubernialnego Urzêdu do Spraw Dzia³alnoci Towarzystw pierwsz¹ odmowê rejestracji. Wród kilku formalnych przyczyn, dotycz¹cych sprecyzowania poszczególnych rozdzia³ów statutu, za³o¿ycielom towarzystwa odmówiono prawa prowadzenia wyk³adów i czytania w jêzyku
hebrajskim oraz jidysz (ÍÃÀÁ, ô. 306, âîï. 1, ñïð. 34, àðê. 8 àá.). Druga próba
rejestracji tej organizacji spo³ecznej zosta³a odrzucona przez Urz¹d w lipcu 1910 r.
Decyzjê odmown¹ uzasadniono brakiem niezbêdnego potwierdzenia podpisów
za³o¿ycieli przez notariusza (ÍÃÀÁ, ô. 306, âîï. 1, ñïð. 34, àðê. 19). Trzeci
wniosek o rejestracjê wraz z poprawionym statutem zosta³ z³o¿ony 31 sierpnia
1910 r. Cz³onkowie Urzêdu uznali wczeniejsze uwagi za niepoprawione do
koñca i po raz trzeci odmówili rejestracji za³o¿ycielom towarzystwa (ÍÃÀÁ,
ô. 306, âîï. 1, ñïð. 34, àðê. 29 àá.). Wreszcie czwarta próba rejestracji statutu
zosta³a odrzucona przez Urz¹d do Spraw Dzia³alnoci Towarzystw w listopadzie
1910 r. z oficjalnym wyjanieniem w formie odwo³ania siê do zaleceñ cyrkularza MSW z dnia 20 stycznia 1910 r., który ogranicza³ prawa inorodców
w sferze zak³adania jakichkolwiek organizacji spo³ecznych (ÍÃÀÁ, ô. 306, âîï.
1, ñïð. 34, àðê. 36 àá.). Skarga trzech za³o¿ycieli towarzystwa (F. Szabada,
A. Maszkilejsona i W. Hanelesa), wniesiona do Senatu Rz¹dz¹cego, nie by³a
rozpatrzona, poniewa¿, jak to argumentowano, zosta³a z³o¿ona w terminie przekraczaj¹cym wyznaczone prawnie dwa tygodnie (ÍÃÀÁ, ô. 306, âîï. 1, ñïð. 34,
àðê. 45). Takie formy utrudnieñ i sposoby uzasadnieñ odmownych przy probach o rejestracjê nale¿y uznaæ za najbardziej charakterystyczne przy odmawianiu rozpatrzenia skarg sk³adanych przez za³o¿ycieli organizacji spo³ecznych na
terytorium guberni bia³oruskich.
Z podobn¹ sytuacj¹ spotkali siê równie¿ za³o¿yciele ¯ydowskiego Towarzystwa Literacko-Muzycznego w Po³ocku. Nie znajduj¹c ¿adnych niedok³adnoci
w statucie z³o¿onym do rejestracji, Witebski Gubernialny Urz¹d do Spraw Dzia³alnoci Towarzystw w lutym 1914 r. odmówi³ rejestracji, powo³uj¹c siê wy³¹cznie na cyrkularz MSW z 20 stycznia 1910 r. (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 571,
àðê. 13).
Pytania o rzetelnoæ polityczn¹ za³o¿ycieli towarzystw ¿ydowskich sta³y
siê norm¹. W rzeczywistoci nawet niski status spo³eczny miejscowej ludnoci
¿ydowskiej móg³ zostaæ przyczyn¹ odmowy zarejestrowania organizacji kulturalno-owiatowej. Na przyk³ad naczelnik policji powiatowej w Horodku w lutym 1912 r. twierdzi³, ¿e wród miejscowych ¯ydów, zajmuj¹cych siê przez
swoje ubóstwo wy³¹cznie poszukiwaniem rodków do ¿ycia, nie mo¿e byæ
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¿adnych inicjatyw owiatowych. Jego zdaniem to w³anie uzasadnia³o brak celowoci, a nawet szkodliwoæ, za³o¿enia w Horodku ¯ydowskiego Towarzystwa
Naukowo-Literackiego (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 433, àðê. 4).
Nie mo¿na jednak twierdziæ, ¿e wspomniany cyrkularz ca³kowicie uniemo¿liwia³ legalizacjê nowych ¿ydowskich towarzystw kulturalno-owiatowych.
