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Abstrakt 

     V rámci procesu formování moderních evropských národů je případ Bělorusů jedním 

z těch, v nichţ bylo dovršeno státní suverenity teprve v nedávné minulosti. Ačkoli byly snahy 

čelních představitelů tohoto východoevropského národa o získání plné politické nezávislosti 

podniknuty jiţ před koncem první světové války, tak na rozdíl od mnoha jiných, stejně 

zaměřených aktivit ve střední a východní Evropě, toto úsilí skončilo neúspěchem. Na základě 

podepsání mírové smlouvy mezi Sovětským Ruskem a Polskem (roku 1921 v Rize) byla 

etnicky běloruská území rozdělena mezi výše zmíněné, nově vytvořené státy. Tímto 

způsobem vznikla jak poměrně početná běloruská menšina v meziválečném Polsku, tak i 

běloruský exil v mnoha zemích Evropy – zvláště v meziválečném Československu a dále i 

v Německu, Litvě, Lotyšsku či ve Francii. Nynější bakalářská práce se zaměří na zkoumání 

vývoje běloruského národního hnutí ve dvou jiţ zmíněných meziválečných středoevropských 

republikách, a to v Polsku a Československu. V obou případech sehrály důleţitou úlohu 

v rozvoji sebevědomého a moderního běloruského jazyka, kultury, literatury či politické elity 

interkulturní rozdíly, jeţ se projevovaly v odlišných přístupech Prahy a Varšavy vůči 

menšině, respektive k emigrantům. S tím souvisela také finanční situace Bělorusů, kterou lze 

v první republice, stejně jako v Druhé Rzeczypospolité, obecně povaţovat za velmi nuznou a 

komplikovanou. Významný vliv na výše zmíněné běloruské aktivity přitom měla, přímo i 

nepřímo, také Běloruská sovětská socialistická republika, fungující v rámci Sovětského svazu. 

 

Abstract 

     In the formation of modern European nations, the Belarusians are those whose state 

sovereignty was not completed until the recent past. Although the efforts of these Eastern 

European nation's leaders of to gain full political independence were made before the end of 

the First World War, these efforts failed in contrast with many other, equally focused 

activities in Central and Eastern Europe. Following the signing of a peace treaty between 

Soviet Russia and Poland (in Riga in 1921), the ethnically Belarusian territories were divided 

between the above-mentioned, newly created states. In this way, both the relatively large 

Belarusian minority in interwar Poland and the Belarusian exile in many European countries 

emerged, especially in interwar Czechoslovakia, but also in Germany, Lithuania, Latvia and 

France. This bachelor's thesis will focus on the development of the Belarusian national 
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movement in two mentioned interwar Central European republics, i. e. Poland and 

Czechoslovakia. In both cases, the intercultural differences played an important role in the 

development of a confident modern Belarusian language, culture, literature or political class,  

which was reflected in the different approaches of Prague and Warsaw to the minority and the 

emigrants. This coincided with a financial situation of the Belarusians, which in the First 

Czechoslovak Republic and the Second Polish Republic can generally be considered very 

modest and complicated. The Socialist Soviet Republic of Belarus that was part of the Soviet 

Union also had a significant direct or indirect impact on the mentioned Belarusian activities. 
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1 Úvod 

1.1 Běloruský historický kontext do roku 1921 

     Bělorusové jsou jedním z nejméně známých a prozkoumaných, ať uţ odborně vědci či více 

laicky, například turisty, národů slovanského světa. Jejich cesta k národní svébytnosti a 

státnosti byla zdlouhavá a trnitá, a zdá se, ţe pokračuje v alternativní podobě i nadále. V této 

bakalářské práci budu Bělorusy pojímat jako národ, jelikoţ splňují parametry potřebné 

k naplnění tohoto označení. Jedná se o skupinu lidí ţijících pospolu na pevně daném 

geografickém území, kteří k sobě patří kulturně, jazykově i politicky.
1
 Jistá národní ideologie 

či nacionalismus – důleţité k odlišení svého vlastního národa od ostatních, k posílení své 

nezávislosti, výjimečnosti a kvalit – se v případě Běloruska formovaly později neţ u 

sousedních národů (a to od počátku 20. století).
2
 K těmto národotvorným procesům docházelo 

intenzivně právě v období, které bude sledovat nynější bakalářská práce, tedy ve dvou 

meziválečných dekádách minulého století. Docházelo k nim skrze rozvoj politické kultury, 

literatury, školství či umění, v největší míře na území dvou středoevropských republik, které 

budou hlavním předmětem zkoumání této práce, konkrétně tamní činnost Bělorusů. Jedná se o 

Československou republiku, ve které figurovali Bělorusové ve smyslu emigrace či exilu, a 

také o Polskou republiku, kde Bělorusové naopak představovali národnostní menšinu.  

     Slovo exil pochází z latinského exilium (v překladu vyhnanství) a znamená postavení 

jednoho člověka či skupiny, která musela opustit svou rodnou zemi z důvodů na nich 

nezávislých, jako například deportace, vyhnání, či ztráta občanství či dlouhodobé a neúnosné 

pronásledování na základě jejich rasy, náboţenské, národní či politické příslušnosti. Lidé 

v exilu se pak označují jako exulanti a většinou se u nich předpokládá, ţe po pozitivní změně 

poměrů se do své domoviny vrátí. Naopak emigrant obvykle toto neplánuje a v zahraničí se 

usazuje natrvalo. Emigrace je pak stejně, jako exil, přestěhování jedince či celé skupiny 

z domovské do cizí země. Důvody emigrace se však liší. Většinou se jedná o dobrovolnou 

akci, bez přímého cizího nátlaku, a shledáváme zde především pohnutky socioekonomického 

charakteru.
3
 

                                                           
1
 Moderní politickou jednotu, alespop formálně, představovala v případě Bělorusů poprvé Běloruská lidová 

republika, vzniklá 25. března 1918. Viz Pavel Sieviaryniec, Miluji Bělorusko (Praha: OS Pahonia, 2014), 119–121. 
2
 „Národ, etnikum, identita – slovníček pojmů“, Moderní dějiny, staženo 27. 04. 2021, https://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/narod-etnikum-identita-slovnicek-pojmu/. 
3
 „Odejít ze země? Emigrace či exil?“, Moderní dějiny, staženo 27. 04. 2021, https://www.moderni-

dejiny.cz/clanek/odejit-ze-zeme-emigrace-ci-exil/. 
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     V případě Bělorusů v Československu se jednalo především o politický exil/emigraci a 

budu pouţívat dále v práci oba pojmy, jelikoţ lze dle mého názoru situaci Bělorusů 

v meziválečné ČSR přirovnat stejným dílem k exilu, jakoţto i k emigraci. Na jednu stranu 

hrála při rozhodování Bělorusů opustit svou zemi roli jejich špatná situace vzdělávací, 

materiální a sociální více neţ přímé nebezpečí a strach o vlastní holé ţivoty,
4
 na druhou stranu 

se často nejednalo o dobrovolné rozhodnutí, a to kvůli sovětským a polským nátlakům a 

hrozbě vězení či jiného postihu, které mohly reálně postihnout Bělorusy angaţující se 

jakýmkoliv způsobem v nezávislém běloruském národním hnutí. 

