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Anotace 

 V této bakalářské práci popíšu stav běloruské společnosti v období nacistické okupace 

1941-1944. Těžištěm práce bude počínání elit běloruského národa, národní otázky, etnická 

problematika a v neposlední řadě také stav ekonomiky. Práce bude vycházet ze zdrojů jak 

západních, tak i běloruských autorů, přičemž v některých částech práce budu komparovat 

přístupy obou těchto skupin a poukazovat na rozdíly ve vnímaní celé problematiky. Čtenář 

práce by měl získat obraz o životu obyčejných obyvatel a jejich zapojení se do politického 

režimu nacistické okupační správy. Důležitá bude postava generálního komisaře Wilhelma 

Kubeho, který byl vrchním velitelem celé správy a tváří režimu, který byl ve východní Evropě 

velice unikátní. Důležitou bude také otázka židovská, a to především ve vztahu a spojení právě 

s Bělorusy.  

Klíčová slova 

Bělorusko, velká vlastenecká válka, Wilhelm Kube, běloruská inteligence, holocaust, 

Běloruská centrální rada, nacismus, Operace Barbarossa. 

Annotation  

 This bachelor thesis aims to describe the state of Belarusian society in the period of Nazi 

occupation (1941-1944). The content of the thesis is as it follows: conduct of the Belarusian 

elites, national questions, ethnic problematics and finally the state of economy. I will be using 

sources of western as well as Belarusian authors. At some point of the thesis, I am going to 

compare approaches of both groups of the authors and eventually talk about their different 

perceptions. The reader of the bachelor thesis should obtain information of the reality the 

ordinary people had to face daily, the involvement of those people in the regime and its 

cooperation with the administration. I would also like to stress the importance of the character 

of the General-Kommissar Wilhelm Kube who was the leader of the German administration 

and whose policy was quite unique in eastern Europe. The topic of Jews will be another 

significant part of the essay, especially with the connection to Belarusians.  

Key words 

Belarus, Great Patriotic War, Wilhelm Kube, Belarusian intelligence, holocaust, Belarusian 

Central Council, Nazism, Operation Barbarossa. 
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Úvod 
 

 

Bělorusko – nejuzavřenější a nejméně známý stát Evropy. Tímto způsobem vnímá tuto 

východoevropskou zemi, troufám si říct, drtivá část evropské veřejnosti. Pro jiné se jedná o 

pouhé prodloužení Ruska směrem k EU. Již ze samotného názvu, které ve většině evropských 

jazyků v překladu znamená doslova bílé Rusko (například německé Weißrussland), plyne 

jakási pochybnost o nezávislosti a suverenitě Bělorusů. Přestože se Bělorusko snaží o prosazení 

jednotného a univerzálního názvu Belarus (česky Bělarus), a to i v případě běloruského 

velvyslanectví v Praze (Velvyslanectví republiky Bělarus), příliš se zatím nedaří prosadit do 

povědomí široké evropské veřejnosti respektování oficiálního názvu státu. Má přitom i značný 

symbolický význam. Zjednodušeně řečeno, nejsme „světlovlasí“ Rusové.  

 Hlavním důvodem určité nepřístupnosti Běloruska je jeho politický režim. O prezidentu 

Běloruska Alexandru Lukašenkovi, se ještě počátkem 21. století hovořilo jako o posledním 

evropském diktátorovi, který vytvořil tvář dnešního Běloruska včetně státních symbolů, a který 

nyní čelí demonstrantům v předvečer běloruských prezidentských voleb. Jedná se také o zemi, 

jež je vystavěna na sovětských základech, a i přes modernizaci většiny odvětví se stále do určité 

míry jedná o muzeum sovětského systému v Evropě.  

 Jistý omezený zájem o Bělorusko ovšem přesto existuje. Bělorusko se stalo zemí, k níž 

směřoval program Východního partnerství Evropské unie (dále jen EU) a další evropské 

programy. Z vývoje na Ukrajině po roce 2014, kdy si Bělorusové uvědomili rizika přehnaného 

spoléhání své diplomacie a ekonomiky pouze na Rusko, plyne snaha Běloruska o spolupráci i 

s jinými politickými subjekty. Lukašenko se tak pokouší navázat styky s jinými zeměmi. 

V posledních letech se s Běloruskem rozhodla sblížit Čína. Kvůli špatné ekonomické situaci 

v Bělorusku, byly čínské investice důležitým faktorem pro výstavbu v Minsku. Dnes je 

v hlavním městě například turisticky populární hotel Pekin, postavený právě investory z Číny. 

Peking má pochopitelně i politické ambice a mnozí spekulují, že se skrze Bělorusko může 

pokusit zvýšit svůj vliv v Evropě. V Minsku je mimo jiné značné množství studentů z Číny, 

což představuje pro běloruské univerzity, a to především pro Běloruskou státní univerzitu, 

finanční zisky. Běloruská mládež má také možnost studia v Číně, a tak je zde dnes velice 

populární čínština, kterou mimochodem hovoří i syn Alexandra Lukašenka. Bělorusko by se 

tak mohlo stát opět předmětem sporu velmocí o sféry jejich vlivu, jak tomu bylo v minulosti. 

Spory s dlouholetým partnerem Běloruska, putinovským Ruskem a zřetelný neúspěch 
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Minských dohod, přiměly prezidenta Běloruska k dialogům s EU a je tak možné, že v budoucnu 

uvidíme širší spolupráci i v tomto směru. Aktuálně se intenzita vztahů mezi Běloruskem a EU 

snížila, což souvisí s politickým vývojem v zemi a její malou úspěšností při plnění podmínek 

smluvní spolupráce s evropskými státy. Také blížící se prezidentské volby a s nimi související 

zatýkání konkurenčních kandidátů, které prozatím vylučuje obrat či demokratizaci Běloruska, 

lze dnes považovat za překážky vzájemného porozumění.1  

Pro dnešní Bělorusko a jeho politický režim je téma druhé světové války, respektive velké 

vlastenecké války hlavní historickou událostí, okolo které se odráží současnost a mnoho 

společenských odvětví. Minsk je například jediným místem v Evropě, kde vlaje sovětská vlajka 

nad budovou. Tou budovou je Muzeum Velké vlastenecké války, které představuje oficiální 

státní narativ této historické události. Oficiální narativ a výklad období nacistické invaze a 

okupace v letech 1941-1944 je ve své podstatě velice jednoduchý. Hovoří se o hrdinství 

běloruských občanů, kteří masově vstupovali do partyzánských oddílů, které se pokoušeli 

osvobodit zemi od nacistického krveprolévání. Vyzdvihují se obrovské počty lidských obětí, 

což je naprosto logické, vezmeme-li v potaz jejich ohromná čísla. Bělorusko je totiž v tomto 

ohledu, co se procentuální ztráty obyvatel vůči původnímu stavu týče, smutným rekordmanem. 

Co však již zmiňováno není, je fakt, že mnoho běloruských občanů bylo zavražděno jinými 

Bělorusy. Je pravdou, že při ohromných cifrách partyzánů, čímž se dnešní režim chlubí, 

vyvstává otázka, s kým vlastně tito lidé bojovali? V roce 1942 byla fronta daleko a německý 

personál v Bělorusku byl nedostatečný, aby sám zkonsolidoval zemi. Zatímco běloruská 

veřejná debata zaostává, odborníci již tyto otázky překonali. Vznikla řada odborných prací 

popisujících druhou světovou válku na východní frontě s tématem kolaborace a partyzánství. 

Těžištěm mé práce je v takto popsaném kontextu postihnout každodenní život v Bělorusku 

v období války, ekonomické dopady německé okupační správy na teritoria obývaná Bělorusy, 

a přesněji tak zachytit stav tamní společnosti včetně jejích elit a etnických čí národnostních 

konfliktů. Domnívám se, že právě spory mezi jednotlivými národy a národnosti představují 

dosud opomíjenou závažnou charakteristiku tohoto regionu ve válečném období.  

 Pokud jde o zdroje, byl jsem krátce po příjezdu do Minsku profesory fakulty historie 

poučen o nedostatečném pokrytí židovské tematiky ruskojazyčnými či běloruskojazyčnými 

autory. Z doporučení, abych se tématu spíše vyhnul, jelikož bych prý z místních zdrojů práci 

nenapsal, dnes usuzuji, že v dnešním Bělorusku panuje značná nechuť hovořit o zapojení 

 
1 Paul Goble, “Belarus-China Cooperation Ideological as Well as Economic,” Jamestown.org, 10. 12. 

2019, https://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/about/submissions 

https://jamestown.org/analyst/paul-goble/
https://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/about/submissions
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Bělorusů a jiných etnik do holocaustu. V Minsku a celém Bělorusku se obecně nachází málo 

židovských pamětníků či muzeí. Pro situaci Židů v okupovaném Bělorusku jsou přelomová díla 

především západních autorů, přičemž nejvíce je uznávaná kniha Martina Deana, kterou jsem 

využíval jako jeden z hlavních zdrojů. Martin Dean svojí knihou vyplnil prázdné pole 

v problematice týkajícího se zapojení místních obyvatel do holocaustu. Kniha Svidetelstvujut 

Palači, vydaná institucí okolo minského muzea židovské historie a kultury je příkladem 

špatného pokrytí tohoto tématu dnešního Běloruska. Jedná se o nevelkou instituci, na které tato 

tematika závisí. V knize je cítit nechuť hovořit o zapojení Bělorusů a jiných etnik do holocaustu. 

Autoři knihy se o pronásledování židů zmiňují, nicméně jsou diskrétní a zjevně se snaží čtenáře 

neprovokovat a případně ho obsahem neodradit od čtení knihy a zabránit tomu, aby se proti ní 

většinová společnost ostře vymezovala tak jako se to stalo v Litvě, po publikaci knihy Naši od 

Ruty Vanagaite.2 

 Během studijního pobytu v Minsku zvládnutá běloruština mi umožnila pracovat se 

zdroji a autentickými dokumenty a zohlednit tak, jakými nařízeními a plány Němci s 

běloruskými teritorii a jeho obyvatelstvem manipulovali.    

 Historický rámec a základní informace, mi poskytla především kniha Dějiny Běloruska, 

kde jsou pojmenovány hlavní fenomény. Neznámé Bělorusko od kolektivu běloruských a 

českých autorů mi zase pomohla s vhledem do této východoevropské země. S posledně 

zmiňovaným hrál největší roli samotný pobyt v Bělorusku, který mi umožnil na vlastní kůži 

pocítit přetrvávající trauma z války a její atmosféru, která je režimem úmyslně připomínána.   

 Mezi hlavní zdroje s detaily, které jsem pro práci potřeboval patří knihy Jana 

Zaprudnika a Leonida Reina, kde bylo možné čerpat především v oblasti politiky a běloruských 

elit. Obě knihy se věnují tématu společnosti, přičemž Leonid Rein pokrývá i židovskou a 

církevní tematiku. Jan Zaprudnik zase přidává bilanci celého režimu v číslech. Důležitým bylo 

také dílo Ivana Danilova, jehož kniha je svědectvím o životě v západní části Běloruska v první 

polovině 20. století.  

 Jak ovlivnila německá okupace Běloruska tamní hospodářský, společenský a národní 

život? Tak zní hlavní otázka celé práce. Co se podotázek bakalářské práce týče, ke každé ze tří 

hlavních kapitol bude směřovat jedna. Nejprve k ekonomické situaci v okupovaném Bělorusku. 

 
2 Petra Procházková, “My jsme nevraždili. Litva se snaží vytěsnit téma protižidovských pogromů,” 

Lidovky.cz, 15. 11. 2017, https://www.lidovky.cz/svet/litva-se-brani-debate-o-holokaustu-snazi-se-

vytesnit-tema-protizidovskych-pogromu-z-verejneho-prosto.A171114_173011_ln_zahranici_ele 

https://www.lidovky.cz/svet/litva-se-brani-debate-o-holokaustu-snazi-se-vytesnit-tema-protizidovskych-pogromu-z-verejneho-prosto.A171114_173011_ln_zahranici_ele
https://www.lidovky.cz/svet/litva-se-brani-debate-o-holokaustu-snazi-se-vytesnit-tema-protizidovskych-pogromu-z-verejneho-prosto.A171114_173011_ln_zahranici_ele
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Otázku, na kterou budu hledat odpověď zní takto: Je možné hovořit o alespoň částečném 

zlepšení ekonomické situace obyvatel běloruských teritorií po příchodu nacistů na toto území? 

I přesto, že Němci v Bělorusku panovali za válečného stavu, nemusela být situace všech 

obyvatel ve všech regionech bídná kvůli částečným ústupkům k statkářům a rolníkům. Po 

katastrofálních následcích stalinské kolektivizace tak mohlo dojít k částečným zlepšením.3  

 Zadruhé, k situaci ve společnosti. Zde odpovím, jestli běloruští političtí představitelé 

dosáhli nebo se alespoň přiblížili něčemu, co by se podobalo autonomii. Krátce budu také 

hovořit o církvích působících v Bělorusku a jejich zapletení se, respektive odporu k nacistické 

moci. Měly běloruské politické a kulturní elity masovější odezvu u obyvatelstva v nejisté a 

zoufalé době války? Jak okupace společnost ovlivnila? 

