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Nasza wspólna polsko-białoruska publikacja została pomyślana jako jeden 
z przyczynków i sposobów uczczenia niedawno minionej setnej rocznicy nie-
podległości. Obok przypomnienia faktów historycznych dotyczących ścieżek ku 
wolności, często pokręconych i pośrednich, w skład tomu weszły efekty badań 
niektórych naszych kolegów i koleżanek, specjalistów od kulturowego dziedzic-
twa, po obu stronach państwowej granicy. Współpracujemy ze sobą kilka lat, 
odwiedzamy, wymieniamy doświadczeniami i publikujemy. Badacze reprezen-
tują Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
oraz Wydział Historii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Tak 
z jednej, jak i drugiej strony teksty pisali historycy i etnolodzy zatrudnieni na 
tych wydziałach. 

Dzieje obu narodów, niegdyś zamieszkujących we wspólnym państwie, ułożyły 
się tak, że Polacy zdecydowanie szybciej doczekali się niepodległości. Drogi do 
niej były różne i doszło do niej nie w tym samym czasie. Białorusini musieli długo 
jeszcze na nią czekać, a w dobie międzywojennej dojdzie nawet do podziału ziem 
białoruskich między Drugą Rzeczpospolitą i Związek Radziecki. W tym drugim 
wykreowano namiastkę, jeśli nie wręcz protezę, państwowości w postaci Białoru-
skiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (BSSR). W obu przypadkach decydują-
ce zdanie miała globalna geopolityka, w tym reperkusje przesuwających się fron-
tów pierwszej wojny i czynniki zewnętrzne. W polskim przypadku – co wynikało 
ze znacznie większego stopnia świadomości narodowej, pomagała również wola 
i działania na rzecz odzyskania suwerenności. Istotne znaczenie dla niepowodze-
nia białoruskich planów miały konkretne działania polskiej, niemieckiej czy so-
wieckiej dyplomacji oraz wyraźna wstrzemięźliwość Francji czy Wielkiej Brytanii. 
Rzeczywista niepodległość na Białoruś przyjdzie dopiero po siedmiu dekadach. 
Działania samych Białorusinów nie będą miały decydującego znaczenia – zadecy-
duje rozkład radzieckiego imperium, na czym także skorzysta i ta republika. Sam 
fakt niepodległości i rzeczywistego rozpadu Związku, choć formalnie dokonany 
na Białorusi, zaskoczył mieszkańców i wydawało się wielu – co opowiada jeden ze 
szkiców, że „spadła ona na głowy” niczym deszcz czy burza.
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Autor pierwszego tekstu poświęcił go budowie narodowej tożsamości na zie-
miach białoruskich na przełomie XIX i XX w. oraz relacjom polsko-białoruskim 
podczas działań na rzecz niepodległości i kształtowania granic II Rzeczypospolitej, 
w latach 1918-1921. Polakom udało się odnieść sukces, a dla Białorusinów układ 
kończący wojnę z bolszewicką Rosją oznaczał podział, jeśli nie rozbiór ich ojczy-
zny. Strona polska dysponowała nie tylko większym potencjałem wojskowym, de-
mograficznym, gospodarczym, lecz także międzynarodowym wyrobieniu elit. 

W tym dziele pomagała tradycja państwowa, nawet jeśli przerwana rozbio-
rami, i fakt posiadania elit. Materiał przybliża i popularyzuje mało znane, poza 
specjalistami, szerszej widowni fakty. 