     Zde v úvodu má smysl rovněţ vysvětlit pojem národnostní menšina, klíčový pro druhou 

kapitolu mé bakalářské práce. Menšina je obecně široký pojem a můţe zahrnovat hledisko 

etnické, náboţenské, jazykové či právě národnostní. Národnostní menšina je pak 

společenstvím občanů daného státu, kteří se však dobrovolně hlásí k jiné neţ dominantní 

národnosti této konkrétní země. Vyznávají tedy jinou kulturu a obvykle zde i kultivují svou 

rodnou řeč, vlastní národní zvyky a tradice tak, aby v odlišném mainstreamovém prostředí, 

v dlouhodobějším časovém horizontu, nezanikly.
5
 U běloruské menšiny v meziválečném 

Polsku tomu nebylo jinak. 

     Po první světové válce se budoucnost běloruských zemí jevila jako nejistá. Toto území, 

vzhledem ke své poloze podléhající vlivům polským, velkoruským i litevským, nebylo nikdy 

předtím sjednoceno v rámci jednoho běloruského státu.
6
 Mírová jednání ve Versailles sice 

ovládlo právo národů na sebeurčení, avšak v případě Bělorusů s ním nebylo počítáno, jelikoţ 

většinově tehdy bylo toto právo chápáno historicky a geograficky, coţ se běloruské delegaci 

v čele s Antonem Luckievičem nepodařilo v Paříţi doloţit. Proto se následně také 

v běloruských zemích ţádné všeobecné referendum či plebiscit ohledně jejich budoucnosti 

nekonaly.
7
 

     Do roku 1921, kdy došlo k podpisu Riţské smlouvy a rozdělení běloruského území skoro 

přesně napůl mezi Polsko a Sovětské Rusko, zde probíhaly intenzivní polsko-bolševické 

boje.
8
 Oba nově vzniklé státní útvary si nárokovaly ze svého pohledu „nárazníkové“ oblasti, 

                                                           
4
 V ČSR pro ně byla připravená Ruská pomocná akce, kterou ještě nejednou zmíním později. 

5
 „Národnostní menšiny“, Vláda České republiky, staženo 27. 04. 2021, https://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-

poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/. 
6
 Myšleno v moderním, dnešním smyslu národního státu. Před vznikem tohoto konceptu existovala už ale 

Polsko-litevská unie (1569–1795), považována některými současnými běloruskými historiky za běloruský stát. 
7
 Daniela Kolenovská a Michal Plavec, Běloruská emigrace v meziválečném Československu (Praha: Karolinum, 

2017), 16. 
8
 Piotr Eberhardt, „Problematyka narodowościowa Białorusi w XX wieku“, in: Jan Skarbek (ed.), Białoruś, 

Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina: Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX-XX w.(Lublin: Instytut 
Europy Środkowo-Wschodniej, 1996), 14. 
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rozpínající se přibliţně od Bělostoku a Brestu po Smolensk (západ-východ) a od Polocku po 

Homel (sever-jih). Toto území bylo nesourodé etnicky, konfesně i politicky. Ve městech 

tvořili někdy i většinu populace ţidé a vesnické oblasti obývali takzvaní „tutejśi“,
9
 kteří se 

identifikovali pouze vztahem ke své půdě a náboţenství. Národně uvědomělí Bělorusové, 

většinou městští intelektuálové, katolický a pravoslavný klér či okrajově i šlechta,
10

 podléhali 

rozličným politickým a ideologickým vlivům, jak z východu, tak i ze západu. Byli názorově 

rozděleni a oslabeni vnitřními spory v praţském exilu, stejně jako i na domácí půdě, tedy 

v západním Bělorusku, jakoţto i v centrech jejich kulturní a politické činnosti ve Vilniusu a 

Varšavě. Právě tyto dva běloruské celky, nacházející se v Československu a Polsku, budou 

hlavní tematickou náplní nynější bakalářské práce, a to s důrazem na národní rozvoj Bělorusů 

v rámci jejich osvětových a politických aktivit. 

1.2 Struktura práce 

     Struktura práce zahrnuje, po obecném úvodu a vhledu do tématu, tři hlavní kapitoly, kdy 

nejdříve popíši situaci a činnost běloruských emigrantů v meziválečné Československé 

republice a následně i běloruské menšiny ve stejném období v Polsku (včetně krátkých profilů 

nejvýznamnějších běloruských osobností). Třetí kapitola pak zahrne rozbor interkulturních 

rozdílů v případě menšiny a emigrace, a to v kontextu meziválečných aktivit národně 

uvědomělých Bělorusů. Hlavní pouţívanou vědeckou metodou napříč textem bude 

komparace. Následuje závěr, který shrne poznatky z minulých kapitol, a to jak v rámci 

faktografie, tak i vlastní interpretace. Zde rovněţ dojde ke konfrontaci počáteční výzkumné 

otázky a autorovy hypotézy se závěry, vycházejícími z obsahu práce (ten bude řádně podloţen 

relevantními zdroji v podobě poznámek pod čarou a koncového seznamu pouţitých pramenů 

a literatury). Má výzkumná otázka zní takto: Bylo pro pokračování běloruského národního 

programu ve sledovaných státech výhodnější postavení Bělorusů jako národnostní menšiny 

(Polsko) nebo jako emigrace či exilu (ČSR)? Výzkumná hypotéza pak říká, ţe výhodnější 

pozici a lepší moţnosti uplatnění nabízelo pro příslušníky běloruského národa 

Československo. Důvodů pro toto tvrzení najdeme více. Dle mého to jsou například tradice 

slovanské vzájemnosti, podpora všech demokratizačních snah a snah o nezávislost pro 

                                                           
9
 Ve smyslu zdejší či místní. 

10
 Jako příklad lze uvést běloruskou vlastenku a největší donátorku běloruského národně-kulturního a 

osvětového hnutí na přelomu 19. a 20. století a také v první polovině 20. století, bělorusko-litevskou katolickou 
aristokratku Marii Magdalenu Radziwiłł (1861–1945).  Viz „Prochy Magdaleny Radziwiłł wrócą na Białoruś“, 
Belsat, staženo 9. 03. 2021, https://naviny.belsat.eu/pl/news/prochy-magdaleny-radziwill-wroca-na-bialorus-
kim-byla-magnatka-chlopomanka/. 
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utlačované národy SSSR ze strany Masarykovy ČSR a v neposlední řadě také značná 

geografická vzdálenost mezi českými a běloruskými zeměmi, která předurčila absenci 

teritoriálních či jiných vzájemných sporů (na rozdíl od vztahů Bělorusů k sousedním 

Polákům). 

1.3 Zdroje 

     Na závěr tohoto úvodu bych ještě chtěl věnovat krátkou pozornost otázce jazykové a 

zdrojové. Jazykový úzus vůči běloruským místním názvům, názvům periodik, spolků i 

osobním jménům jsem zvolil tak, ţe ideálně, tam kde je to moţné, pouţívám dnes aktuální 

názvy a v případě běloruštiny a ruštiny český přepis – tedy z azbuky do latinky. 

     Seznam zdrojů pouţitých při psaní práce zahrnuje jednak odbornou primární (např. 