 A konečně, ve třetí části k národnostní situaci. Mnoho autorů se zmiňuje o sympatiích 

Bělorusů k židovskému etniku, na druhou stranu jsou záznamy o masakrech židů na běloruském 

venkově iniciovaných místním obyvatelstvem. Dále také pojednám, jaký byl vztah s jinými 

etniky. Byli Bělorusové v rámci regionu těmi slabšími, na jejichž úkor profitovali ostatní. A 

existovala spojenectví mezi Bělorusy a jinými národy?4 

 Nyní k situaci v Bělorusku před příchodem nacistické okupační správy. Němci přišli na 

území zasažené stalinskými čistkami a kolektivizací, která měla, především v západní části 

země získané Sověty teprve v září 1939, chvatný a mimořádně násilný průběh. Co se výchozí 

ekonomické situace týče, je charakterizována neefektivitou zemědělství, což je dokládáno 

nedostatkem základních potravin včetně chleba. Průmysl nebyl v Běloruské sovětské republice 

úmyslně rozvíjen kvůli zkušenostem z první světové války, kdy padla veliká část továren do 

rukou Němců kvůli jejich blízkosti s nepřátelskými hranicemi. Území Běloruska mělo tedy 

převážně agrární ráz v strategickém uvažování Moskvy tvořilo pro případ válečného konfliktu 

nárazníkové pásmo Sovětského svazu s řadou pevností, včetně té nejznámější brestské. Jednalo 

se také o velice heterogenní území z etnického hlediska. Po roce 1939 přibyla početná polská a 

židovská menšina. Židé však tvořili ve městech, již před rokem 1939 často jedno 

z dominantních etnik. Dále zde žili Tataři či Litevci. Ústup Rudé armády byl spoluorganizován 

komisaři NKVD. V důsledku toho byli ze strachu z kolaborace popravováni političtí vězni, 

konkrétně 32.5 Je pravda, že jedna z prvních věcí, kterou Němci po příchodu učinili, bylo 

 
3 Jan Zaprudnik, Belarus: At a crossroads in History (New York: Avalon Publishing, 1993), s. 95-96 
4 Hienandz Sahanovič a Zachar Šybieka, Dějiny Běloruska (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006), s. 187, Jan 
Zaprudnik, s. 96 
5 Sahanovič, Šybieka, s. 179. 
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propuštění všech vězňů, ve kterých spatřovali potenciální spojence nenávidící SSSR.6 

Z východního Běloruska bylo při evakuačním procesu odvezeno, často nedobrovolně pod 

hrozbou popravy, zhruba 1,5 milionu lidí.7 Běloruské území, které je již tradičně řídce osídleno, 

se tak stalo v určitých regionech liduprázdným. Na nátlak NKVD byla také povinně aplikována 

taktika spálené země a masové porážení hospodářských zvířat. Při německém tažení byla 

zničena řada měst, přičemž Vitebsk a Polotsk byly zničeny kompletně i s jejich historickými 

centry. Německá okupační správa tedy toto území ovládla již v žalostném stavu.8  

 

Stať 
 

Ekonomické dopady nacistické okupace na běloruské území 
 

Německé plány 
 

Jaké byly plány Němců pro toto území a jak se lišily s představami té části Bělorusů, 

která v příchodu německých okupantů viděla příležitost k realizaci národních myšlenek? Je 

také třeba dodat, že bývalá sovětská republika byla rozdělena, přičemž rozloha generálního 

komisariátu Bělorusko připadala zhruba na jednu čtvrtinu bývalé BSSR9. Centrum nově 

vzniklého útvaru tvořil Minsk. Generální komisariát byl součástí ještě většího celku, konkrétně 

říšského komisariátu Ostland. Zbývající běloruské oblasti byly připojeny k říšskému 

komisariátu Ukrajina. Byly jimi pinské, poleské a gomelské okresy. Šlo o etnicky smíšená 

území s polskou a židovskou, respektive ukrajinskou menšinou, která byla místy i většinou. 

Nejvýchodnější části nadále zůstávaly pod velením německé armády, jelikož byla blízko fronty 

a také v nich panoval silný odpor, o čemž budu hovořit později.10 

O německých plánech pro Bělorusko se dá hovořit z pohledu následujících aspektů. 

Území generálního komisariátu mělo sloužit jako zdroj potravin, levná pracovní síla a 

zásobárna německého válečného hospodářství surovinami, které se měly zpracovávat 

v německých továrnách. S postupem času se v Bělorusku počítalo se zavedením určité 

 
6 Ivan Danilov, Zapadnaja Belarus. Perežityje režimy: zapiski účastníka i svidetelja (Minsk: Smeltok, 2014), s. 
172. 
7 Sahanovič, Šybieka, s. 179. 
8 Ibidem, s. 179, Jan Zaprudnik, s. 95. 
9 Ibidem, s. 95. 
10 Ibidem, s. 96. 
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samosprávy, která měla být tvořena běloruskými kolaboračními jednotkami a policií tak, aby 

maximální část Wehrmachtu mohla být nasazena na frontě. K tomu pomáhala i autorita 

běloruské inteligence a elit, které měly výměnou za svou loajalitu k Němcům určité omezené 

možnosti v realizování národních myšlenek a mohli tak sloužit jako určitá záruka klidu na 

Němci okupovaném teritoriu i jako zdroj pro německou propagandu.11 

Zároveň se v německých plánech počítalo s několika ekonomickými reformami, aby 

bylo území připraveno na poválečný příchod Němců, kteří měli obsadit východní stepi po 

odsunutí či zlikvidování slovanského etnika. Říšští komisaři podřízení přímo Hitlerovi, jakožto 

správci těchto území, přijímali změny a reformy, které si často odporovaly a ve výsledku vedly 

k intuitivnímu řešení ze strany německých místodržících.12  

 

Ekonomické modely 
 

Nyní se pokusím rozebrat výše zmíněné aspekty podrobně. Jak blízko se skutečně 

německá správa k idealistické představě běloruského teritoria, coby poslušné zásobárny 

německé války dostala? A jak probíhalo zavedení nových ekonomických reforem, které měly 

vytvořit jakési podhoubí pro příchod Němců?  

 Sovětům se před odchodem podařilo evakuovat z Běloruska 674 00013 kusů dobytka, 

další část, která nemohla být z časových a logistických důvodů přepravena, byla poražena. Při 

obraně území padlo na 400 000 sovětských vojáků a mnoho lidí uprchlo dále východním 

směrem. Na Němce tedy čekala poměrně opuštěná a zbídačená země. Už tato situace 

problematizovala německé plány pro běloruský generální komisariát. Již od počátku proto 

Němci vyvíjeli na území obrovský nátlak, který zemi ekonomicky vyčerpával. Navíc pouze 

západní část Běloruska měla určitou míru samosprávy v čele s Generalkomissarem Wilhelmem 

Kubem, který je považován, na nacistické poměry, za mírného velitele.14 

 Němci řešili dilema, který zemědělský model v Bělorusku zavést, tedy jestli zanechat 

model kolektivního hospodářství, které fungovalo již několik let v SSSR, nebo privatizovat 

s tím, že by se jednalo o částečné rozdělení a distribuci půdy. Němečtí experti na Sovětský svaz 

 
11 Martin Dean, Collaboration in the Holocaust: Crimes of the Local Police in Belorussia and Ukraine, 1941-1944 
(New York: St. Martin’s Press, 2000), str. 108 
12 Ibidem, s. 109. 
13 Zaprudnik, s. 95. 
14 Sahanovič, Šybieka, s. 179-180. 
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(viz níže zmiňovaný O. Braütigam) se přikláněli k druhé variantě, přičemž spatřovali výhody 

v efektivitě, a především poslušnosti obyvatel. Bělorusové totiž příchod Němců spojovali 

s nadějí na podobné změny, zejména po neblahých zkušenostech se stalinskou kolektivizací.15 

Mezi podporovateli zemědělské a pozemkové reformy vyčníval především Otto Bräutigam, 

který byl autorem návrhů na další přerozdělování půdy. Nakonec se však vrchní německé velení 

uchýlilo spíše k opačnému postupu, které podporovalo vedení SS. Po prozření a pochopení 

situace v Bělorusku se Němci báli přílišného experimentování a obávali se disciplíny obyvatel 

a jejich plnění kvót pro potřeby vojáků. K částečnému přerozdělení půdy tedy skutečně došlo, 

dominantní však zůstával kolchozní systém, který byl Němci lehce pozměněn a do jehož čel 

byli dosazeni místní běloruští kolaboranti. Tento systém byl podporován především ze oddílů 

SS, které místním nedůvěřovaly a spatřovaly v tom možnosti pro korupci a celkový chaos při 

výběru kvót. Dalším oponentem bylo ministerstvo čtyřletého plánu Třetí říše, pro které jedna 

větší organizace v podobě kolektivních farem představovala přehlednější a efektivnější způsob 

využívání běloruského zemědělství a akcentovala lepší podmínky pro převzetí půdy po 

poválečném příchodu Němců.16  

 

Praxe hospodářské politiky Němců  
 

 Praxe této politiky probíhala zhruba následovně. Jelikož neměli Němci dostatek 

personálu pro řízení výše popsaných organizací, byla zřízena pozice tzv. rayon chefs, do kterých 

byli Němci jmenováni místní starostové. Sídlili ve větších městech, ve kterých se konaly trhy 

a byli zodpovědní za plnění kvót. Tyto kvóty byly většinou na hraně únosnosti, přičemž jim 

hrozily vysoké tresty za nesplnění. Během krizí nebo při snahách obohatit se docházelo ke 

krádežím hospodářských zvířat, což mělo za následek nárůst nespokojenosti obyvatelstva, které 

už tak ztrácelo počáteční očekávání z německé okupace, které se většinové obyvatelstvo zprvu 

nebálo, zejména po zkušenostech s mírnou okupací na konci první světové války a příslibech o 

zrušení kolektivizace. Kromě těchto kvót byli také zodpovědní za vybírání daní, což 

doprovázela obrovská míra korupce, při které se rayon chefs nesmírně obohatili. Nakonec to 

byli také tito muži, kteří rozhodovali o povinných pracovních deportacích do Německa, o čemž 

 
15 Zaprudnik, s. 97. 
16 Dean, s. 108. 
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budu hovořit v dalších kapitolách. Celkově docházelo k obrovskému vyčerpání země, a když 

navíc připočteme už začáteční mizernou situaci, dostavil se hlad.17 

 Zemědělská politika a reformy byly často zaváděny a řízeny mladými a nezkušenými 

Němci, kteří přicházeli s vidinou budování kariéry. Problémem byl odlišný způsob zemědělství 

v Německu a Bělorusku. Pocházeli z malých vesnic a s organizací větších farem neměli žádné 

předchozí zkušenosti. Úroveň zemědělství se pochopitelně také lišila. Nedostatečná efektivita 

agrárního sektoru byla vždy nejdříve řešena na úkor domorodého obyvatelstva, a to především 

městského, které by bez černého trhu nemohlo existovat.18  

V této části práce musím upozornit na odlišnou interpretaci situace v zemědělství v 

literatuře. Zatímco v knize Martina Deana se hovoří o naprostém selhání systému, co se situace 

potravin a zásobování týče, Vasil Bykav v jedné části knihy Neznámé Bělorusko mluví o 

zlepšené situaci oproti stalinským třicátým létům. Konkrétně tvrdí, že až za války byl chléb a 

argumentuje právě částečným přerozdělením půdy. Po srovnání zdrojů a jejich vyhodnocení si 

dovoluji tvrdit, že kniha Martina Deana situaci v zemědělství a zásobování vztahuje spíše 

k situaci ve městech a neúspěchu režimu udržet v nich obyvatele, kteří následně prchali na 

vesnice, byli závislí na černém obchodu nebo, což bylo pro režim nejhorší, padali do náruče 

partyzánů. Na druhou stranu si dokáži představit, že na vesnicích, i přes bídnou situaci, omezené 

soukromé vlastnictví situaci vylepšilo. Je pravdou, že za okupace žádný hladomor neproběhl 

(když nebereme v potaz otřesnou situaci v ghettech), naopak ve třicátých letech, sice ne 

v Bělorusku, ale v SSSR k hladomoru došlo.19  

 Nyní krátce o průmyslové výrobě. Jak jsem již avizoval, kvůli geografické poloze 

Běloruské SSR nebylo v zájmu Sovětů budovat významnější tovární komplexy. Toto území 

navíc ani není na nerostné suroviny bohaté. Dnes se jedná například o rašelinu, které je díky 

bahnitému a bažinatému terénu v Bělorusku dostatek. Každopádně ani z těchto důvodů nebylo 

pro Sověty perspektivní stavět fabriky a průmyslové okruhy. Němci ve své podstatě přišli do 

téměř agrární krajiny, jelikož několik továren, které se v BSSR nacházely, byly demontovány 

a odvezeny dál na východ, kde mohly v bezpečí sloužit Sovětskému svazu a jeho válečnému 

hospodářství. Němci neměli v plánu zakládat nové továrny, které by pak mohly konkurovat těm 

německým. Předpokládám, že to také nebylo v zájmu stability režimu. Když vezmeme v potaz 

křehkost tamní okupační správy, zvyšující se nespokojenost lidí a veliké plochy kontrolované 

 
17 Ibidem, s. 106. 
18 Ibidem, s. 107. 
19 Ibidem, s. 109-110, Aleš Ancipienka, Valacin Akkudovič et al., eds., Neznámé Bělorusko (Praha: Dokořán, 
2005), s. 11-12. 
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partyzány (v roce 1944 až 60 % území v rukou partyzánů)20, mohlo být pro Němce nebezpečné 

investovat do tohoto teritoria a něco budovat. Generální komisariát měl sloužit jako zásobárna 

pro východní frontu. Konkrétně jako zásobárna potravin, především obilí a mléčných výrobků. 