Aleksandr Gużałowski przygląda się w swym ciekawym studium Mit Stalina 
jako sposób legitymizacji białoruskiej państwowości sowieckiej oficjalnej propagan-
dowej kreacji osoby następcy Lenina, budowie jego legendy w białoruskiej „tra-
dycji państwowej” w dobie radzieckiej. Rzeczywista rola Stalina w konstrukcji 
radzieckiej Białorusi była skromna i niejednoznaczna, a jeśli już to zaznaczona 
krwią poprzez inspiracje masowych mordów na terenie Mińszczyzny. Mit Josifa 
Wissarionowicza jako budowniczego obok Lenina radzieckiej Białorusi w sposób 
bardziej zorganizowany stał się kreacją od 1929  r. Dodatkowych impulsów do-
znał w tragicznym dla nas czasie – po niemieckiej i sowieckiej agresji we wrześniu 
1939 r. Stalin jawił się jako nie tylko wyzwoliciel spod ucisku pańskiej Polski, ale 
i jednoczyciel białoruskich obszarów. Nie da się zaprzeczyć, że terytorium BSSR 
uległo podwojeniu. Hitlerowski napad na wcześniejszego alianta w dziele unice-
stwienia II RP, okupacja, a potem ponowne wkroczenie Armii Czerwonej na Bia-
łoruś dostarczyło dodatkowego „paliwa” stalinowskiemu mitowi. Wystąpił w roli 
nie tylko genialnego stratega – legenda pomijała oczywiste błędy z lat 1941-1943, 
ale i powtórnego wyzwoliciela. Po wojnie doszedł jeszcze gwarant pokoju i stabi-
lizacji, spychając na bok osobę Lenina. W wyniku masowej propagandy w latach 
1929-1953 narodził się wielki mit o Stalinie jako twórcy współczesnej państwo-
wości białoruskiej, obrońcy narodu białoruskiego, wręcz jej „kolektywnym ojcu”.

Stepan Zacharewycz poświęcił swoje studium polityce narodowościowej w ra-
dzieckiej Białorusi, śledząc ewolucję stosunku władz do mniejszości etnicznych 
w okresie międzywojennym. Autor, co warto podkreślić, skupił się nie tylko na Po-
lakach, Żydach czy Litwinach, ale również przedstawił nam problemy takich grup 
etnicznych jak Łotysze, Niemcy, Tatarzy i nawet Romowie. Wskazał populistyczne 
i pragmatyczne przesłanki oraz specyficzne przejawy polityki korenizacji w przy-
padku mniejszości, ale też odwrót od tego zjawiska. Dla wszystkich etnicznych 
społeczności, w tym i białoruskich Polaków, miało to tragiczne konsekwencje.

Jaromir Jeszke pochylił się nad prezentacją tematyki białoruskiej i „odkrywa-
niem” Białorusi jako potencjalnego i rzeczywistego narodu, odrębnego bytu na 
łamach międzywojennego periodyku „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja 
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i Rozwój”. Dzisiaj może się to wydawać nieco kuriozalne, ale po 1918 r. trakto-
wanie Białorusinów jako nacji czy nawet zaczynu narodu nie było oczywiste, co 
wynikało zarówno z historii z mitologią kresów, częstego niestety paternalizmu 
wobec najbliższych sąsiadów ze wschodu, jak i zwyczajnej niewiedzy.

Z kolei Irina Machowskaja prezentuje nam białoruskie spojrzenie na czas pie-
restrojki, rozpadu ZSRR i narodziny niepodległej państwowości oczyma zwykłych 
ludzi na bazie przeprowadzonych rozmów z 98-osobową grupą obywateli  – re-
spondentów, w większości kobiet (64). Podstawową metodą badawczą były tutaj 
rozmowy prowokujące ludzi do swoich wspomnień i refleksji. Tym sposobem 
studium można zaliczyć do oral history. W wypowiedziach mieszają się nadzie-
je i oczekiwania – często niespełnione związane z pierestrojką, nostalgia i może 
nawet uproszczona wizja rzeczywistości postradzieckiej, gdzie sam fakt ogłosze-
nia suwerenności ginie w morzu innych, czasem bolesnych społecznie wydarzeń.  
Na różnorodność ocen wpływają inne wizje pamięci historycznej – oficjalna władz, 
zwłaszcza po 1994 r., i oponentów, wreszcie też prywatne narracje. Zaprezento-
wana wizja, bliska stereotypom, jeśli nawet odbiega od prawdy historycznej czy 
obiektywizmu, stanowi pewien fakt. Na tym bazowała i taką wizja się nadal często 
„żywi” narracja prezydenta Łukaszenki. Istnieje też, mimo często pewnej nostalgii, 
świadomość niemożności powrotu starego systemu, a niektórzy doceniają pewne 
wartości nowych realiów. Badania powinny być kontynuowane, grupa responden-
tów w szersza, jak również głębsze spojrzenie, z perspektywy kolejnych kilkunastu 
lat, ponieważ zaprezentowane refleksje pochodzą z 2009 r. 