Bělorusko mimo Bělorusko, Běloruská emigrace v meziválečném Československu nebo 

Białoruś w XX stuleciu: W kręgu kultury i polityki) a sekundární literaturu (např. Dějiny 

Běloruska, Zrozeni pod Saturnem nebo The Rise and Fall of Belarusian Nationalism 1906-

1931), stejně jako články ve vědeckých sbornících a časopisech (např. ve Sborníku Národního 

muzea nebo v uznávaném periodiku The Journal of Belarusian Studies). Jako jejich doplnění 

poslouţí i kvalitní internetové zdroje včetně těch audiovizuálních (například projev dnes jiţ 

bývalého českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka ke 103. výročí vzniku Běloruské lidové 

republiky, dostupný na platformě YouTube). 

 

 

 

2 Bělorusové v meziválečném Československu 

2.1 Česko-běloruské kontakty na poli vědeckém do konce 

1. světové války 

     Běloruskou emigrantskou činnost v Praze lze rozdělit podle časové chronologie na několik 

fází, které nejsou v historiografickém akademickém diskurzu prozatím pevně dány (ve smyslu 

dogmatu). Za prvního představitele běloruské činnosti v Praze a prolínání této 

východoslovanské kultury s českým prostředím lze povaţovat slavného běloruského 

knihtiskaře a učence Francyska Skarynu. Ten v Praze ţil a pracoval v letech 1535–1539 a 

rovněţ zde roku 1541 zemřel. Jednalo se o významnou osobnost běloruských a obecně 

východoevropských dějin, která se zaslouţila o první překlad a vydání Bible do 
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staroslovanštiny.
11

 V dalších staletích nejsou známy příklady tak významných Bělorusů a 

obecně česko-běloruských interkulturních kontaktů. Jejich absenci si lze vysvětlovat mimo 

jiné vzdálenou geografickou polohou, jejíţ překonání ztěţovaly četné války a konflikty, stejně 

jako těţkým postavením Bělorusů, kterým chyběl do roku 1918 prvek státnosti i vlastní elita, 

která by mohla studovat v zahraničí a navazovat kontakty s českým učeneckým či 

obrozeneckým prostředím. Pokud uţ nějaké tenké vrstvy elit existovaly (většinou z řad niţší 

šlechty), tak se polonizovaly a po rozpadu Polsko-litevské unie roku 1795, respektive uţ po 

záboru východního etnického Běloruska v prvním dělení Polska roku 1773, naopak 

rusifikovaly. Identifikace s běloruskou národní skupinou proto byla slabá, a to jak u nepočetné 

elity, tak u většinové vrstvy chudých a negramotných rolníků. Rovněţ modernizační procesy 

v rámci nation-buildingu, které se ve střední a jihovýchodní Evropě mohutně rozvíjí 

s příchodem revoluce roku 1848, takzvaného Jara národů, se Bělorusů nedotkly. Přelomovým 

se pro tento národ stal rok 1905, kdy na vlně celoruské revoluce, rozpadu samoděrţaví a 

vzniku petrohradské Dumy došlo k uvolnění poměrů pro mnohé, doteď utlačované národy 

carské Říše.
12

 Hnacím motorem rozvoje běloruské identity a kultury se v té době stává časopis 

Nasha Niva vydávaný ve Vilniusu. Jednalo se o tiskový orgán Hromady, běloruské revoluční 

socialistické strany, která vznikla jiţ roku 1902. 

     Z důvodu opoţděného a poněkud chaotického procesu tvoření moderního běloruského 

národa, daného mnoha vnitřními i vnějšími těţkostmi, nelze v tomto případě hovořit o pevně 

daných třech fázích národního hnutí v jasném pořadí a znění, jak je definuje Miroslav 

Hroch.
13

 Učenecký zájem je upozaděn
14

 a i dnes někteří odborníci analyzující národní procesy 

pochybují, ţe se běloruské masové národní hnutí vůbec plně vyvinulo. Podle švédsko-

amerického historika Pera Anderse Rudlinga ke třetí, masové fázi běloruského národního 

hnutí jiţ došlo. Dle jeho výkladu se tak mělo stát v polovině 20. let minulého století 

v západním Bělorusku, které bylo tehdy součástí Druhé polské republiky. Toto masové hnutí 

a začátek politické a národnostní aktivity širokých (chudých) vrstev běloruského národa měl 

být spojen s aktivitou nové politické strany, Běloruské rolnicko-dělnické hromady 

                                                           
11

 Sieviaryniec, Miluji Bělorusko, 487–489. 
12

 Miloš Řezník, Bělorusko (Praha: Libri, 2003), 56. 
13

 Miroslav Hroch, Evropská národní hnutí v 19. století (Praha: Svoboda, 1986), 63–65. 
14

 Učenecký zájem v podobě sbírání a archivování běloruských zvyků, folklóru atd. se projevuje například 
v činnosti běloruského sběratele Ivana Grigoroviče (1792–1852), kterého zmipuje Natallia Linitskaya ve své 
bakalářské práci Diskurz o běloruském národním obrození na základě textové produkce v pražském exilu 
v meziválečném období, kterou úspěšně obhájila v roce 2009 v Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. 
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(Belaruskaja Sjaljanska-Rabotnickaja Gramada, BSRG), která vznikla roku 1925.
15

 

Nejdůleţitější roli proto pro běloruský rozvoj hrálo třetí, prostřední období, a tedy vlastenecká 

agitace. Ta bude také předmětem zkoumání a rozboru v rámci této práce, a to s důrazem na 

politickou a osvětovou činnost. 

     V Praze se zárodky běloruské národotvorné činnosti (a jejího propojení s českými 

učeneckými kruhy) ve dvacátém století vztahují jiţ k prvním rokům po revoluci 1905. Za 

všechny zmíním tři. Prvním bylo zřízení organizace, která zastřešovala běloruské studenty 

Univerzity Karlovy, a to v roce 1905. Kromě společných aktivit byla jejím cílem i propagace 

běloruského národa, jeho zvyků a tradic. Za druhou důleţitou událost v rámci běloruských 

předválečných aktivit v Praze
16

 lze povaţovat Všeslovanský kongres progresivních studentů, 

konaný v červnu 1908 ve stověţaté metropoli. Jednalo se o diskuzní fórum, díky kterému se 

dostalo povědomí o těţkých materiálních i politických poměrech Bělorusů v carském Rusku 

k širší české akademické, politické a studentské veřejnosti. Došlo zde rovněţ k formulaci 

běloruských národotvorných emancipačních poţadavků, jako například zřízení běloruských 

gymnázií a univerzit v etnicky běloruských oblastech či vytvoření sítě běloruských 

osvobozeneckých organizací v Praze a dalších velkých středoevropských městech. Kongresu 

se kromě představitelů místní diaspory zúčastnil i Ivan Luckievič, který spolu se svým 

bratrem Antonem, pozdějším prvním premiérem Běloruské lidové republiky (BLR), zaloţil 

roku 1906 jiţ zmíněné běloruskojazyčné periodikum Nasha Niva.
17

 Třetím významným 

předválečným milníkem v rozvoji běloruské komunity v Praze byl příjezd Mikolaje 

Vjaršynina do města roku 1907. 