Dále lze zmínit zimní oblečení. Problém byl, že produkce spotřebního zboží, které Němci chtěli 

z tohoto území čerpat, byla v Sovětském svazu omezena. Bělorusko bylo na tuto politiku 

Němců materiálně nepřipraveno a nebylo schopné vyprodukovat dostatek surovin a splnit 

představy Němců. 21  

 

Dopady ekonomické situace na obyvatelstvo 
 

 Z důvodu neuspokojivých podmínek bylo městské obyvatelstvo nuceno přizpůsobit se 

a vytvořit si vlastní cestu k zabezpečení základních prostředků k přežití. Nakonec se jednalo o 

bujarý rozvoj černého trhu, masové odchody městského obyvatelstva na vesnice a směnný 

obchod. Všechna tato spontánní řešení obyvatel měla za následek prohlubování krize 

okupačního režimu. Nyní popíši hlavní dopady této krize na správu nacistů.22 

 Co se černého trhu týče, byl přítomen nejen ve městech, ale postupem času se začínal 

rozvíjet i na vesnicích, kde se na druhou stranu uplatňoval spíše výměnný obchod. Problémem 

černého trhu byla jeho masovost a postupem času jeho tolerování ze strany nacistických špiček, 

které ho buď přehlížely, nebo se do něj dokonce zapojovaly, což bylo pochopitelně přísně 

zakázáno. Morálka Němců měla v průběhu okupace sestupnou tendenci, byly porušovány 

zákazy jako hledání si ruských milenek, alkoholismus a korupce, do které se zapojovalo 

domorodé obyvatelstvo například při vykupování se z deportací do Německa na nucené práce. 

Především to však mělo katastrofální dopady na ekonomiku okupovaného území a vybírání 

daní. Hospodářské využití regionu a místního obyvatelstva se tak značně komplikovalo. Dalším 

problémem spojeným s černým trhem byla demotivace k práci. Jestliže si byli lidé schopni 

zajistit prostředky pro přežití na černém trhu, kde neplatila měna, neměli obyvatelé měst důvod 

chodit do práce, která ve výsledku přinášela bezvýznamné platy, za které si, z důvodu krize v 

zásobování, neměli co koupit. Němci se tento problém pokoušeli vyřešit povinnou registrací 

v případě ztráty zaměstnání, která měla fungovat jako prostředek k získání seznamu lidí, kteří 

mohou být potenciálně využiti v německých továrnách. Jak jsem již zmiňoval i tento systém 

 
20 Sahanovič, Šybieka, s. 183/184. 
21 Zaprudnik, s. 95, Dean, s. 109. 
22 Ibidem, s. 109. 
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měl problémy s korupcí, často se uvádí, že lidé nařízení Němců k deportaci ignorovali, 

popřípadě odjeli na vesnice. Druhým řešením byl plán na zvednutí platů, který však ztroskotal 

kvůli obrovské inflaci a mizivé hodnotě peněz.23 

 Dalším aspektem ekonomické krize byl masový úprk městského obyvatelstva na 

vesnice. Výsledkem toho nebyla jen prázdná města, ale i ztráta zaměstnání, tudíž narůstající 

nezaměstnanost a klesající výkonnost ekonomiky. Navíc se frustrované obyvatelstvo na 

vesnicích dostávalo častěji do kontaktu s partyzány, kteří tímto způsobem získávali další muže 

a ženy ve svých řadách. Směnný systém na vesnicích byl pro městské obyvatele snazší způsob 

zajistit si potraviny nežli čekat fronty ve městech. Když vezmeme v potaz stav věcí na venkově, 

kterou popisuji na začátku celé kapitoly, vyplývá z toho bídná situace v celé zemi. Odborná 

literatura se často zmiňuje o konfliktech, které z této situace pramenily. Od krádeží, až po 

loupeživé bandy. Jednalo se však i o etnické roztržky. Na Západě území, kde došlo 

k přerozdělení půdy a částečnému soukromému vlastnictví, docházelo ke sporům mezi 

etnickými Bělorusy a Poláky. Většina tohoto území patřila do roku 1939 Polsku a elity zde byly 

stále převážně polské. Proto i po německé okupaci na tomto území dominovala polština a správa 

byla v jejich rukou. Po přiklonění se Wilhelma Kubeho na stranu Bělorusů se aktivizovala 

Armija Krajowa (AK) a i tato oblast začala být velice nestabilní. Tomuto tématu se však budu 

věnovat více v pozdějších kapitolách. 24 

 Útěk lidí na venkov a deportace části obyvatel do německých továren se projevila 

úbytkem městského obyvatelstva. V důsledku znehodnocení měny a černého trhu společně se 

směnným obchodem došlo ke kolapsu monetární ekonomiky a ekonomické neefektivnosti. 

Dalším typickým faktorem bylo zapojení Němců do tohoto systému, do kterého přispívali 

korupcí a vědomě porušovali nařízení Berlína. Pro Bělorusy měl ekonomický vývoj neblahé 

následky nejen co se materiálních záležitostí týče, nýbrž i sociálních. S přibývající frustrací a 

nerealizací plánů německého velení, kdy absolutně nefungovalo klasické německé řízení se 

podle pravidel s univerzálním řešením, stoupal tlak a násilnost okupačního režimu. Jako přínos 

Němců hodnotí zdroje, se kterými jsem pracoval, částečné vrácení půdy obyvatelům venkova.25 

Na druhou stranu například brestská oblast, která se nachází na západě dnešního Běloruska, 

byla okupační správou tak vyčerpána, že neměla prostředky, aby nasytila ariánské městské 

obyvatele. Chyběl i tehdy základní chléb. 26 

 
23 Ibidem, s. 111-112. 
24 Sahanovič, Šybieka, s. 180. 
25 Aleš Ancipienka, Valacin Akkudovič, s. 12. 
26 Dean, s. 111-112. 
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Odvod Bělorusů na nucené práce do Třetí říše 
 

 Na závěr této kapitoly bych rád zmínil deportace obyvatel do Německa. Jak jsem již 

uvedl, jednalo se o levnou pracovní sílu používanou především na německou válečnou výrobu. 

I jejich odvlečení mělo vliv na ekonomiku země, a to i poválečnou. Pracovníkům z východních 

teritorií se říkalo “Ostarbeiter“, což se zkracovalo na OST. Tento nápis byl i na oblečení všech 

těchto lidí, přivlečených do německých továren. Kvůli veliké nezaměstnanosti bylo z Běloruska 

příhodné lidské zdroje čerpat, jelikož byli v tamní ekonomice nepotřební. Na seznamech 

deportovaných spolupracovali i místní kolaboranti a rayon chefs, což zmiňuji výše. Způsobů, 

jak se vyhnout deportaci, bylo více, navíc obecně platilo, že s plynutím času a vznikáním dalších 

neřešitelných problémů okupační správě, bylo jednodušší najít v systému skulinu. Mezi 

nejčastější způsoby patřilo podplácení, útěk do lesů a přidání se k partyzánům, nebo naopak 

spolupráce s místní policií, tedy přímá kolaborace a spolupráce s Němci například při dopadení 

partyzánů. V posledních letech okupace však lidé často povolání k registraci na odvoz do 

Německa ignorovali a systém neměl dostatečnou sílu je dohledat. Přitom za nedostavení se 

k registraci byly vysoké tresty. Byli však i takoví, kteří se přihlašovali dobrovolně s vidinou 

lepší životní úrovně. V německých továrnách bylo podle očekávání s pracovníky z Východu 

zacházeno ze všech nejhůře a tyto naděje se tak rozplynuly. Co je důležité z ekonomického a 

dlouhodobého pohledu, je fakt, že většina odvlečených byla v produktivním věku. 60 % se 

narodilo po roce 1920 a celkově bylo z okupovaných sovětských teritorií odvlečeno na 

1 800 000 lidí.27 (Zatím se mi nepodařilo najít počet odvlečených pracovníků přímo 

z Běloruska ani v jednom z pěti zdrojů, které jsem pro tuto kapitolu používal. Později doplním.) 

Dalším, již poválečným problémem, byl návrat ostarbeiter. Často neměli motivaci k návratu a 

volili emigraci do třetí země.28 

 

 

 

 

 
27 Ibidem, s. 114. 
28 Ibidem, s. 113-114. 
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Sociální dopady nacistické okupace 
 

Německá okupační správa 

  

 V této části práce se zaměřím na sociální, kulturní, občanské a etnické dopady nacistické 

okupace na běloruské území. Součástí budou reformy okupační správy, situace běloruských, 

především kulturních elit, a také vývoj a ambice běloruské politiky, která dosáhla částečných 

úspěchů spoluprací s Němci. S tím spojené je i běloruské úsilí vytvářet vlastní ozbrojené 

jednotky, které měly spíše paramilitární charakter, ovšem cílem bylo sestavit regulérní 

běloruskou armádu, která měla mít obrannou funkci proti později příchozím Sovětům. Dále 

budu popisovat situaci ve školství a mládežnických organizací, které souvisejí se snahou režimu 

získat si na svou stranu právě nastupující generace. Národnostní otázky budou směřovat 

především k vyrovnávání se s multietnickým územím a konflikty, které na něm z těchto důvodů 

vznikaly, a které přinášely problémy stabilitě režimu. Důležitou roli hraje v tomto tématu 

židovská otázka, stejnou váhu se však budu snažit přikládat polskému, ruskému a ukrajinskému 

etniku ve vztahu k tomu běloruskému a k německé okupační správě, která sice kvůli konfliktům 

často trpěla, jindy je však využívala (někdy dokonce i iniciovala) ve svůj prospěch a to tím, že 

se přikláněla a podporovala jednu nebo druhou stranu.  

 Jak jsem již avizoval v úvodních kapitolách, okupační správa v Bělorusku se značně 

lišila, a to především díky vstřícnému postupu generálního komisaře Wilhelma Kubeho. 

Běloruské elity vycítily příležitost realizovat národní politiky a osvětu, jež nebyla umožněna za 

Sovětského svazu. Otázkou je stupeň kolaborace, které se představitelé kultury, školství a 

politiky dopustili. Motivací většiny z nich bylo skutečně vytvořit podhoubí pro obrození 

běloruského národa. Jejich idealistická představa počítala s celkovým vítězstvím západních 

velmocí, které se měly nakonec postavit i Sovětskému svazu. Většina ostatních Bělorusů, kteří 

přímo spolupracovali s nacisty, měli pochopitelně důvody jiné, většinou materiální. Domnívám 

se však, že motivací této skupiny byla skutečně rehabilitace národa. Zajímavá byla také 

proměnlivost ochoty nacistů podporovat běloruské ambice. Mnoho organizací, jejichž vznik 

potvrzoval prohlubování samosprávy a lehkou tendenci směrem k samostatnosti, bylo rušeno 

nebo omezováno pár dnů po jejich vzniku. Celkově byla politika Němců v tomto ohledu 

poměrně paradoxní, jelikož kombinovala restriktivní prostředky s těmi, které naopak 

garantovaly vyšší míru samosprávy.29  

 
29 Sahanovič, Šybieka, s. 181-182 
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 Jaké byly skutečné plány nacistů s obyvatelstvem Běloruska? V předešlé kapitole, kde 

hovořím o ekonomických plánech, uvádím snahu o čerpání surovin z tohoto regionu a 

podrobení si obyvatelstva co-by levné pracovní síly. Nyní k dlouhodobějším plánům 

s běloruským národem. Bělorusové byli z pohledu Němců podřadným slovanským etnikem, 

přičemž bylo toto území mnohými považováno za samotnou pravlast Slovanů. Podle 

nacistických teoretiků se jednalo o lidi, kteří nejsou schopni samovlády a nedochází zde ke 

kulturnímu a občanskému vývoji. Zároveň však dodávají, že jde o obyvatelstvo, které je pro 

Němce a jejich okupační správu neškodné. Celkově jsou hodnoceni jako nejméně nebezpeční 

z východních národů. Zřejmě i díky svému vzhledu, který byl často popisován jako blížící se 

tomu árijskému, si vysloužili Bělorusové sympatie mnoha německých důstojníků, například 

sám generální komisař a hlavní představitel okupační správy Wilhelm kube se nebál o 

Bělorusech hovořit jako o východních árijcích. Nicméně v plánech se jasně píše, že pouze 25 