Swoją tematyką bliski tekstowi poprzedniczki jest Aleksander Bednarczuk. Za-
stanawia się on w swoim studium nad nostalgią jako ważnym nośnikiem pamięci 
historycznej, skupiając się głównie nad okresem PRL i jego wizja we współczesnej 
Polsce wśród osób średniego i starszego pokolenia. Autor sugeruje, że fenomen 
nostalgii jest tęsknotą o nas samych umiejscowionych w przeszłości minionej bez-
powrotnie. W niej również umieszcza swój ideał. 

Karol Walczak zajął się wizerunkiem Białorusi i kultury białoruskiej wśród 
młodzieży studenckiej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu. 
Badania miały niewątpliwie charakter wycinkowy. W ich efekcie ukazał się ob-
raz zdominowany przez stereotypy. Dowodzi to faktu nikłej wiedzy o przeszłości 
i dniu dzisiejszym sąsiada ze wschodu. Co budzi nadzieje – przeważa w tych cząst-
kowych zebranych opiniach sympatia do Białorusinów i Białorusi. 

Tadeusz Nowogrodzkij z kolei prezentuje swoje ustalenia na temat białoruskiej 
kuchni narodowej, a ta stanowi, co wiedzą nie tylko specjaliści, istotną część kultu-
rowego dziedzictwa każdego narodu. Z kolei Irina Baczyło przedstawia stan badań 
z zakresu etnologii nad tradycyjnym rzemiosłem i przemysłem na ziemiach bia-
łoruskich na przełomie XX i XXI stulecia. Te dziedziny aktywności gospodarczej 
stanowią również istotna część spuścizny kulturowej narodów. 
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Zbiór studiów obok uczczenia rocznic i prezentacji stanu badań porządkuje 
pewne rozproszone oraz mniej lub bardziej znane fakty. Przybliża czytelnikowi 
naszego jednego ze wschodnich sąsiadów  – Białoruś, z którą przez kilkaset lat 
posiadaliśmy wspólne dzieje i do dzisiaj pozostały ślady w dziedzictwie kulturo-
wym obu już niepodległych państw i narodów. Ziemie białoruskie stanowiły istot-
ną część i krainę geograficzno-historyczną dawnej – Pierwszej Rzeczypospolitej. 
Nasze społeczeństwa, pomimo że ich państwa należą do różnych geopolitycznych 
bloków, są sobie bliskie pewną wspólną spuścizną kulturową i tradycją. Fakty 
członkostwa Polski w UE i NATO, a Białorusi w bliskim partnerstwie z Rosją, nie 
wpływają specjalnie na sympatię i dobre relacje pomiędzy narodami. To pozostało, 
nawet jeśli przedrozbiorowa Pierwsza Rzeczypospolita zakończyła się polityczną 
katastrofą, której nawet dramaty, które nastąpiły w XIX, czy zwłaszcza XX w., nie 
są w stanie przekreślić. Najnowsza, gorąca historia – roku 2020, dopisuje dziejom 
białoruskim dramatyczne karty związane z niezgodą znaczącej części społeczeń-
stwa na panujące tam stosunki i problemy gospodarcze. Kolejne to doświadczenie 
na wyboistej dziejowej drodze, nie bez bólu, naszych sąsiadów zza Bugu i Niemna. 
Książkę dedykujemy przyjaciołom dobrej współpracy, przyjaźni oraz dobrej pa-
mięci narodów i państw, historycznie i kulturowo sobie bliskich.

Technicznie podjęliśmy decyzję w celu wsparcia białoruskiej kultury, publi-
kacji artykułów kolegów po drugiej stronie Niemna i Bugu, w ich narodowym 
języku – pięknym języku Janka Kupały i Jakuba Kołasa. W szczególnie ważkich 
dla polskiego czytelnika artykułach – rozdziałach, redaktor wprowadził obszerne 
streszczenia. 

Michał Jarnecki  
UAM Poznań-Kalisz
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