2.2 Osobnost Mikolaje Vjaršynina 

     Mikola Vjaršynin (1878–1934) byl významným běloruským novinářem, archivářem a 

diplomatem. Emigroval z carského Ruska z politických důvodů po revoluci v roce 1905 a o 

dva roky později se usadil v Praze, kde se ţivil jako učitel polštiny a ruštiny. Po vzniku 

Československé republiky se významně angaţoval v rámci zdejší běloruské diaspory, ve 20. 

                                                           
15

 Více k tomuto v: Per Anders Rudling, The Rise and Fall of Belarusian Nationalism 1906-1931 (Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 2015). 
16

 To znamená i na celém území Českého království (fungujícího tehdy stále v Předlitavsku Rakousko-uherské 
monarchie), kterého byla Praha hlavním politickým, kulturním a ekonomickým centrem. Zárovep to bylo jediné 
město Království, kde byla tehdy možnost vysokoškolského studia, a proto i hlavní potenciální cíl běloruské 
inteligence a studentů. 
17

 Uladzimir Ljachoŭski, Čechija i belaruski vyzvolny ruch u pěršaj treci XX stagoddzja, in: Dorota Michaluk a kol., 
Białoruś w XX stuleciu: W kręgu kultury i polityki (Toruo: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, 2007), 492. 
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letech byl její vůdčí osobností. Snaţil se o zisk co největších finančních prostředků či víza pro 

své krajany, kteří měli šanci na vysokoškolské vzdělání v první republice. V této činnosti mu 

byly nápomocné jeho rozsáhlé kontakty, mimo jiné na Ministerstvu zahraničních věcí (MZV). 

Dále se angaţoval i politicky (zplnomocněnec Rady BLR) a pro „české“ Bělorusy byla 

klíčová i jeho spolková činnost. Stál u zrodu Běloruské hromady v Praze na přelomu let 1921 

a 1922 a byl i jejím předsedou; v letech 1928 aţ 1934 pak vedl Běloruskou radu, tedy 

nástupnickou organizaci vzniklou po rozpuštění Hromady.
18

 Nesmí být opomenuta ani jeho 

publicistická a archivářská činnost. Přispíval mimo jiné do Národních listů či Nashej Nivy. 

Také se zaslouţil o vznik praţského Běloruského archivu (1928), jehoţ fond se nacházel 

v Slovanském archivu při československém ministerstvu zahraničí.
19

 Bohuţel jen některé jeho 

zajímavé projekty a vize se reálně naplnily. V tomto kontextu stojí za zmínku koncept 

Běloruského učitelského ústavu, který se měl stát důleţitým symbolem běloruské národní 

obrody v exilu. O finance na jeho zřízení ţádal MZV, to však jeho návrh v září 1923 

odmítlo.
20

 

2.3 Program Ruské pomocné akce 

     Naprostá většina klíčových osobností, které se v meziválečném Československu podílely 

na běloruské národotvorné činnosti, se sem přestěhovala po ukončení bojů první světové 

války, tedy po listopadu 1918. Přicházely především do hlavního města mladé republiky – 

tedy Prahy.
21

 Objektivních důvodů tohoto načasování najdeme více. Za prvé důsledky 

Riţského míru, tedy ztráta naděje na vznik nezávislého běloruského státu, ve kterém by 

intelektuální elity hlásící se k běloruské národnosti mohly naplno vyuţít svůj potenciál a 

energii k posílení svého národa a jeho (teprve se utvářejících) atributů. Praha a obecně ČSR 

byly pro vzdělané, národně smýšlející Bělorusy atraktivní rovněţ ze symbolických důvodů: 

v roce 1921 se v Obecním domě konala První všeběloruská politická konference běloruských 

politických činitelů a aktivistů z celé Evropy.
22

 O dva roky později se do Československa 

                                                           
18 Michaela Kuthanová (ed.), Z historie exilu (Praha: Památník národního písemnictví, 2019), 10. 
19

 Ibidem, 26–28. 
20

 Daniela Kolenovská a Michal Plavec, Běloruská emigrace v meziválečném Československu (Praha: Karolinum, 
2017), 36. 
21

 V mnohem menším měřítku byla příchozí běloruská diaspora zastoupena v dalších akademických centrech 
země. Například v Brně, Bratislavě či Poděbradech, kde působila v letech 1922 –1935 významná Ukrajinská 
hospodářská akademie. Viz „Ukrajinská hospodářská akademie a Ukrajinský technicko - hospodářský institut 
(1922–1945)“, Speciální sbírky Slovanské knihovny, staženo 1. 04. 2021, 
http://sbirkysk.nkp.cz/index.php?page=sbirky&id=27. 
22

 Na přípravě konference se největší měrou podíleli Piotra Krečevský a Mikola Vjaršynin, Viz Řezník, Bělorusko, 

64. 
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přestěhovalo z litevského Kaunasu vedení exilové Běloruské lidové republiky (BLR) – Rada 

BLR .
23

  

     Mladou generaci nejvíce lákala stipendia, financovaná Československým státem 

z iniciativy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka od roku 1921. Byla součástí Ruské 

pomocné akce, která materiálně podporovala exulanty z rozpadlého Ruského carského 

impéria.
24

 Program se sice vztahoval na všechny národy jiţ neexistující říše Mikuláše II. 

Alexandroviče, avšak nejvíce z něj těţili Rusové a Ukrajinci; coţ je však logické vzhledem 

k jejich početnosti i stupni národního vývoje a uvědomění, nesrovnatelně vyššímu 

v porovnání s Bělorusy na konci první světové války.
25

 

     Program Ruské pomocné akce byl v celoevropském kontextu unikátní a pomáhal nejenom 

studentům, ale kupříkladu i důchodcům, kozákům, malým dětem a sirotkům. Studenti 

čerpající tuto finanční podporu zase na oplátku museli uspokojivě plnit studijní povinnosti. 

Pokud jejich nesplnění nedokázali racionálně ospravedlnit (např. zdravotními komplikacemi), 

tak rychle o stipendia přišli. O jejich přidělení Bělorusům se zasazoval především Vjaršynin, 

maje kontakty na MZV. Do dnešních dnů se v Národním archivu, ve fondu ministerstva 

zahraničních věcí (NA MZV–RPA, číslo fondu 908), uchovaly archiválie (dopisy), které 

potvrzují Vjaršyninovu zásluţnou a nezištnou aktivitu, zaměřenou na jeho mladé, ambiciózní 

a perspektivní krajany.
26

 Organizací přímo podporující běloruské studenty v ČSR ve všech 

fázích, tedy od získání stipendií a dalších potřebných pomůcek aţ po kontrolu jejich 

studijních povinností, byla Studentská sekce Běloruské hromady v Praze a v Poděbradech. Ta 

také komunikovala s Komitétem pro umoţnění studia ruským a ukrajinským studentům 

v ČSR a rovněţ s Česko-ukrajinským komitétem pro podporování ukrajinských a běloruských 

studujících. Dvě posledně jmenovaná tělesa měla za úkol, z pověření ministerstva 

zahraničních věcí, rozdělovat stipendia.
27

 O obrovském rozmachu a míře důleţitosti, se kterou 

masarykovské Československo přistupovalo k Ruské pomocné akci, svědčí celkové náklady 