%30 obyvatel mělo být poněmčeno a převážně využíváno v zemědělství. To tedy znamená, že i 

přes dostatečně árijský vzhled a poněmčení s nimi naprostá většina nacistického nepočítala jako 

s rovnocennými Němcům. Kolonizace měla započít již okupací, kdy mělo vzniknout v práci 

výše zmiňované podhoubí pro později příchozí Němce. Odhadovaná délka tohoto procesu však 

byla třicet let a k jejímu úspěšnému zvládnutí bylo očima Němců zapotřebí pouze 4 55031 

kolonizátorů z Německa. Jelikož v období okupace bylo přítomno více německých úředníků a 

vojáků a zemi se nepodařilo dostat pod kontrolu (což dokládá počet partyzánů a část území, 

které ovládali) se jeví tyto plány a představy nereálně. Celkově mám ze zdrojů dojem a je 

patrné, že Němci tyto slovanské východní národy absolutně podcenili. Jedním z 

německých argumentů pro mírnou povahu Bělorusů a jejich lhostejnosti ke svému osudu, a 

tudíž i jejich poslušnosti, bylo přivyknutí si na toto zacházení se strany Sovětů, kterým 

Bělorusové nebyli schopni oponovat a jejichž elity byly smeteny stalinskými represemi.32 

 Vysídlení Bělorusů mělo směřovat dle nacistických představ na východ. Jelikož však 

nešlo z pohledu Němců o nebezpečné etnikum, nebáli se nacisté jejich umístění blíže k nově 

získaným východním teritoriím. Konkrétně se v plánech hovoří o západní Sibiři a uralských 

oblastech. Dále je zmíněn severní Kavkaz. Z tohoto odstavce je možné cítit určitou sympatii 

Němců k Bělorusům v porovnání s ostatními východními slovanskými národy, nebo třeba 

Poláky. Jde však pouze o již zmiňovanou neschopnost a zaostalost běloruského národa v očích 

 
30 Albert Kotaŭ, Bielarus u peryjad druhoj susvietnaj i vjalikaj ajčynnaj vajny (1939-1945): Dakumenty i 
materyjaly (Minsk: BDU, 2008), s. 84 
31 Ibidem, s. 84 
32 Leonid Rein, The Kings and the Pawns: Collaboration in Byelorussia During World War II (New York: Berghahn 
Books, Incorporated, 2011), s. 89, s. 395 
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nacistů, o národ, který obývá chudou půdu a není svébytným. Opomíjeli však fakt, že se 

urbanizace v Bělorusku zvýšila z 17 % na 24 % a s přírůstem městského obyvatelstva rostla i 

vzdělanost a gramotnost, což byla věc, která se Sovětskému svazu skutečně podařila. Počet 

industrií se také zvýšil, a to o 60 %. Už se tedy nejednalo o čistě rurální a zchudlou zemi, se 

kterou Němci počítali.33  

 

Situace ve společnosti 
 

 Nyní k situaci ve školství, politice a částečně také kultuře. Běloruské obrozenecké snahy 

a hlavní představitelé byli smeteni velkým terorem třicátých let, zatímco například Poláci již 

měli občanskou společnost vyvinutou, a proto rychleji reagovali na změny a byli schopni 

aktivizovat podzemí. Startovní čára Bělorusů a Poláků byla pak v období okupace na úplně jiné 

úrovni. Také z etnických důvodů bylo pro Běloruské národní elity těžké oslovit širokou 

veřejnost a nadchnout je pro společnou věc, jelikož bylo území velice heterogenní. Sovětský 

svaz navíc uplatňoval politiku vysílání ruských obyvatel do jiných částí země, kde měli zajistit 

větší stabilitu a zamezit případným snahám o samostatnost. V období politiky korenizace se 

kultura a národní uvědomění sovětských netitulárních národů zlepšovaly, posléze byly však 

zastíněny již zmiňovaným terorem třicátých let. Běloruské národní hnutí a nositelé kultury ať 

už na vesnicích v podobě lidových zvyků, nebo ve městech v podobě vyšší kultury a národní 

inteligence přežilo a mělo ambice se během nových politických poměrů rozvíjet. Na druhou 

stranu, Němci byli ochotni tyto aspirace podporovat pouze v té míře, aby byla ve výsledku 

vytvořena hráz proti bolševikům. Běloruské elity se navíc musely potýkat s vlastním dilema. 

Politická situace jim sice umožnila rozvíjet národní uvědomění, na druhou stranu inteligence 

přihlížela vraždění svých vlastních lidí a hrozilo, že se stane spolupachatelem válečných 

zločinů, k čemuž mohlo nakonec i částečně dojít. Zároveň musím dodat, že mnoho politiků, 

umělců nebo představitelů církve, kteří se o obrození snažili, byli nakonec Němci zabiti nebo 

donuceni k emigraci. Jejich pozice byla skutečně zoufalá a nevyzpytatelná. Nacisté navíc 

prosazovali do vedoucích pozic spíše lidi ochotné k naprosté kolaboraci, což stěžovalo práci 

skutečných elit národa. Zajímavé je také provázání židovské a běloruské kultury. Bělorusové 

byli patrně k Židům poměrně přátelští, a to především v porovnání s okolními etniky. 

Běloruský antisemitismus pochopitelně existoval, většinové obyvatelstvo však dle zdrojů 

 
33 Ibidem, s. 89-90, Albert Kotaŭ, s. 84. 
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projevovalo k židovskému etniku lhostejný nebo přátelský postoj. Naopak protižidovské nálady 

a pogromy byly spíše otázkou jednotlivců motivovaných materiálně.34 

 

Kultura a školství  
 

 Nyní tedy blíže k situaci v kultuře a školství. I zde se okupační správa držela základní 

myšlenky částečného uvolnění v této oblasti. Mohl tak být vytvořen prostor pro realizaci 

projektů neslučitelných se sovětským režimem. Limity se však příliš neposunuly. Například ve 

školství se situace v některých aspektech ještě zhoršila, o čemž budu později hovořit. Platilo 

tedy heslo, které jsem už výše v práci zmiňoval a vystihuje i tuto situaci. Uvolňovat a 

podporovat v samostatnosti jen do té míry, aby byla zaručena absolutní poddanost Německu a 

aby mohlo obyvatelstvo sloužit jako štít proti Rudé armádě.35  

 Špatnou situaci v kultuře a společnosti dokládá i to, že místní elity, spisovatelé, umělci 

a inteligence spatřovali v příchozích možnou spásu a ve většině případech tyto skupiny žily 

v očekávání z nových pořádků. Nebylo to jen v případě příchodu Němců. Bělorusové žijící 

v bývalém polském záboru například očekávali uvolnění a zlepšení situace s příchodem Sovětů 

v roce 1939. Ve společnosti tedy existovala jistá nespokojenost s mírou možnosti národně se 

angažovat v obou případech a obou částech území obývaných Bělorusy. V období dvacátých 

let byla v Sovětském svazu uplatňována politika korenizace, která umožňovala národní zvyky, 

tradice, jazyky atd. V této době zažily netitulární národy SSSR rozkvět národní kultury, který 

se nakonec začal projevovat i v politice a jiných odvětvích. Bylo tomu tak i v Bělorusku, kde 

došlo k oživení kultury a začal se etablovat běloruský jazyk, co-by spisovná a kodifikovaná 

mluva, která vycházela z díla Branislava Taraškeviče – Běloruská gramatika pro školy z roku 

1918. Jazyk bylo nyní už možné využívat úředně a jako plnohodnotný spisovný jazyk. Na 

druhou stranu však korenizace umožnila Sovětskému svazu získat přehled o zástupcích 

inteligence a elit jednotlivých národů SSSR, což bylo následně zneužito po proměně politiky 

Stalina ve třicátých letech. Korenizace tak částečně pomohla odhalit pro Sovětský svaz tyto 

hrozby, které se podle něj chystaly napomáhat nepříteli při porážce a rozvrácení Sovětské moci. 

Tito lidé byli proto často popraveni nebo skončili v sovětských pracovních táborech. Mezi nimi 

 
34 Oleksandr Bojko a Vladimír Goněc, Nejnovější dějiny Ukrajiny (Brno: Jota, 1997), s. 93, Jan Zaprudnik, s. 

97. 
35 Ibidem, s. 98. 



16 
 

byli také učitelé a právníci. Před příchodem Němců se na školách vyučovalo výlučně 

v ruštině.36  

 Školství v běloruském generálním komisariátu bylo příkladem německé snahy o 

podporu nacionálních aspirací Bělorusů kombinované s restriktivními opatřeními založených 

na nedůvěře a podezíravosti. Z tohoto důvodu byly například zavřeny bez výjimky všechny 

vysoké školy. Okupační správa neměla zájem na tom, aby se běloruský národ nijak 

emancipoval a představoval pak pro okupanty rivaly. Pro nacisty bylo výhodnější nijak 

východní národy nerozvíjet, ale dělat pouze mírné ústupky, které měly stačit k satisfakci 

místních elit a pocitu rozvoje. Na druhou stranu byla za nacistické okupace založena řada 

základních škol, ve kterých byly děti vedeny k nacionálnímu cítění, běloruské kultuře a jazyku. 

V neposlední řadě také k přátelství vůči Třetí říši. V roce 1942 chodilo do škol na 346 tisíc dětí. 

Tyto školy se nacházely i ve vesnicích v blízkosti přilehlých lesů a bažinatých oblastí, které 

byly centry partyzánů. Okupační správa ani místní běloruští četníci neměli dostatečnou sílu 

školy zřízené nacisty před partyzány bránit a docházelo tak k častému vypalování škol nebo 

vraždění místních učitelů.37  

 Kromě základních škol byla obnovována gymnázia a nově také vznikaly a byly 

zakládány nové speciální technické školy. Důvodem k tomuto kroku byla nedostatečná 

kompetentnost Bělorusů v technických oborech. Nacisté během okupace často potřebovali 

kvalifikované pracovníky na vykonání nejrůznějších úkolů, a jelikož byli Bělorusové pro 

Němce nejdůvěryhodnější z národů obývající generální komisariát BLR, měli zájem na tom, 

aby mohli pověřovat těmito kvalifikačně náročnějšími pracemi právě je. Do té doby byli nuceni 

využívat polské a často i židovské techniky, stavaře a zedníky, ke kterým však nechovali 

přílišnou důvěru. 38 

 Vrcholem vstřícné politiky okupační správy vůči běloruské mládeži bylo založení 

Svazu Běloruské mládeže, zkráceně SBM. Stalo se tak na jaře roku 1943, což může souviset 

s postupným obratem na frontě a snahou režimu získat na svoji stranu nastupující generaci. 

Založení organizace si prosadil sám Wilhelm Kube, který tím potvrdil mírnost a na nacistické 

poměry značnou velkorysost. Jednalo se o jedinou podobnou organizaci v celé oblasti 

 
36 Martin Dean, s. 2, “Branislau Tarashkyevich,” Prabook, navštíveno 2. 7. 2020, 
https://prabook.com/web/branislau.tarashkyevich/722225, Aleš Ancipienka, Valacin Akkudovič, s. 14. 
37 Jan Zaprudnik, s. 97-98. 
38 Leonid Rein, s. 114. 

https://prabook.com/web/branislau.tarashkyevich/722225
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okupovaného Východu. Členy SBM se stalo na 12, 5 tisíce dětí. Motivací byla také exkurze do 

Třetí říše. Součástí plánů bylo vštípit mládeži antisemitské a nacionalistické myšlenky.39   

 Postupem času spolu kolaborující organizace a partyzáni bojovali mimo jiné o mládež. 

Partyzáni se několikrát pokoušeli infiltrovat právě i do SBM a zmařit tak nábor nových členů. 

Jindy se pokoušeli o únosy vedoucích představitelů nebo sabotovali jejich akce. Zprávy z fronty 

o sovětském postupu se pochopitelně mezi obyvateli rozšířily a se strachem z příchodu Sovětů, 

klesala i chuť ke kolaboraci obyčejných lidí, ze kterých se verbovali i členové SBM.40 

 Školství měl na starost již zmiňovaný katolický kněz Vincent Hadleŭski. Hadleŭski byl 

významným běloruským politikem meziválečného období a také zakladatelem běloruské 

křesťanské demokracie (do roku 1936 i jejím lídrem). Jeho politické zkušenosti sahaly až do 

roku 1918, kdy se stal členem vládní rady Běloruské lidové republiky. Hadleŭski měl ambice 

zvýšit povědomí o Bělorusku a bojovat za nezávislost své země. Byl si vědom konečné porážky 

Němců, stejně jako další vrcholní představitelé Bělorusů. Jeho cílem bylo využít německé 

okupace k vytvoření nezávislých obranných sil Běloruska a navázat vztahy se západními 

velmocemi, které měly Bělorusům pomoci k cestě za vymaněním se z nadvlády Němců a 

Sovětů. Hadleŭski se při německé invazi na území dnešního Běloruska nenacházel. Během 

třicátých let byl Sověty vězněn, stejně jako jiní významní představitelé běloruské inteligence a 

duchovenstva. Po svém propuštění uprchl do Vilniusu, kde dále pokračoval v pro-běloruských 

aktivitách. V roce 1940 pak působil v okupované Varšavě a hájil před Němci běloruské zájmy. 