W kwietniu 1912 r. w Witebsku mia³o miejsce oficjalnie otwarcie ¯ydowskiego
Towarzystwa Literacko-Muzycznego, którego za³o¿ycielami byli przedstawiciele miejscowych kó³ kupieckich (I. Wiszniak, Sz. Mekler, A. Lewinson) (ÍÃÀÁ,
ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 434, àðê. 22). Przed rejestracj¹ gubernator witebski Micha³
Arcimowicz w licie do policmajstra witebskiego nakazywa³ ustaliæ, czy to towarzystwo nie jest zak³adane na gruncie wy³¹cznie interesów narodowociowych (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð. 434, àðê. 8). Interesujaca by³a odpowied
policmajstra, ¿e nie ma ono takich tendencji, a zak³adane jest wy³¹cznie w celu
zdrowej dzia³alnoci  bez kart, kobiet i wina (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1, ñïð.
434, àðê. 10). W lipcu 1913 r. w Witebsku zosta³o równie¿ zarejestrowane
Towarzystwo Mi³oników Jêzyka Hebrajskiego Iwrija (ÍÃÀÁ, ô. 2649, âîï. 1,
ñïð. 494, àðê. 4). Wród jego za³o¿ycieli byli witebski rabin Józef Melamed
i kierownik witebskiej Ta³mud-Tory Miendel Najman (Óñòàâ Îáùåñòâà
ëþáèòåëåé... 1913, 16). Prawdopodobnie, opieraj¹c siê na poprzednich, negatywnych, dowiadczeniach w prowadzeniu przez towarzystwa ¿ydowskie zebrañ
publicznych w jêzyku potocznym jidysz, za³o¿yciele Towarzystwa Mi³oników
Jêzyka Hebrajskiego nie wpisali do statutu odpowiedniego artyku³u. Wydarzenia
publiczne (wyk³ady, czytania, spektakle itd.) planowano prowadziæ w tzw. staro¿ytnym jêzyku ¿ydowskim  czyli jêzyku hebrajskim. W rozumieniu w³adzy,
u¿ywanie hebrajskiego nie mog³o ju¿ byæ wykorzystywane dla nielegalnej propagandy politycznej.
Nale¿y podkreliæ fakt braku absolutnej niechêci w pogl¹dach na ¿ydowski
kulturalny ruch narodowy ze strony najwy¿szych przedstawicieli administracji
lokalnej. Kierownik Miñskiego Miejskiego Oddzia³u ¯andarmerii w lutym 1913 r.
poinformowa³ Departament Policji MSW o wizycie miñskiego gubernatora
Aleksego Girsa na balu charytatywnym na rzecz ¿ydowskich instytucji dobroczynnych i owiatowych. Gubernator rozmawia³ z jego organizatorami oraz ofiarowa³ niewielki datek pieniê¿ny. Wraz z gubernatorem w balu wziê³y udzia³ inne
osoby nale¿¹ce do wy¿szej administracji gubernialnej (np. genera³ Anton Nowosilcow i ¿ona gubernialnego miñskiego marsza³ka szlachty Aleksandra Do³gowo-Saburowa), które równie¿ uczestniczy³y w sk³adkach na cel dobroczynny
(ÃÀÐÔ, ô. 102, ÄÏ. 4 Ä-âî <1913 ã.>, ä. 40 <÷. 9>, ë. 3).
Podsumowuj¹c, postawa w³adz lokalnych wobec ¿ydowskich towarzystw
kulturalno-owiatowych czêsto zale¿a³a od osobistych pogl¹dów gubernatorów,
co pokazywa³ przyk³ad Witebska i Miñska. W zdecydowanej wiêkszoci przypadków towarzystwa ¿ydowskie przestrzega³y regu³ Tymczasowych przepisów
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o dzia³alnoci towarzystw i zwi¹zków z dnia 4 marca 1906 r. oraz przepisów
z dnia 27 marca 1906 r. o prowadzeniu dokumentacji wy³¹cznie w jêzyku rosyjskim. Jednak organizacja wydarzeñ kulturalnych w jêzyku hebrajskim i jidysz
nie pozwala³a policji skutecznie kontrolowaæ ich przebiegu, co doprowadza³o do
sytuacji konfliktowych. Raporty policyjne, przychodz¹ce do urzêdu gubernatora,
wiadczy³y o aktywnym udziale przedstawicieli nielegalnych partii politycznych
i zwi¹zków zawodowych w dzia³alnoci ¿ydowskich organizacji kulturalno-owiatowych. Ujawnienie tych faktów mog³o prowadziæ do zamkniêcia poszczególnych organizacji spo³ecznych. Cyrkularz z 20 stycznia 1910 r. dawa³
gubernatorom ca³kowit¹ swobodê dzia³ania w kwestiach dotycz¹cych rejestracji
i zamkniêcia jakichkolwiek towarzystw ¿ydowskich. Jednak faktycznie poza
problematyk¹ walki politycznej realizacja inicjatyw kulturalno-owiatowych,
skierowanych wy³¹cznie do ¿ydowskiej ludnoci na terenie bia³oruskich guberni, nie wywo³ywa³a zaniepokojenia w³adz lokalnych.
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