                                                           
23

 Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 33. 
24

 Petr Hlaváček a Pavel Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko (Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, 2016), 
15. 
25

 Obecný nástin stavu ruské a ukrajinské meziválečné komunity v ČSR v: Michal Šmigeľ, „Ruská a ukrajinská 
politická emigrácia v Česko-Slovensku (1918–1945) a spôsoby jej likvidácie v povojnových rokoch“, in: Dominik 
Hrodek a kol., Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita, Pardubická konference (22. – 24. 
dubna 2004) (Praha: Libri, 2004), 326–344. 
26

 Zásluhou společné publikace Daniely Kolenovské a Michala Plavce je nyní tato korespondence přístupná i 
široké veřejnosti. Viz Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 131–132, 134–135, 146–148, 161–163, 169–
174, 201–202. 
27

 Ibidem, 35. 
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na tento program, které v úplnosti pokrývala státní pokladna. Jednalo se o částku, která za 

období mezi léty 1921–1937 převyšovala půl miliardy tehdejších československých korun.
28

  

2.4 Běloruské organizace v meziválečné ČSR 

     Rostoucí politická i studentská aktivita Bělorusů na počátku 20. let minulého století vedla 

ke vzniku vícera běloruských spolků, organizací a periodik na území první republiky (v 

naprosté většině s působností v Praze). Na přelomu let 1921 a 1922 vznikla Běloruská 

hromada. Spolek zaloţený Mikolajem Vjaršyninem měl sdruţovat běloruské studenty a 

politickou emigraci v jednom zájmovém celku. Fakt, ţe praţská běloruská diaspora nebyla 

názorově jednotná, se negativně odrazil na fungování Běloruské hromady. Ideové spory vedly 

(jako hlavní příčina) později k rozpadu organizace v průběhu roku 1924.
29

 Hromada byla 

zanedlouho nahrazena praţskou Běloruskou radou. Její koncepce vycházela z podobných 

předpokladů a specifik jako u zrušené předchůdkyně, avšak s tím rozdílem, ţe hlavní podíl na 

vytváření Rady a později i jejím řízení a rozhodování připadl úzkému kruhu osob spojených s 

Radou BLR. Existence a aktivita této organizace jsou datovány, dle archivních materiálů, do 

roku 1938.
30

 

2.5 Vydavatelská činnost Bělorusů v meziválečné ČSR 

 

     Odlišné politické preference běloruských emigrantů v ČSR (jak mezi vysokoškolskými 

posluchači tak i uvnitř starší generace běloruských politických kruhů a obecně inteligence) 

dále určovaly odlišné názory na ideální budoucí státoprávní uspořádání běloruského národa a 

směr, kterým by se měl jako celek vydat. Ideové rozepře a neshody se krystalizovaly i ve 

velkém mnoţství rozmanitých periodik vydávaných Bělorusy v meziválečné Praze.
31

 Za 

všechny zmíním několik těch nejstěţejnějších. Skarynovo jméno nesl v názvu studentský 

časopis Iskry Skaryny. Dalšími tituly běloruského studentstva v hlavním městě ČSR byly 

nacionalisticky orientovaný Běloruský student, eserovská Pěrevjasla či v neposlední řadě 

                                                           
28

 Konkrétně šlo o částku 508 034 511 Kč. Viz Kateřina Hloušková, „Příběh (ne)obyčejného života. Sto let od tzv. 
Ruské pomocné akce“, Časopis Kontexty 12 (2020): 44, staženo 19. 04. 2021, https://casopiskontexty.cz/pribeh-
neobycejneho-zivota/. 
29

 Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 71. 
30

 Ibidem, 71–72. 
31

 Tyto neshody lze brát i jako pozitivum, jelikož tehdy vzniklo více běloruských tiskovin, ve kterých se promítaly 
a vyjadřovaly svobodně a bez cenzury odlišné běloruské postoje a světonázory. To znamená tak, jak by to ve 
vzorové demokracii, kterou ČSR v meziválečném celoevropském i světovém měřítku nepochybně byla, mělo 
vypadat. 
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komunistický Prameň (později přejmenovaný na Naš prameň). Časopisy se kromě politických 

preferencí vzájemně odlišovaly například také z pohledu jazykového (myšleno pravopisného). 

Můţeme zmínit třeba písmo: v latince byly tištěny prodemokratické Iskry Skaryny, naopak 

cyrilicí byl psán zase rudý Naš prameň.
32

 I v takových stylistických otázkách lze vidět hlubší 

rozpolcení Bělorusů mezi západní a východní kulturou a obecně civilizacemi. Toto 

rozpolcení, troufám si říct, nezmizelo a přeţívá i v novodobé Běloruské republice.
33

 

2.6 Běloruští studenti pražských vysokých škol a jejich 

spolky 

     Počet běloruských vysokoškoláků v ČSR se ve dvacátých letech pohyboval celkově okolo 

půl tisíce (dosud se badatelům nepodařilo určit přesné číslo, odhady se pohybují mezi 300 a 

700 osobami) a ve třicátých letech pak rychle klesal. Pokud jde o obory, které v první 

republice studovali, tak v akademickém roce 1923/1924 – tedy v době největšího přílivu 

běloruských studentů do země – patřily mezi ty oblíbené lékařství, elektromechanika, 

hydrologie, pedagogika, biologie či agronomie. Přitom se jednalo převáţně o studující muţe 

(v akademickém roce 1923/1924 celkový poměr 73 muţů ku 9 ţenám).
34

 Po ukončení studia 

Bělorusové většinou Československo opouštěli. Místy jejich další ţivotní, tentokrát začínající 

kariérní, dráhy, se stalo město Vilnius (kromě Poláků si ho nárokovala i Litva a rovněţ mnoho 

národně smýšlejících Bělorusů) a obecně severovýchodní polské regiony, dále i Běloruská 

sovětská socialistická republika, zde hlavně pak její hlavní a největší město Minsk.
35

 

     Jedním z největších úspěchů běloruské demokratické diaspory v meziválečné Evropě byl 

podle Michala Plavce vznik ABSA, tedy Sjednocení běloruských studentských organizací 

roku 1926. Zásluhou běloruských posluchačů praţských vysokých škol tehdy došlo ke 

sloučení dosud fragmentovaných běloruských studentských spolků z různých zemí Evropy 

(Československa, Itálie, Francie či Německa). Organizace se stala úspěšnou a uznávanou, 

čehoţ důkazem můţe být uznání její činnosti ze strany mezinárodní studentské organizace 

CIE. Aktivita ABSA se však počátkem 30. let postupně přesunula do Litevské republiky 

(s ohledem na tamní běloruské gymnázium) a v ČSR tak Sjednocení zanechalo své dosavadní 
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 Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 58. 
33

 Více k politickému systému, ale také trochu i k mentalitám a atmosféře v současném Bělorusku například 
v knize běloruského Poláka - novináře a opozičníka ze západoběloruského Grodna: Andrzej Poczobut, System 
Białoruś (Gliwice: Helion, 2013). 
34

 Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 42. 
35

 Ibidem, 61. 