Do Minsku tedy přijel až s nacisty.41 

 Hadleŭski v úřadu nevydržel příliš dlouho. Němci byl podezírán ze spolupráce 

s běloruským podzemím a Poláky. Zřejmě mu nepomohlo ani to, že byl katolík. Domnívám se, 

že i v této době mohl být přítomen stereotyp z předešlých století, kdy se na obyvatele dnešního 

Běloruska nahlíželo jako na Rusy nebo Poláky, přičemž rozhodující byla jejich náboženská 

příslušnost. Navíc později v práci vysvětlím, že Němci byli vůči katolíkům celkově velmi 

podezřívaví z důvodu jejich možné spolupráce s Armija Krajowa. Němcům se nakonec 

podařilo tuto organizaci (běloruský centrální front), jejíž členem byl právě i Hadleŭski, 

vypátrat. Sloganem centrálního frontu bylo „ani nacisté ani Rusové“. Zde je patrné, jak se 

 
39 Sahanovič, Šybieka, s. 181. 
40 David R. Marples, Our Glorious Past: Lukashenka's Belarus and the Great Patriotic War (Stuttgart: 

ibidem-Verlag, 2014), s. 89. 
41 Leonid Rein, s. 200. 



18 
 

běloruští představitelé snažili kličkovat mezi kolaborací a prosazováním vlastních národních 

ambicí. Hadleŭski byl zastřelen v prosinci roku 1942.42  

 Obdobná situace panovala také v kultuře. S pádem sovětské cenzury se do popředí 

dostali zakázaní umělci a díla s nacionálními motivy. Běloruští umělci a inteligence se velice 

rychle chopili příležitosti a využili období okupace ke kulturní osvětě. Cílem bylo probudit 

národní cítění a vzbudit zájem o běloruský jazyk. V roce 1942 ještě nikdo nevěděl, jak dlouho 

válka potrvá a kdo bude vítězem. Fronta byla navíc daleko a jelikož byli válkou zaměstnaní i 

Němci, mělo být jednodušší prosazovat změny a šířit skrze kulturu pro-běloruské nálady. I 

v případě porážky Německa mohlo nacionální cítění probuzené právě i kulturou pomoci 

v obraně proti Sovětské moci a sovětizaci jako takové. Také bylo možné navazovat tam, kde se 

přestalo na přelomu dvacátých a třicátých let po ukončení politiky korenizace. Umělci a 

inteligence pochopitelně neměli úplně volnou ruku. Německá okupační správa monitorovala 

jejich počínaní tak, aby nebyla ohrožena poslušnost a podřízenost Bělorusů Němcům. Otázkou 

je, jestli měla dostatečnou sílu prověřovat i situaci v menších regionálních městech. Navíc 

venkov byl studnou tradicí a lidového národního umění Bělorusů a tyto motivy pak byly ve 

vyšší formě využívány umělci ve městech. Obecně je ze zdrojů patrné, že německého personálu 

na pacifikaci Běloruska byl nedostatek, tudíž byla i situace umělců snazší, jelikož Němci 

nemuseli disponovat potřebnými kapacitami pro jejich kontrolu.43 

 Na druhou stranu s tím, jak kvůli obrovským ztrátám na životech vinou okupační správy 

rostla nenávist vůči nacistům, se někteří spolupracující s nacisty mohli ocitnout v jednom pytli 

právě s Němci. Z již zmiňovaného důvodu nedostatečných kapacit Němců neměli tito lidé 

žádnou ochranu a stávali se oběťmi partyzánských útoků. Další otázkou je, zda existovala 

nějaká masovější angažovanost obyčejných lidí, kteří představovali cílovou skupinu 

divadelních her, národních hesel atd. V situaci, kdy veškeré lidské úsilí bylo věnováno přežití 

a zabezpečení svých blízkých, těžko mohla hrát kultura významnější roli v každodenním životě. 

Seberealizace se zkrátka nachází výše v pyramidě lidských potřeb a byla proto zřejmě problémy 

významnějšími upozaděna.44  

 Nyní k tomu, jak vše fungovalo v praxi. Historie byla běloruskou inteligencí 

přehodnocena. Odpovídala tedy více pravdě, jelikož byla zbavena sovětského narativu. Skrze 

literaturu se šířily národní hodnoty, které byly zásadně psané v běloruštině, což mělo význam 

 
42 Ibidem, s. 200-201, Sahanovič, Šybieka, s. 181. 
43 Jan Zaprudnik, s. 97-98. 
44 Leonid Rein, s. 139, Jan Zaprudnik, s. 98. 
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především pro městské obyvatelstvo, které nejvíce podléhalo sovětizaci. Vycházely staré 

zakázané hry a vznikaly nové. Zakládány byly i ženské organizace atd. Během let 1941 a 1944, 

tedy v období okupace nacistů, vycházelo na padesát běloruských novin, časopisů a jiných 

periodik. Vše pochopitelně v souladu s politikou Třetí říše. Jedná se také o rozkvět běloruské 

poezie. K autorům tohoto období patří například Natalla Arsiennieva nebo Maciej Siadniaŭ. 

Vznikala i hudební díla inspirovaná venkovem od autorů jako Alaksiej Turankoŭ a Mikola 

Kulikovič-Ščahloŭ.45  

 

Politika a přístup běloruských elit k okupační správě  
 

 V politice se představa běloruských představitelů značně lišila od těch nacistických, 

mezi kterými však také existovaly rozpory, a to především ohledně toho, jakou míru pravomocí 

by měli běloruské organizace a běloruští představitelé získat. Nejprve tedy k plánům 

běloruským. V okupačním režimu viděly politické elity možnost budování nezávislých 

organizací, které mohly být později přeměněny ve státní orgány. Podobně jako v ostatních 

odvětvích, jako je například i v předchozích odstavcích zmiňovaná kultura, se tamější elity 

národa a inteligence pokoušely vykřesat z tohoto období pro národní záležitosti vše, co se dalo. 

I v politice byla situace stejná. Zde už opravdu lze hovořit o kolaboraci, kdy místní politici 

plnili německé rozkazy a byli jim leckdy plně k dispozici. Na druhou stranu je nutno dodat, že 

v situaci, kdy bylo mnoho obyvatel Běloruska denně vražděno, bylo pro mnohé snazší 

spolupracovat s Němci a chránit tak sebe, či se pokusit ovlivnit nacistické špičky k mírnějšímu 

postupu proti obyvatelstvu. Podobně to bylo i u vrcholných představitelů, kteří brzy ztratili 

iluze a spíše se pokoušeli s nacisty koexistovat, a přitom pomocí jejich ústupků získávat výhody 

pro svou zemi. Mnoho z politiků a ze spolupracujících s Němci bylo jistě motivováno 

materiálně, většina však měla cíl v získání autonomie pro Bělorusko a zformování něčeho, co 

se mělo podobat běloruské armádě, která mohla zemi bránit od sovětské moci. 46  

 Když jsem hovořil o různých přístupech Němců k běloruské samosprávě a politické 

angažovanosti celkově, měl jsem na mysli pře mezi dogmatickými teoretiky a realistickými 

představiteli Třetí říše, přičemž druzí zmiňovaní pocházeli především z vojenských okruhů. 

Nacističtí teoretici se nedokázali dostat přes skutečnost, že by podřadné slovanské národy byly 

schopné určitého stupně samovlády tak, aby nebyla ohrožena efektivita okupace. V tomto 

 
45 Ibidem, s. 98, Sahanovič, Šybieka, s. 183. 
46 Leonid Rein, s. 136, Martin Dean, s. 106-107. 
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ohledu odmítali jakékoliv ústupky, protože by byla ohrožena idea nacismu. Na druhou stranu 

realisté, kteří byli v přímém kontaktu s místními obyvateli na okupovaných území, viděli 

nedostatečné množství německého personálu a byli ochotni spolupracovat s místními, k čemuž 

nakonec i došlo. Tato praxe byla po celou dobu okupace omezována z Berlína ze strachu a 

nedůvěry k místním. V Bělorusku se díky Kubemu dostala spolupráce v regionu k 

neobvyklému stupni. K plnění úkolů, které okupační správa měla, bez diskuse potřebovala 

spolupráci místních obyvatel a inteligence, když přihlédneme k nízkému počtu německého 

personálu.47 

 Němci navíc situaci spolupracujících představitelů značně stěžovali. Až příliš je 

vystavovali na veřejnosti a vystupovali společně s nimi, což v lidech budilo odpor, jelikož stáli 

vedle lidí, kteří byli často odpovědni za smrt někoho blízkého. Také tím byli na očích 

potenciálních atentátníků z řad partyzánů. Navíc tito lidé neměli žádnou fyzickou ochranu, což 

zvyšovalo stupeň jejich nebezpečí. Na vesnicích byla situace obdobná, tam byli místní 

kolaboranti v podstatě zásadně motivováni materiálně a vzhledem k blízkosti lesů 

(partyzánských oblastí) riziko ještě stoupalo.48  

 Nyní konkrétněji k organizacím a osobnostem, které působily v generálním komisariátu 

Bělorusko v období německé okupace. Nutné je uvědomit si, že povolení vzniku jakékoli 

běloruské instituce, znamenal obrovský úspěch vzhledem k opatrné politice Nacistů.  

 Wilhelm Kube, jak již bylo zmíněno, podporoval vznik běloruských organizací, které 

měly plnit německé rozkazy. Mezi Bělorusy a jejich politickou sférou se nacházely i 

nacionalistické živly se silně šovinistickým a antisemitským směrováním. Na druhou stranu, 

pro Bělorusko nebyly tyto trendy nijak typické a jednalo se spíše o společenskou minoritu. 

Přesto, že tito běloruští národní socialisté hlásali a podporovali běloruství a nezávislost v rámci 

veliké Třetí říše a náklonnost k ní, obávali se Němci jejich silných nacionalistických hesel a 

neodvážili se s nimi příliš spolupracovat. V jejich ideologii zřejmě sledovali konkurenci a 

strach ze sledování vlastních ambicí na úkor účinnosti okupační správy. Zřejmě 

k nejvýznamnějšímu zástupci běloruských nacionalistů patřil Fabian Akinčyc. Ten se již od 

třicátých let v emigraci pokoušel o navázání vazeb s hitlerovským Německem a usiloval o 

vymanění Běloruska se sovětské moci. Všechny jeho pokusy skončily neúspěchem a ve 

formování nezávislých organizací se tedy víceméně začínalo až s příchodem Němců na 

běloruské teritorium. Pro běloruské elity a politiky je typický příchod do Běloruska až s Němci. 

 
47 Leonid Rein, s. 392, 394. 
48 Martin Dean, s. 105, Leonid Rein, s. 139. 
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Podobně jako Akinčyc, i řada dalších působila v emigraci a kvůli sovětské perzekuci se mohli 

do rodné země vrátit až s německými okupanty.49  

 Noviny, okolo kterých se nacionalisté shromažďovali, nesly název Bělaruskaja Hazeta. 

Měli v nich silné slovo, což s přihlédnutím k tomu, že se jednalo o nejrozšířenější periodikum 

období německé okupace, dodává těmto politickým okruhům značný vliv. Ústředním tématem 

těchto novin bylo šíření anti-bolševických nálad. S časem a obratem na frontě, což souviselo 

s růstem partyzánského odporu uvnitř německého záboru, byli v novinách častěji zmiňováni 

právě partyzáni. Ti byli vykreslováni jako etničtí Rusové, páchající násilí na běloruském 

obyvatelstvu. S postupem času a blížící se Rudou armádou se Bělaruskaja hazeta více a více 

radikalizovala. Celkově během okupace kolovalo v Bělorusku 10 000-80 000 kopií periodika.50 

 Asi nejvýznamnější oficiální organizací v generálním komisariátu Bělorusko byla 

Běloruská lidová svépomoc (BNS). Původně, vyplývá to ostatně i z názvu, se tato organizace 

měla zabývat především sociálními problémy, jako byla pomoc chudým, bezdomým, či 

sirotkům. Brzy se však organizace stala nástrojem politické moci. Bělorusové v ní spatřovali 

zárodek autonomie, Němci zase způsob, jak realizovat své plány pomocí místních. 51 

 BNS měla několik křídel a byla do značné míry projektem Wilhelma Kubeho, který její 

vznik prosazoval z praktických důvodů. Postupně však rostl politický vliv BNS, z čehož měli 

nacisté (především vrcholní představitelé) obavy. Na druhou stranu idea Kubeho byla taková, 

že v případě nouze mohla administrativa BNS převzít do rukou okupační správu a ulehčit tak 

Němcům. Tyto rozpory jen dokládají nacistické konflikty ohledně dogmat s reálnými 

potřebami.52 

 S BNS souviselo i založení BSA, tedy běloruské sebeobrany, jejímž úkolem byl boj 

s partyzány a zbytky sovětské moci. Na jaře 1943 byla na sjezdu představitelů BNS schválena 

autonomie Běloruska s vlastní armádou a vládou. To představovalo již příliš velké pravomoce 

a vychýlení se z dogmat nacistického Německa. V dubnu 1943 byla běloruská sebeobrana 

zrušena a BSA se měla vrátit k plánům pomoci obyvatelstvu. Případ prezidenta organizace 

Ivana Jermačenka, který byl po omezení, respektive zrušení organizací donucen k opuštění 

 
49 Ibidem, s. 94, s. 397, Jury Turonak, “Fabian Akinčyc as a leader of Belarusian national-socialists,” Bielaruski 
histaryčny ahljad, navštíveno 15. 7. 2020, http://www.belhistory.eu/english_version/belarusian-historal-
review-volume-10-fascicle-1-2-18-19-december-2003/jury-turonak-fabian-akincyc-as-a-leader-of-belarusian-
national-socialists/. 
50 Leonid Rein, s. 401, s. 231. 
51 Martin Dean, s. 106, 107. 
52 Sahanovič, Šybieka, s. 181-182. 
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země z důvodu zneužití pravomocí, byl typický pro řadu dalších představitelů běloruské 

inteligence. Jakmile se pokoušeli o získání větší samostatnosti, byli z funkcí sesazeni. Nesmíme 

zapomenout, že heslem okupantů bylo udělovat pravomoci místním jen tak, aby pomáhali držet 

Moskvany pryč. Z našeho českého pohledu je zajímavé, že Jermačenka se uchýlil po svém 

vyhoštění z Běloruska do Prahy, odkud ještě před vypuknutím druhé světové války působil jako 

představitel běloruské meziválečné emigrace a zastupoval v Evropě běloruské ambice za 

nezávislost a osvobození se od sovětské moci.53  

 Po zrušení BSA a omezení BNS vytvořil Kube radu důvěry, které předsedal Vaclaŭ 

Ivanoŭski, který zároveň představoval minského starostu. Nedlouho poté byl však generální 

komisař Wilhelm Kube zavražděn (září 1943) a situace v Bělorusku nabrala nový kurz 

s příchodem nového generálního komisaře Curta von Gottberga. Ten se pokoušel o více 

nesmlouvavý a brutálnější způsob správy území, nicméně byl okolnostmi donucen k spolupráci 

s místními. Rudá armáda se totiž blížila k Minsku.54  

 Curt von Gottberg byl, zdá se, pasivnější než Wilhelm Kube. Zatímco Kube sám 

přicházel s návrhy na zakládání různých běloruských organizací a institucí, Gottberg spíše 

reagoval na návrhy svého nového poradního aparátu, Běloruské centrální rady (BCR). 

Prezidentem tohoto útvaru se stal Radaslaŭ Astroŭski. Stejně jako Jermačenka i Astroŭski 

bojoval za nezávislé Bělorusko. Právě na jeho návrh vznikla v zimě 1944 běloruská zemská 

obrana (BKA), která měla armádní charakter. S postupem Rudé armády docházelo k dalším 

ústupkům. Oddíly BKA se však v boji s partyzány nijak nevyznamenaly.55  

 Vrcholem snah o autonomii byl II. Všeběloruský sjezd z 27. 6. 1944, na kterém byla 

potvrzena samostatnost z 25. 3. 1918. Funkci vlády plnila centrální rada s prezidentem 

Astroŭskim. Německá porážka byla všem jasná, těžko říct, jestli delegáti sjezdu skutečně věřili, 

že by samostatnost mohla déle vydržet.56  

 

Situace v církvi 
 

 Nakonec k situaci v církvi. I dnes je mapa religiozity Běloruska heterogenní. Když 

opomineme minority jako jsou muslimové (převážně Tataři) nebo dnes už marginální 

 
53 Leonid Rein, s. 396 
54 Sahanovič, Šybieka, s. 182 
55 Ibidem, s. 183. 
56 Jan Zaprudnik, s. 99. 
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židovskou komunitu, zůstávají nám dvě hlavní skupiny. V obou případech se jedná o křesťany, 

jednou však o pravoslavné a podruhé o katolíky. Dříve tomu bylo podobně.  Po mnoha staletí 

dlouhý vliv Polska a polonizace zapříčinil, že západní teritoria Běloruska byla místy i převážně 

katolická. Církev, coby instituce byla s příchodem nacistů ve špatné kondici. Ta ortodoxní byla 

smetena stalinskými represemi a katolická, kvůli svému sepjetí s Polskem, byla nahlížena jako 

pro okupační režim nebezpečná. Částí obyvatel byla navíc opovrhována jako nástroj polonizace 

běloruských teritorií. Pravoslavná církev byla právě kvůli stalinským represím potenciálním 

partnerem Německa, jelikož chovala přirozeně vůči SSSR odpor. Na druhou stranu víme, jak 

kriticky se nacisté vůči církvi vymezovali. Pro totalitní režimy je církev ideologická 

konkurence, a tak by se i nacisté dopouštěli hereze, kdyby přistoupili ke spolupráci s církví. I 

zde probíhaly diskuse ohledně dogmat a reálných potřeb. Němci byli celkově překvapeni 

religiozitou území, protože vstupovali na území Sovětského svazu, což byla oficiálně ateistická 

země. Mnoho vrcholných představitelů a inteligence však byli přímo členy církve nebo k ní 

alespoň měli nějaké vazby. Ostatně i výše zmiňovaný hlavní inspektor školství Hadleŭski byl 

katolický kněz. Jestli problémem katolické církve byla její orientace na Polsko, tak v případě  

ortodoxní se jednalo o její odvěkou orientaci na Moskvu, která stěžovala spolupráci a 

zapříčinila nedůvěru.57  

 Na počátku okupace, po úspěšném postupu německých vojsk do ruských zemí, nebyla 

spolupráce s církví nijak zvlášť potřeba. Němci se soustředili na extrahování zásob a surovin 

z Běloruska, k čemuž nebyla církev důležitá. I tak se Němci pokoušeli k navázání kontaktu, 

přičemž Alfred Rosenberg přišel s plánem, který měl oslabit vliv Moskvy. Přislíbil rozdělení 

ortodoxní církve a Minsk měl získat autokefálnost. Po problémech a zatýkáních v církvi byl 

zvolen do čela ortodoxní církve metropolitan Pantelejmon, který ve svém životě vedl dlouhý 

konflikt s Poláky. K vytvoření nezávislé církve na Moskvě se stavil negativně a celkově byl 

hodnocen jako veliký prokrastinátor, který nevyužíval příležitosti získávat větší míru 

nezávislosti. Nebyl však jediným, kdo choval vlažný přístup k autokefálnosti a spolupráci 

s nacisty. V kruzích ortodoxní církve bylo toto naladění většinové. Na církevní představitele, 

kteří se zdráhali zásadních rozhodnutí vyvíjeli tlak především běloruští nacionalisté jako 

například Kazloŭski, který společně s Akinčycem podporovali nezávislost církve. Nakonec byl 

Pantelejmon donucen k rezignaci právě kvůli odmítavému přístupu k autokefálnosti. Jeho 

 
57 Leonid Rein, s. 192, s. 194, s. 197,  
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nástupce, metropolita Filafej, byl loutkou Němců, vůči kterým byl loajální a vykonával jejich 

rozkazy. Němci tak dosáhli svého, přestože slibovali, že do chodu církve nebudou zasahovat.58 

 Běloruská ortodoxní církev se zkompromitovala především díky spolupráci při 

odvodech svých občanů na práci do Německa. I v očích veřejnosti respekt k církvi klesl. Toto 

bylo posléze využíváno Sověty v proti-církevní rétorice. Podobně jako v předešlých odvětvích, 

i zde rostla ochota Němců spolupracovat s přibližující se Rudou armádou. Ke konci okupace ji 

využívali k propagandě proti partyzánství. Co se antisemitské rétoriky týče, nebyla tak 

agresivní jako církve v některých sousedních zemích (Litva). Na druhou stranu i v Bělorusku 

se konala proti-židovská kázání.59 

 Za zmínku ještě stojí situace v uniatské církvi, která měla zhruba 30 000 příslušníků. 

Mezi členy této církve, která v sobě nese prvky katolicismu i pravoslaví, byli často vzdělanci a 

inteligence. Díky tomu byla nebezpečná. Němci nakonec popravili exarchu Běloruska Antona 

Niecmanoviče a činnost církve zakázali.60  

  

Etnické konflikty a židovská otázka 
 

Etnické konflikty 
 

 Součástí plánů okupantů bylo využít ve svůj prospěch již existující etnické a národnostní 

konflikty odehrávající se v dějinách na východních teritoriích Evropy. Byť tím byla ohrožena 

stabilita okupačního režimu, bylo pro nacisty žádoucí, směřovat pozornost místních a jejich 

hněv od sebe. Nacisté se přitom v drtivé většině přidávali na stranu slabších a utiskovanějších, 

jejichž frustraci využívali pro boj a podporu v boji se silnějšími soupeři. Příklady takového 

počínání Němců sahají až do pobaltských zemí, nicméně v rámci této bakalářské práce jde 

především o běloruské, židovské, polské a částečně také ruské a ukrajinské obyvatelstvo a jejich 

vztahy mezi sebou i poměr k okupantů. Cílovými skupinami, na které se nacisté pokoušeli 

obracet, byly v sledovaném regionu Bělorusové a Ukrajinci. Důvodem byla již zmíněná 

frustrace z nenaplnění národních ambicí, z útlaku Sovětské moci, jenž vrcholil terorem třicátých 

let a v neposlední řadě problémová ekonomická situace místního obyvatelstva. Oba dva národy 

pak měly být podle představ nacistů využívány v boji se zbylými třemi etniky, u kterých se 

 
58 Ibidem, s. 204-209. 
59 Ibidem, s. 218. 
60 Sahanovič, Šybieka, s. 181, Leonid Rein, s. 218. 
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předpokládal větší odpor k okupantům. Nešlo pochopitelně o náhodnou strategii, ale po delší 

čas nacisty cíleně kultivované předpoklady. Němci byli s Bělorusy a Ukrajinci v kontaktu již 

po nástupu Hitlera k moci a snažili se s představiteli jejich emigrace vyjednat spojenectví pro 

případ že Němci na jednu ze zemí, kterou Bělorusové a Ukrajinci obývají, zaútočí.61 

 Při útoku na Polsko v září roku 1939 se pak Němcům skutečně podařilo aktivizovat 

ukrajinské nacionalisty v Haliči. Podpora vnitřní revolty proti polskému státu podle jejich 

očekávání omezila možnosti jeho obrany, kterou tříštila. Tento úspěšný scénář chtěli nacisté 

v upravené podobě použít i v Bělorusku, přičemž s organizací povstalců měli pomoci běloruští 

nacionalisté v emigraci. Na rozdíl od Ukrajinců však nechávaly tyto výzvy Bělorusy chladnými 

a na provokace nijak nereagovali. To potvrzuje názor některých autorů, že Bělorusové se na 

rozdíl od Ukrajinců vyznačovali relativně vysokou pasivitou ve spolupráci s Němci.62 

 Vzájemný vztah Bělorusů a Ukrajinců byl po dobu okupace spíše pozitivní či 

nevšímavý. Zásadnější zprávy ani drobné zmínky o násilí nebo konfliktech mezi těmito národy 

prakticky nelze v odborné literatuře dohledat. Naopak v Polesí, bažinatém regionu tvořícím 

hranici mezi Běloruskem a Ukrajinou, kde oba národní jazyky splývají a nářečími přechází 

v jeden nebo druhý jazyk, byli běloruští obyvatelé organizovaní do menších skupin a 

spolupracovali s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA).63 

 Daleko komplikovanější byl vztah Bělorusů s dalšími výše jmenovanými etniky. Co se 

Poláků týče, ústřední úlohu ve vztazích obou národů sehrálo počínání polské armády (Armija 

Krajowa, dále jen AK). Toto téma je nesmírně obsáhlé a vystačilo by na samostatnou 

bakalářskou práci. Souvisí s ním i organizování partyzánských hnutí a formování místních 

policejních oddílů. Zde se, vzhledem k záměru své práce zaměřím pouze na skutečnosti, které 

ovlivnily vztahy mezi jednotlivými etniky, konkrétně polsko-běloruské.64 

 Jestliže byla východní část dnešního Běloruska spíše v rukou partyzánských oddílů a 

jejich uskupení, západní část byla spíše doménou AK či běloruských nezávislých oddílů, které 

mimo jiné působily i na jihu v Polesí. S obratem na frontě pochopitelně souviselo i formování 

partyzánů na západ od Minsku, včetně bývalých polských záborů. Tato situace byla 

pochopitelně zárodkem konfliktů, jelikož Poláci neuznávali sovětské zisky z roku 1939 a 

naopak partyzáni, co-by přívrženci moci SSSR, požadovali ponechání těchto teritorií v jeho 
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rámci. Třetí stranu pak představovali sami Bělorusové, kteří tvořili nejslabší článek sporu, 

mohli nicméně těžit z větší podpory nacistů. Neuchylovali se k žádostem o ni ovšem nijak 

často, mimo výše již zmíněné pasivity to způsobovala i skutečnost, že případné přijetí německé 

podpory mohlo pro jejího adresáta znamenat, že za to čelil pomstě dvou silnějších stran. 