20 
  

agendy uţ roku 1934.
36

 V kontextu studentských organizací Bělorusů v Československu nelze 

nezmínit ani Svaz vysokoškolských studentů Malorusů a Bělorusů (název později zkrácen na 

Svaz Malorusů a Bělorusů). V tomto spolku se měli navzájem podporovat Ukrajinci a 

Bělorusové, jejichţ cílem bylo obnovení vlastní státní suverenity a vznik nezávislých států pro 

oba východoevropské národy. Svaz však postupně ztrácel význam, zvláště kvůli velké početní 

převaze studentů ukrajinského původu. Ostatní běloruské spolky a organizace v ČSR byly 

v podobné situaci. Koncem 20. let minulého století začaly ztrácet na významu a postupně se 

omezovala jejich aktivita; po celou dobu existence je rovněţ trápily skromné finanční zásoby. 

Hlavním důvodem stagnace a následného propadu byl radikální pokles členské základny, 

související s koncem vysokoškolského studia mnoha Bělorusů v ČSR a jejich opuštěním této 

středoevropské země.
37

 

2.7 Osobnosti československé meziválečné běloruské 

diaspory 

     Za všemi aktivitami, spolky a organizacemi vţdycky stojí konkrétní lidé. Proto nyní 

nastíním osudy klíčových osobností meziválečného běloruského exilu v Československu. 

Snad největší pozornost by si zaslouţil v tomto kontextu Mikola Vjaršynin, jehoţ 

„medailonek“ je uţ však na počátku této kapitoly, proto tuto významnou personu nyní jiţ 

vynechám a přejdu k dalším. 

     Piotra Krečevský (1879–1928) zastával významné funkce jiţ v rámci BLR v roce 1918 a 

později vedl její činnost v exilu – nejprve v litevském Kaunasu a později i v Praze (konkrétně 

od listopadu 1923). Jako předseda Rady BLR byl povaţován za hlavu oficiálního běloruského 

exilu, jenţ se stavěl proti koloniální politice meziválečného Polska a Sovětského svazu.
38

 

Tedy států, na jejichţ územích ţilo nejvíce etnických Bělorusů. Kromě politické agendy byl 

Krečevský aktivní i na literárním poli. Jedná se o autora historického dramatu Rahneda a 

editora sborníku Zaměžnaja Bělarus.
39

 Dá se říct, ţe osud Piotra Krečevského je spojen se 
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 Zachar Vasilevič Šybieka, Hienadź Sahanovič a Michal Plavec, Dějiny Běloruska (Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2006), 240. 
37

 Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 70–74. 
38

 Myšleno ve smyslu koloniální politiky a politiky nadřazenosti vůči běloruským periferiím – v případě Polska 
severovýchodním a v případě Svazu naopak západním. 
39

 V překladu z běloruštiny bychom řekli Zahraniční Bělorusko či Bílá Rus, viz Kolenovská a Plavec, Běloruská 
emigrace, 31–33. 
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stověţatou Prahou uţ navţdy. Zde se totiţ nachází jeho hrob – přesněji na Pravoslavném 

hřbitově na Olšanech.
40

 

     Na stejném hřbitově je pochován také Vasil Zacharka (1877–1943), který byl diplomatem, 

politikem a Krečevského blízkým spolupracovníkem.
41

 Od roku 1925 zastával post 

viceprezidenta a po smrti Krečevského roku 1928 pak v pořadí druhého prezidenta (předsedy) 

Rady BLR.  Snaţil se, stejně jako jeho předchůdce, vyzdvihovat nutnost běloruské 

nezávislosti a národního rozvoje mimo rámec existující Běloruské sovětské socialistické 

republiky, kterou neuznával.
42

 Funkci běloruského exilového prezidenta vykonával aţ do své 

smrti roku 1943. Ačkoliv byl Zacharka ochoten udělat a obětovat pro běloruskou otázku a 

nezávislost své vlasti mnoho, nehodlal kolaborovat ani nijak blíţe spolupracovat 

s nacistickým Německem, které od konce 30. let ovládalo celou střední Evropu včetně 

Československa, respektive Protektorátu Čechy a Morava.
43

 

     Významnou figurou meziválečné běloruské Prahy byl rovněţ Tamaš Hryb (1895–1938). 

Ten projevoval významnou aktivitu jiţ v rámci vedení BLR na přelomu druhé a třetí dekády 

minulého století, v němţ zastával funkci ministra vnitra a propagandy. Následně se postavil 

do čela běloruského povstaleckého hnutí v průběhu polsko-sovětské války, za coţ byl Poláky 

vězněn a dokonce mu hrozil trest smrti. Po svém propuštění roku 1921 emigroval nejprve do 

Kaunasu a o rok později pak do Prahy. Zde začal studovat a po pěti letech se stal doktorem 

filosofie na Univerzitě Karlově.
44

 Hryb se angaţoval v rámci Běloruského kulturně-

osvětového spolku Francyska Skaryny (jako jeho místopředseda) a byl to „jeden z novinářsky 

nejaktivnějších Bělorusů v Praze“.
45

  Přispíval do časopisů Iskry Skaryny či Slovanská revue. 

Od roku 1930 byl rovněţ zaměstnancem praţské „Slovanky“, tedy Slovanské knihovny 

dodnes působící v budově Klementina v rámci Národní knihovny. Nakonec nelze nezmínit ani 

obrovský přínos Tamaše Hryba pro praţský Běloruský archiv. Po smrti jeho zakladatele 

                                                           
40

 Najdeme tady kromě něj i mnoho dalších náhrobků významných představitelů ruské, ukrajinské a okrajově i 
běloruské minority v ČSR. Za Bělorusy zmíním například významného koncertního a operního pěvce Michala 
Zabejdu-Sumického (1900–1981); ibidem, 284. 
41

 Šybieka, Sahanovič a Plavec, Dějiny Běloruska, 167. 
42

 Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 23–24. 
43

 Hlaváček a Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko, 22–25. 
44

 Kuthanová (ed.), Z historie exilu, 11. 
45

 Daniela Kolenovská, „České snahy o porozumění Bělorusku mezi vědou a politikou“, Sborník Národního 
muzea v Praze 69 (2015): 27, staženo 19. 04. 2021, https://docplayer.cz/20742263-Ceske-snahy-o-porozumeni-
belorusku-mezi-vedou-a-politikou.html. 
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Vjaršynina ho v letech 1934–1938 úspěšně a nezištně vedl, snaţil se ho uspořádat a rozšířit,
46

 

a to i přes velké finanční a jiné s tím spojené komplikace.
47

 

      Pestrá byla i činnost Bělorusa Jana Jermačenky (1894–1970). Jeho nejčilejší aktivita 

v praţské exilové běloruské komunitě připadá na období po roce 1938, kdy úzce 

spolupracoval s nacisty za účelem běloruské emancipace a samosprávy. V praţském prostředí 

byl však známý uţ dříve. Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy studoval v letech 1923–