Bělorusové v západních teritoriích skutečně s AK spolupracovali. V některých regionech 

dokonce představovali Bělorusové až 40 %65 jejích stoupenců. Důvodem byl sdílený odpor vůči 

Sovětské moci a ke kolektivizaci, jelikož se jednalo o regiony, které byly násilně a oproti přeci 

jen pozvolnějším změnám v centrální části ve značně zrychleném běhu zbaveny soukromého 

vlastnictví po roce 1939. Na druhou stranu, kvůli již zmiňované nenávisti vůči partyzánům, 

kteří byli přímo řízeni a koordinováni příkazy z Moskvy, a i za nedobrovolnou spolupráci s nimi 

byli mnozí Bělorusové bojovníky AK vražděni. Počínání partyzánů v Bělorusku je nesmírně 

kontroverzní téma, přičemž v Bělorusku se dnes o neblahých činech těchto oddílů oficiálně 

prakticky nemluví. Otázkou je, do jaké míry v tomto násilí hrála roli etnicita a zda nešlo 

primárně spíše o konflikt sovětské moci a jejích odpůrců. Když ke všemu přičteme teror ze 

strany nacistů, obrovské lidské ztráty na území Běloruska přestávají být překvapující. Nejen 

obyčejní Bělorusové se pokoušeli o spolupráci s AK. Představitelé nezávislé strany Běloruska 

(BPN) se pokoušeli o navázání spojenectví s AK, avšak jednání ztroskotala kvůli neústupnosti 

jejích reprezentantů. Vztahy Bělorusů a Poláků zkomplikovala také politika Wilhelma Kubeho, 

který byl vůči Bělorusům vstřícnější, což je dokázáno výše v práci. Tím, že se přiklonil na 

stranu Bělorusů, a naopak vůči Polákům choval nedůvěru a přijal řadu restriktivních opatření 

(podobně jako jiní nacističtí komisaři), je vyprovokoval a dohnal k aktivizaci podzemí. 

Běloruské policejní oddíly se poté nestřetávali pouze s partyzány, ale také se členy AK, přičemž 

tyto střety nebyly tak časté jako v případě těch partyzánských.66 

 Etničtí Rusové, jako příslušníci národa, proti kterému aktuálně Hitler vedl válku, měli 

po dobu nacistické okupace dnešního Běloruska často téměř srovnatelné postavení s Romy a 

Židy. Zároveň však měli oporu v partyzánských hnutích, u kterých se těšili větší důvěře, než 

tomu bylo v případě jiných etnik, národností a národů. I Rusů se tedy týkaly represe a brutální 

zacházení. Do jaké míry byli nacisté schopni rozeznat Bělorusy a Rusy zůstává však dodnes 

sporné. To samé však platí pro samotné příslušníky národů. Sovětský svaz věnoval mnoho sil 

potlačování národního cítění, a tak například ve východních teritoriích, kde mimo jiné byla 

partyzánská aktivita značně vyšší, bych spíše obyvatele rozdělovat do kategorií podporujících 

sovětskou moc a opovrhujících nadvládu SSSR. Běloruské elity spolupracující s Němci se 
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snažily partyzány vykreslovat jako bojovníky ruské národnosti, kteří útočili na běloruské 

vesnice či vyprovokovávali konflikty s nacisty, po kterých docházelo k trestným výpravám a 

vypalováním vesnic. Soudím, že přístup k ruskému etniku se značně lišil z pohledu obyčejných 

lidí a běloruských elit. Pravdou však je, že k přepadávání běloruských vesnic partyzány 

skutečně docházelo. Nemůžeme však na partyzánská hnutí v Bělorusku nahlížet jako na něco 

čistě ruského. Z práce již výše vyplývá, že etničtí Bělorusové se ve velkém, ať už dobrovolně 

či nedobrovolně, k partyzánům přidávali.67  

 Tím, že bylo Bělorusko centrem střetu zájmů okolních mocností, nacházelo se v místě, 

kudy procházela nejpočetnější německá armáda, která táhla na Moskvu, a ještě navíc 

poskytovalo díky geografickým a podnebným podmínkám ideální půdu pro zakládání 

partyzánských hnutí a podzemních organizací všech významnějších národnostních a národních 

skupin, které Bělorusko tradičně obývaly, byla situace extrémně vyhrocená. Každé uskupení 

pochopitelně sledovalo téměř výhradně svoje vlastní zájmy, které byly prosazovány brutální 

silou. I z tohoto důvodu je zmiňováno, že o situaci v Bělorusku za německé okupace, lze hovořit 

jako o občanské válce. Trestné výpravy proti partyzánským oddílům, ve kterých bylo běloruské 

etnikum jedním z titulárních, byly často skutečně vedeny místními policejními oddíly a nikoli 

nacisty. Zatíženo počínáním všech zúčastněných skupin bylo především vesnické obyvatelstvo. 

Například při trestných výpravách představovaly partyzánské oběti pouze jednotky procent, 

přičemž nejvíce mrtvých bylo z vesnic poblíž partyzány obývaných lesů.68  

Židovská otázka 
 

 Židovské obyvatelstvo bylo podobně jako ve zbytku evropských území okupovaných 

Němci vystaveno pronásledování a vyvražďování. V následujících odstavcích se budu 

zaměřovat především na vztah etnik obývajících BLR k holocaustu a způsob, jakým 

vyvražďování židů ovlivnilo život v Bělorusku.  

 Díky politice ruských carů a jejich antisemitských zákonů žilo na území dnešního 

Běloruska tradičně mnoho židů. Před druhou světovou válkou tomu bylo zhruba 900 00069, což 

tehdy tvořilo přibližně 10 % obyvatel. Jejich hlavními centry byla pochopitelně města, přičemž 

západní polské zábory disponovaly vyššími počty židů. Na těchto teritoriích byly vztahy mezi 

 
67 Jan zaprudnik, s. 97-98, Leonid rein, s. 235 
68 Aleš Ancipienka, Valacin Akkudovič, s. 13 
69 V. I. Adamuško, I. P. Gerasimova a V. D. Selemeněv, Cvidetelstvujut palači: Uničtoženije Jevrejev na 
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židy a zbylým, především polským obyvatelstvem dosti vyhrocené. Restriktivní opatření polské 

vlády v meziválečném období, která byla namířena právě proti židům zapříčinila stupňování 

konfliktů, které byly ještě umocněny za války. Po invazi Německa a SSSR do Polska navíc 

docházelo k vinění židů ze spolupráce s nepřítelem. O těchto problémech hovoří několik zdrojů 

a další se tímto tématem nezabývají. Dalším důvodem sporů byla částečná spolupráce židovské 

společnosti se Sověty po invazi 1939. Židé tehdy převzali některé funkce v úřadech, čímž proti 

sobě poštvali Poláky, kteří byli naopak pro nedůvěru z úřadů vyhozeni. Poláci tedy před 

příchodem nacistů chovali vůči židům zášť.70 

 Situace Židů v sovětském záboru byla problematická především kvůli způsobu jejich 

života. Vzhledem k zákazu podnikání, což představovalo nejčastější způsob obživy židovských 

rodin, opustilo mnoho obyvatel velká města a uchýlilo se na venkov či do měst menších. 

Politika Sovětského svazu byla vůči židovskému obyvatelstvu často paradoxní. SSSR nahlížel 

na židy jako na zastánce kapitalismu a během třicátých let toto etnikum často přesídloval, 

pronásledoval a obecně se k židům stavěl negativně. Na druhou stranu několik vrcholných 

představitelů SSSR bylo židovského původu. Při příchodu na bývalá východní teritoria Polska 

v roce 1939 mnoho židů vítalo Sověty jako osvoboditele od polských represí a zúčastňovalo se 

sovětských průvodů. I přesto došlo brzy k vystřízlivění z nadějí na lepší pořádky, a tak se 

stávalo, že mnoho židů očekávalo příchod Němců. Toto tvrzení zní absurdně, nicméně součástí 

paktu Ribbentrop-Molotov byla dohoda o promlčení věcí, které Němci v okupované Evropě 

židovskému obyvatelstvu prováděli. Je těžké posoudit, do jaké míry skutečně židovské 

obyvatelstvo bylo nevědomé k počínání Němců v Evropě, je však pravdou, že jich mnoho před 

Němci neutíkalo, což na druhou stranu mohlo být způsobeno nečekaným útokem vojsk nacistů 

a jejich spojenců. 71 

Hlavní otázkou, na kterou chci v této kapitole najít odpověď, je míra angažovanosti 

etnik obývajících tehdejší Bělorusko, co se holocaustu týče. Byla situace podobná té v jiných 

východních zemí, kde místní obyvatelstvo spontánně začínalo s pogromy ještě před příchodem 

Němců? Děly se zde podobné události jako například v Oděse, kde rumunská vojska a místní 

masakrovali na ulicích tisíce židů? V Bělorusku je určitý pozitivní stereotyp, který o sobě 

hlásají sami Bělorusové (dochází k tomu mimochodem i nyní při demonstracích za svobodné 

 
70 Leonid Smilovitsky, Jewish Life in Belarus: The Final Decade of the Stalin Regime (1944-53) 
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volby, kdy je tento tradiční rys Bělorusů používán jako argument proti násilným zásahům 

policie proti poklidným demonstrantům). Jedná se o přirozeně klidnou mírnou povahu 

Bělorusů. Nyní tedy k tomu, jak mírní byli ve vztahu k perzekvovaným židům. 

Nejprve k spontánním pogromům. Jak jsem již zmiňoval výše, pogromy a masová 

vraždění Židů na východních teritoriích začínaly v určitých oblastech ještě před příchodem 

Němců. Na běloruských územích se nekonaly tak brutální proti-židovské akce jako například 

na Ukrajině, nicméně záznamy o takových událostech jsou. Ke spontánnímu zabíjení docházelo 

téměř výhradně v bývalém polském záboru. Čím více se válka blížila, tím rostla i nervozita a 

napětí mezi etniky. Jako důvod nenávisti vůči židům v západním Bělorusku se uvádí jejich 

údajná špionáž pro SSSR a také oficiální narativ žido-bolševického spiknutí. Pochopitelně bylo 

u mnohých motivací reílné obohacení se na majetku vyvražděných židovských obyvatel, což 

bylo mimochodem zakázané, jelikož podle německých nařízení spadaly všechny židovské 

majetky a peníze do rukou německé okupační správy. V úvodních dnech ještě přirozeně nedošlo 

ke konsolidaci moci, a chaos byl často zneužíván pro podobné chování. Po upevnění moci se 

již židovské peníze automaticky a systémově převáděly do pokladny nacistů.72   

Jestliže jsem v minulých kapitolách zmiňoval nedostatečný počet německých úředníků 

a ozbrojenců na území Běloruska a z toho plynoucí nutnost spolupráce, týká se to ve velké míře 

i provedení holocaustu. Nacisté poměry v zemi neznali a nebylo pro ně snadné zjistit etnicitu 

místních obyvatel. Kvůli snahám o útěk židovských obyvatel bylo přijato několik nařízení, aby 

se židé soustřeďovali u svých domovů. Mezi takové patřil i zákaz opouštění svého rajonu, 

přijatý v prosinci 1941, tedy několik měsíců po zahájení invaze.73 Pro představu brutality bylo 

například v Brestu za pouhý den v srpnu 1941 zabito okolo pěti tisíc74 židovských obyvatel.75 

K jednomu z nejtragičtějších pogromů došlo ve městě Mir, které je dnes díky místnímu 

hradu jedním z nejnavštěvovanějších turistických míst v zemi. Na mirském případu se dá 

vysvětlit, jak složité bylo pro židovské obyvatele před pogromy uniknout. Němci samotní by 

těžko s jistotou určili etnicitu místních, ale místní kolaboranti, motivovaní především 

materiálně, znali díky nízkému počtu obyvatel menších měst jako je i Mir všechny obyvatele a 

byli schopni židy rozeznat. Židé byli vražděni na ulicích a často byly překračovány německé 

kvóty. Zde je patrné, jak byla pro Němce důležitá spolupráce místních. Navíc se jednalo o 

ekonomicky výhodný proces. Němci pochopitelně kolaboranty odměňovali, nebo se spíše 
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odměňovali sami, nicméně kdyby byli na plány vyčištění území od židů Němci sami, museli by 

vynaložit obrovské úsilí a finance, přičemž by pravděpodobně stejně nebyla možná jejich 

realizace. Než byly postaveny koncentrační tábory na území Běloruska, plnily hlavní oficiální 

roli ve vyvražďování židů jednotky SS a příslušníci místní policie.76 

Časté byly nicméně případy ukrývání židů ze strany Bělorusů a celkově vyplývá, že 

většinové běloruské obyvatelstvo nepředstavovalo pro židy hrozbu. Problematičtější je zde 

otázka běloruských elit spolupracujících s Němci, které se neangažovaly v krocení masového 

vyvražďování. Jejich situace byla ale extrémně nevyzpytatelná a někteří představitelé, jako 

například minský starosta Ivanoŭski, byli nacisty odmítnuti a kritizováni za snahu zmírnit či 

zamezit trestným výpravám proti obyvatelům vesnic, nacházejících se v oblastech partyzánské 

aktivity. Přitom se jednalo o Bělorusy, tedy národ, který nebyl nacisty primárně určen 

ke zlikvidování. V židovské otázce tedy, zdá se, nebyl už vůbec žádný prostor pro diskusi a 

běloruské politické elity se o návrhy na zmírnění jejich situace ani nesnažily. Jistě byli i takoví, 

kteří s antisemitskou politikou Němců souhlasili.77 

Mnoho běloruských židů se zachránilo útěkem do lesů, kde se přidávali do 

partyzánských oddílů a bojovali tímto způsobem proti sovětské moci. Ztráty byly přesto 

ohromné. Mezi lety 1941 a 1944 zahynulo na území Běloruska 600 000 – 900 000 židů.78 Mezi 

nimi i desítky tisíc židů ze západní Evropy. Neumíralo se pouze v koncentračních táborech, 

nýbrž také v cca 250 běloruských ghettech s příšernými životními podmínkami. Masové 

vyvražďování nebylo pouze otázkou židů. Běloruští Romové z běloruských teritorií téměř 

vymizeli. Za války došlo v Bělorusku k obrovské demografické změně. Zpustošená země byla 

poté příliš slabá čelit sovětizaci přícházející s Rudou armádou.79  

 