1929 (díky stipendiu Česko-ukrajinského komitétu) a později si zaloţil vlastní lékařskou 

praxi. Díky tomu se finančně osamostatnil a mohl si, jako jeden z mála místních Bělorusů 

v meziválečné době, dovolit ţivot na úrovni poměrně úzké střední třídy. Finančně podporoval 

místní běloruská periodika – například jiţ párkrát zmiňované Iskry Skaryny
48

 – a byl i jedním 

ze zakladatelů (a také vedoucím) První běloruské sokolské jednoty v Praze. Ta vznikla 

v únoru 1923 a jejím posláním bylo slouţit národu prostřednictvím tělesné a morální 

výchovy.
49

 

     Ačkoliv se běloruská komunita první republiky vyznačovala velkým nepoměrem mezi 

počtem muţů a ţen, s převahou těch prvních, přesto se zde objevovalo a angaţovalo (ku 

prospěchu rozvoje běloruského exilu) vícero vzdělaných příslušníků něţného pohlaví. Nelze 

tady opomenout taková jména jako Paluta Badunova (pedagoţka a politická aktivistka, 1885–

1938),
50

 Larysa Henijuš (intelektuálka a básnířka, 1910–1983)
51

 a Ljudmila Kraskovská 

(etnografka a archeoloţka, 1904–1999). První zmiňovaná dáma v Československu (v Praze) 

ţila krátce, pouze v letech 1923– 1925, a druhá zase aţ od roku 1937. Vzhledem k zaměření 

této bakalářské práce na meziválečné období proto pokládám za nejrelevantnější přiblíţit 

pouze aktivity Ljudmily Kraskovské, která byla ze třech výše jmenovaných ţen nejvíce a 

nejdéle profesně (kariérně) spojená s ČSR (a po druhé světové válce také s ČSSR). 

     Ljudmila Kraskovská (1904–1999) byla, jak jiţ bylo řečeno, běloruskou etnografkou a 

archeoloţkou. Pocházela z ukrajinské intelektuální rodiny, ţijící ve Vilniusu, a po sloţení 

maturitní zkoušky na Běloruském gymnáziu ve Dvinsku
52

 odešla do Prahy, kde studovala 

v letech 1924–1929 a aktivně se zapojovala i do ţivota místní běloruské emigrace. V Praze 

navštěvovala hned dvě vysoké školy zároveň: Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy a 
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 Díky jeho činnosti archiv získal 457 nových archivních listů, dále 70 fotografií a 88 knih a časopisů. Zavedl zde 
rovněž výstřižkové oddělení. Viz ibidem, 27. 
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 Hlaváček a Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko, 54–57. 
48

 Ibidem, 46–49. 
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Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 37. 
50

 Hlaváček a Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko, 34–37. 
51

 Ibidem, 98–101. 
52

 Dvinsk neboli Daugavpils je dnes druhým největším městem Lotyšska, centrem historického Latgalska, a 
nachází se na jihovýchodě země poblíž hranic s Litvou a Běloruskem. 
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Ukrajinský vysoký pedagogický ústav Mychajla Drahomanova. Po úspěšném ukončení studií 

Kraskovská krátce pracovala v prehistorickém oddělení Národního muzea a následně se 

v roce 1931, po obhájení své dizertační práce, přesunula na Slovensko. V Bratislavě pracovala 

v Slovenském (národním) muzeu a uţ v polovině 30. let spojovala svou budoucnost s ČSR: 

v roce 1933 poţádala o československé občanství a začala pouţívat své poslovenštěné jméno: 

Ľudmila Kraskovská. Největší profesní úspěchy zaznamenala po druhé světové válce. Tehdy 

vedla archeologické oddělení Národního muzea v Bratislavě (v letech 1940–1975), k tomu se 

podílela mimo jiné na vzniku archeologické expozice Bratislavského hradu, Slovenské 

archeologické společnosti, a v neposlední řadě také působila (v letech 1950–1970) jako 

vysokoškolský pedagog na bratislavské Univerzitě Komenského. Kraskovská je dnes 

pokládána za zakladatelku moderní slovenské archeologie.
53

 Její biografie je výjimečná i 

z toho důvodu, ţe jako jedna z nemnoha postav intelektuální běloruské diaspory 

v meziválečné ČSR představuje kontinuitu: nebyla perzekuována či deportována během druhé 

světové války ani po ní (nacisty nebo později komunisty). Velký vliv na to, ţe ji osobně nijak 

významně neovlivnily změny politických reţimů ve střední Evropě v polovině 20. století, 

měly zajisté faktory, jako její brzká asimilace v československém prostředí, absence vlastní 

politické aktivity či náplň její profese, která se týkala dávné historie – a proto byla 

„ideologicky bezpečná“. 

2.8 Viktar Valtar a Zrozeni pod Saturnem 

     Poslední postavou praţské meziválečné běloruské komunity, kterou bych chtěl blíţe 

popsat, je Viktar Valtar (1902–1931). Ačkoliv byl jen o dva roky starší neţ Ljudmila 

Kraskovská, tak zemřel uţ v době, kdy ona teprve začínala svou dlouhou profesní dráhu 

v Bratislavě. Stejně jako ona tak i Valtar absolvoval středoškolské studium ve Dvinsku, odkud 

také pocházel.
54

 Následně absolvoval jednoroční kurz pro běloruské učitele a na doporučení 

běloruského oddělení Ministerstva školství Lotyšska a rovněţ díky podpoře běloruského 

politického exilu získal stipendium zajišťující studium v ČSR. V Praze Valtar ţil a studoval 

v letech 1922 aţ 1926, jeho oborem byla geodezie na Českém vysokém učení technickém. 

V hlavním československém městě se mladý Bělorus aktivně zapojil do spolkového ţivota 

zdejší běloruské komunity (mimo jiné jako člen Sdruţení běloruských pokrokových studentů). 

Své studium byl však nucen kvůli tuberkulóze předčasně přerušit a v roce 1926 se vrátil do 

                                                           
53

 Hlaváček a Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko, 90–93. 
54

 Na rozdíl od Kraskovské ale nedocházel na běloruské, nýbrž na ruské gymnázium. 
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Lotyšska, kde vyučoval na tamních běloruských školách – od roku 1930 dokonce jako ředitel 

školy v Rize. Viktar Valtar sice zemřel mladý, konkrétně 4. dubna 1931 v rodném Dvinsku, 

avšak za svůj krátký ţivot toho stihl opravdu mnoho. Kromě výše zmíněných aktivit napsal 

také velice cennou knihu, román Rodžanyja pad Saturnam.
55

  

     O existenci knihy dlouho nikdo nevěděl. Všechno změnil aţ nález Valtarova rukopisu v 

Litvě v 90. letech. V samotném Bělorusku bylo dílo, jako celek, poprvé vydané aţ v roce 

2009. K českému čtenáři se přeloţené dostalo aţ počátkem tohoto roku (2021), avšak jeho 

krátký úryvek byl publikován jiţ v roce 2016, a to v rámci publikace Bělorusko mimo 