 

 

 

 

 
76 Martin Dean, s. 164. 
77 Sahanovič, Šybieka, s. 182, Jan Zaprudnik, s. 97. 
78 V. I. Adamuško, I. P. Gerasimova, s. 3. 
79 Ibidem, s. 4-5, Martin Dean, s. 165-166.  
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Závěr 
 

 Bilance nacistické okupace území dnešního Běloruska v číslech je děsivá. Jen těžko lze 

při přihlédnutí k statistikám uvažovat nad zlepšením stavu ve společnosti, ekonomice a 

materiálního zabezpečení nebo obecně v běžném civilním životě. Za dobu německé okupace 

Běloruska zemřelo 2, 7 milionu lidí.80 Mimo tohoto čísla je třeba vzít v potaz obyvatele 

evakuované Sověty v červnu 1941 po napadení, lidi odvlečené na nucené práce do Třetí říše a 

konečně vojáky, které Rudá armáda mobilizovala mezi běloruskými civilisty, ztratilo 

Bělorusko v dnešních hranicích zhruba třetinu svých dřívějších obyvatel. počty zemřelých však 

byly ještě vyšší, protože ghetty a koncentračními tábory v Bělorusku prošly i statisíce cizinců 

z transportů svážených na východ nacisty z celé Evropy Tím, že se země nacházela ve středu 

fronty a přešel přes ni, jak německý bleskový útok, tak i sovětský tlak na nacisty, protiútok a 

nacistický ústup, byla města, pole a krajina nejen vylidněná zcela zdevastovaná. Například 

dnešní Minsk je až na několik budov v centru městem, kompletně vybudovaným podle 

sovětských urbanizačních plánů v dekádách po ukončení druhé světové války. Tento osud 

potkal i jiná běloruská města a bylo tak zničeno mnoho historicky a kulturně významných 

staveb.81  

 Ztráty na životech se výrazně lišily vlivem různé etnicity, náboženské a národní 

příslušnosti. V tomto ohledu kvůli brutální antisemitské politice německých okupantů a jejich 

spolupracovníků z řad místních dominovali židé. Uvádí se, že z celkových ztrát připadala 

třetina právě na židy. Přitom tvořili v předválečné BSSR včetně nově získaných polských 

záborů 12, 8 % obyvatel.82 Zde je vidět vyšší podíl židů na celkových ztrátách v poměru 

k podílu v předválečné populaci země. Dnešní režim mezi oběťmi podle národnosti nebo 

konfesní příslušnosti nerozlišuje a ty židovské počítá mezi běloruské. To samo o sobě může 

znamenat snahu o integraci židovské minulosti do vědomí běloruské společnosti nebo pokus 

vzbudit v ní dojem, že židé byli její nedílnou součástí a je na ně tedy třeba nahlížet jako na 

Bělorusy, ne jako na druhořadé obyvatele, jak bylo v sovětské éře běžné. Když vezmeme 

v potaz situaci v dnešním Bělorusku a nedostatečné finanční, informační i společenské pokrytí 

tohoto tématu, nevypadá situace příliš lichotivě. Navíc musím znovu zmínit spíše nevšímavý 

 
80 Sahanovič, Šybieka, s. 187. 
81 Ibidem, s. 186-187, Jan Zaprudnik, s. 101. 
82 Sahanovič, Šybieka, s. 187. 
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přístup běloruských institucí k spontánním pogromům a pomoci nacistům při vyvražďování 

židů některých místních obyvatel. Je tedy možné, že pro dnešní běloruský režim, pro který je 

téma války tak důležité, je výhodné zmiňovat ohromná čísla padlých a hovořit o nich bez 

rozdílu jako o běloruských. Tragédie války je tak ještě umocněna. Do současných 

prezidentských voleb dokonce prezident Lukašenko neváhá jít s tezemi, jimiž veřejnost válkou 

zastrašuje: tvrdí, že jeho případné odejití z úřadu bude znamenat chaos a možnou intervenci 

okolních zemí, přičemž Bělorusové budou obývat právě okleštěné území Říšského komisariátu 

Bělorusko, zřízeného nacisty v letech 1941-1944.83 

 Ještě hůře než města, byl druhou světovou válkou postižen běloruský venkov, který byl 

terčem trestných výprav všech zde válčících stran, přičemž partyzánské oběti při těchto 

výpravách tvořily pouhé jednotky procent. Celkově se uvádí, že došlo k destrukci 9 20084 

běloruských vesnic, z nichž některé byly vypáleny běloruskými policejními oddíly.85 

 Ekonomická situace na území dnešního Běloruska se různila v závislosti na poloze. I 

přes drastickou politiku nacistů vůči Bělorusům a východoevropským národům obecně, se díky 

počátečnímu uvolnění v bývalé polské části dnešního Běloruska v oblasti pozemkového 

vlastnictví dospělo k určitému zlepšení, způsobeného především možností hospodařit na svých, 

znovuzískaných pozemcích, které byly obyvatelstvu odebrány po okupaci Polska na podzim 

1939 provázené sovětskou kolektivizací. Jak však plyne z práce, jednalo se patrně o jediné 

zlepšení v ekonomice a hospodářství. Němcům se nepodařilo realizovat idealistickou myšlenku 

čerpání běloruských materiálů a surovin pro potřeby války, která byla stěžejním úkolem 

německé okupační správy. Jako důkaz nezvládnutí a nenaplnění tohoto plánu je například 

rozvoj černého trhu, do kterého se často zapojovali samotní Němci, ohromný úbytek městského 

obyvatelstva, který znamenal dostávání se prchajících lidí na venkov do kontaktu s partyzány a 

ztráta pracovní síly. S černým trhem ještě souvisel absolutní kolaps monetární ekonomiky a pád 

peněz na nulovou hodnotu. I v západní části země nakonec docházelo k nahánění rolníků a 

statkářů do kolektivních farem po nátlaku SS a předních nacistických představitelů na 

představitele německé okupační okupační správy. Ve výsledku tedy v Bělorusku panoval hlad, 

zima a všeobecný nedostatek základních surovin a materiálů.86 

 
83 „Lukašenko: Lukašenki prichodjat i uchodjat,“ Reform.by, navštíveno 30. 7. 2020, https://reform.by/144994-
lukashenko-lukashenki-prihodjat-i-uhodjat. 
84 Jan Zaprudnik, s. 101. 
85 Ibidem, s. 101-102, Sahanovič, Šybieka, s. 184-185. 
86 Martin dean, s. 109, 110, 111. 
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 Co se běloruských elit a politických představitelů týče, neúspěšné snahy o realizaci 

národní politiky a o získání určitého stupně samostatnosti, vystihují celé období. Nakonec 

největší úspěch, kterého tyto skupiny dosáhly, bylo získání nezávislosti Běloruska v rámci Třetí 

říše v předvečer sovětského osvobození Minsku 27. června 1944, kdy se už měla německá 

administrativa k útěku. K vyhlášení došlo na všeběloruském sjezdu, kterému předsedal jeho 

prezident Radaslaŭ Astroŭski. Účastníci sjezdu se však nedlouho poté museli evakuovat 

směrem na západ před blížící se Rudou armádou. Veškeré ostatní snažení běloruských 

představitelů bylo se strachem z konkurence okupační správě Němci odmítnuto, popřípadě 

omezeně povoleno, a to jen na určitou dobu, než nacisté pod tlakem ideologických dogmat vůči 

„podřadnému“ slovanskému národu běloruské organizace úplně nezakázali.87 

 Běloruské inteligenci a umělcům se v této brutální době nedařilo oslovit veřejnost a 

vzbudit v nich zájem pro národní tematiku, tradice, jazyk atd. Teror a represe Sovětského svazu 

třicátých let je ostatně značně oslabily již předem. Navíc venkov, který byl tradičně základnou 

běloruské kultury, byl terorizován nacisty, partyzány a dalšími násilnými skupinami 

zmiňovaných v práci. Ve válečné době a při strádání obyvatel nebyl pro kulturu a národní 

ambice mezi většinou obyčejných lidí prostor ani ohlas. V největších bělorukých městech 

v centrální a východní části země byla navíc kvůli politice SSSR velká část ruskojazyčné 

populace. Například i německé rozkazy a zprávy byly většinově v ruštině. Tudíž byla i výchozí 

pozice běloruské inteligence a elit značně ztížená, protože museli nejdříve mnohé obyvatele 

přesvědčit, že se skutečně jedná o Bělorusy.88  

 Pro obyčejné obyvatele byl režim extrémně nepředvídatelný. Neexistoval žádný návod, 

jak si zajistit bezpečí. Okupační správa se často chovala nelogicky a kvůli frustraci z neúspěchů 

a vzniku stále nových potíží, řešila problémy nahodile. Němci, mezi jejichž jednotlivými 

bezpečnostními a armádními jednotkami navíc docházelo k ostrým sporům o kompetence, se 

poté dopouštěli brutálních činů. Za atentáty na kolaboranty, nacistické vrchní představitele a za 

počínání partyzánů trpěli především civilisté. Oběti trestných výprav proti partyzánským 

oddílům byly většinově obyvatelé vesnic přilehlých místům partyzánské aktivity. V případě 

atentátu na Wilhelma Kubeho, generálního komisaře Běloruska bylo popraveno 4 00089 

obyvatel hlavního města Běloruska, Minsku. Život běžného člověka se tak stal velice 

 
87 Sahanovič, Šybieka, s. 182. 
88 Ibidem, s. 171-172. 
89 Ibidem, s. 182. 
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nevyzpytatelným. Nakonec i spolupracující s nacisty byli v nebezpečí. Mnoho kolaborantů bylo 

zabito příslušníky některých z antifašistických skupin působících na území Běloruska.90   

 Konečně k vztahu Bělorusů k holocaustu. Důležité jsou v tomto ohledu regionální 

rozdíly. Konkrétně situace v bývalé polské části Běloruska a na zbylém teritoriu dnešního 

Běloruska. Západní část se silným polským vlivem je zmiňována jako centrum spontánních 

pogromů na běloruských teritoriích. V práci jsou zmíněny některé důvody polské zášti vůči 

židům, nicméně nejvíce se hovoří o podezírání a osočování židů ze špionáže pro SSSR, 

spolupráci na likvidaci Polska a práci pro sovětskou správu po příchodu Rudé armády v září 

1939 na bývalá východní teritoria Polska. Určitou roli hrál i historický vývoj polsko-židovských 

vztahů. Co se systematického vyvražďování týče, byli místní obyvatelé zodpovědní za hledání 

ukrývajících se a dopadání prchajících židů. Nacisté těžili z toho, že místní kolaboranti 

židovské obyvatele žijící v menších městech a rurálních oblastech osobně znali a mohli je tak 

snadno rozpoznat. Motivováni byli tito lidé především materiálně. Na závěr musím dodat, že je 

známo mnoho případů ukrývání židů běloruskými obyvateli. Nevšímavost a nezúčastňování se 

pogromů jsou z hlediska Bělorusů dominantním přístupem k holocaustu. Podobně chladní byli 

Bělorusové i ve vztahu k jiným národům a do konfliktů se příliš nezapojovali.91 

 Válka a nacistická okupace v letech 1941-1944 znamenala každodenní teror obyvatel 

území dnešního Běloruska. Situace byla zoufalá jak v ekonomických, tak i společensko-

kulturních odvětvích. Nejvyšší daň zaplatilo právě civilní obyvatelstvo. Společenské a kulturní 

zázemí Bělorusů však přežilo, čekal ho však souboj se sovětskou mocí.92 
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Summary 
 

 The Nazi administration failed to gain control over the territory. The Germans also 

failed in fulfilment of the plans for the period of occupation in order to create a decent condition 

for the incoming German settlers. All those defeats Nazis had to face resulted in brutal 

behaviour of the occupiers. The citizens of the Belarusian territories were brutalized by 

numerous national groups, partisan movements and Belarusian police troops. In those 

conditions it seems impossible for any improvements in any category to appear. It was the same 

with economy, where the expectations of citizens met with cruel reality of Germans and their 

exhaustion of resources and materials. The private ownership which enabled at least some 

benefits for the locals was ceased and curbed and that is exactly how the only advantage the 

Nazis offered to the inhabitants disappeared.  

 Similarly, in society, the elites of Belarusian nation failed in spreading of the national 

slogans and aspirations partly because of the restrictive measures of the Germans and more 

importantly because of the everyday terror in Belarus during the period of the Nazi occupation. 

Belarusian politicians were in an even tougher situation. Because of the suspicious Nazi 

representatives, their seek for autonomy was desperate. Germans also had no intentions to 

provide Slavic nations with any form of independence.  

 The Jews suffered in Belarusian ghettos, concentration camps and had to face pogroms 

initiated by locals, especially in the western part of Belarus. On the other hand, the Belarusian 

nation was globally oblivious or friendly towards the Jews. The Jewish population decreased 

rapidly but is still present in nowadays Belarus.  
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