Bělorusko. Běloruští intelektuálové v meziválečném Československu.
56

 Román Zrozeni pod 

Saturnem je sice literární fikcí, avšak jeho základ vychází z autentických zkušeností a 

proţitků autora, nasbíraných v průběhu jeho čtyřletého pobytu v Praze. Kniha velice osobitým 

stylem odhaluje atmosféru meziválečné Prahy a situaci uvnitř místní běloruské diaspory, 

hlavně té studentské. Mnohé její znaky, popisované Valtarem, se shodují s fakty, která 

ohledně běloruského meziválečného exilu v ČSR najdeme v odborných publikacích historiků 

a v archivech. Jako příklady lze uvést boj o kaţdé běloruské stipendium, politické a obecně 

názorové neshody mezi běloruskými studenty, jejich časté zdravotní problémy související 

s těţkou materiální situací, ale také bujarý společenský ţivot ve Studentském domově na 

Albertově atd. Postavy v románu mají rovněţ často svůj reálný předobraz. Ta hlavní, Piotra 

Tuhouski, byl ve skutečnosti Viktar Valtar, jeho nešťastná a neopětovaná láska, Viarchouská, 

zase pravděpodobně představovala Bělorusku Ljubu Vernikovskou, politickou emigrantku ze 

Sovětského Běloruska, která v Praze studovala filosofii ve stejné době jako Valtar (on ovšem 

vybral studium geodezie, respektive stavebního inţenýrství).
57

 Dalšími figurami v knize jsou 

například Předseda (předobrazem nejspíše Mikola Vjaršynin), Tamaševič (Tamaš Hryb) nebo 

Karuś (Vasil Rusak). Přímo, tedy jeho skutečným jménem, rodák z Daugavpilsu zmiňuje ve 

své knize i Jauhena Ljackého (1868–1942), původem běloruského vědce, publicistu, kritika a 

zároveň profesora a ředitele katedry rusistiky na FF UK.
58

 Ljackého vědecká a badatelská 

činnost směřovala mimo jiné k běloruskému folklóru a obecněji řečeno k etnografii. Tento 
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 V českém překladu zní název knihy Zrozeni pod Saturnem, což znamená ve špatném znamení či pod špatnou 
hvězdou. Životní smůla, beznaděj ve všem lidském, pocity zbytečnosti a zmaru jsou průvodními motivy knihy a 
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podzim roku 2016 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Hlaváček a Kotau, Bělorusko mimo Bělorusko, 111–
124. 
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významný a svého času v akademickém prostředí velmi ceněný Bělorus je dnes pochován na 

Olšanech, v blízkosti pravoslavného Chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice a míst posledního 

odpočinku jeho (jiţ dříve zmíněných) krajanů, tedy Krečevského, Zabejdy-Sumického a 

Zacharky.
59

 

     Dílo Zrozeni pod Saturnem jiţ nyní významně ovlivnilo a změnilo dosavadní dějiny 

moderní běloruské literatury a dle mého názoru můţe mít i mnohem více ambicí a pozitivních 

důsledků v nedaleké budoucnosti, a to s důrazem na české literární a obecně společenské 

prostředí a s ním spojenou veřejnou debatu. Poutavý příběh plný filosofie, ţivotních zkoušek i 

milostných zápletek má totiţ šanci zaujmout mnoho českých čtenářů, kteří se po jeho 

přečtení, často nejspíše poprvé v ţivotě, dozví o běloruském meziválečném prostředí v ČSR a 

také o Bělorusech a jejich národních specifikách obecně.       

2.9 Přístup československých vlád vůči místnímu 

běloruskému exilu a jeho zahraničněpolitický kontext 

     Zahraniční politika ČSR, kterou vedl po většinu meziválečného období blízký Masarykův 

spolupracovník a jeho nástupce v prezidentském křesle Edvard Beneš, názorově souzněla 

s politickými a ideovými vektory Rady BLR a jejich stoupenců. Meziválečné Československo 

bylo svrchovanou demokratickou republikou, mezinárodně uznávanou, která se v zahraniční 

oblasti zaměřovala na spojenectví s jinými, silnými evropskými partnery.
60

 Podobné aspirace 

a cíle v kontextu svého mateřského Běloruska měly vůdčí orgány exilové Běloruské lidové 

republiky i mnoho jiných veřejných činitelů, tvořících praţský běloruský meziválečný exil. 

Zároveň se Československo ostře vyhraňovalo vůči vnitřní politice a podstatě Sovětského 

svazu,
61

 jehoţ neuznávalo de iure a nepodepsalo s ním prakticky ţádné oficiální mezistátní 

smlouvy ani dohody.
62

 Výrazem tohoto odporu Prahy vůči Moskvě byla například i podpora 

bělogvardějských vojáků imigrujících do mladé středoevropské republiky.
63

 Odmítavý postoj 

vůči SSSR však netrval věčně a jeho změna ve svém důsledku postihla i přístup 

československé vlády vůči místním východoevropským diasporám – tedy i té běloruské. 
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     K uznání Sovětského svazu de iure došlo ze strany ČSR aţ 9. června 1934.
64

 Lze se 

domnívat, ţe k zmíněnému kroku došlo, z velké míry, v důsledku mocenských změn 

v evropském prostoru. Hitlerův nástup k moci počátkem roku 1933, jeho vnitroněmecká 

popularita a agresivní nacionalistická a revanšistická zahraniční politika vyţadovala od Prahy 

hledání nových, dříve nemyslitelných spojenectví – zvláště v situaci, kdy v pohraničí bydlely 

přes 3 miliony sudetských Němců. Pokračování diplomatického sbliţování Prahy a Moskvy 

se stvrdilo podpisem Československo-sovětské spojenecké smlouvy z 16. května 1935. Ta 

navazovala na obdobnou smlouvu mezi Svazem a Francií z počátku května téhoţ roku. Vznikl 

tak spojenecký trojúhelník, ve kterém se ČSR bránila zataţení do sovětských konfliktů na 

Dálném Východě a zároveň vojenskou pomoc Moskvy při případném konfliktu podmiňovala 

přítomností vojska svého hlavního meziválečného bezpečnostního garanta – Francie.
65

 

     Svaz tedy aţ do poloviny 30. let neměl s ČSR prakticky ţádné oficiální diplomatické 

vztahy (aţ na prozatímní smlouvu mezi Prahu a Moskvou z roku 1922) – tudíţ na jeho názor 

či moţné reakce nemusela brát místní praţská vláda při podpoře běloruského 

prodemokratického exilu a jeho aktivit ohledy. Krátce po podepsání dvou výše popisovaných 

smluv mezi Prahou a Moskvou však československá vláda obrátila a výrazně omezila svou 

podporu ruskému, ukrajinskému i běloruskému exilu,
66

 jenţ byl z velké části podezřívavý 

vůči Svazu a nesympatizoval s jeho marxistickou a kolektivistickou politikou ani s 

represivním přístupem vůči autonomistickým snahám jednotlivých národů uvnitř členských 

států SSSR. Ruská pomocná akce, jejíţ činnost se bez dotací československé centrální vlády 

nemohla obejít, se ke konci 30. let skoro úplně zastavila. Osobní i veřejný (spolkový) ţivot 

jednotlivých „všeruských“ diaspor – včetně té bílo-červeno-bílé – se tak stal ještě 

komplikovanějším. 

     Obecně lze vykreslit postoj československých meziválečných vlád (a obecně státních 

výkonných orgánů) vůči běloruským státotvorným ambicím od konce první světové války 

jako nejednoznačný. V korespondenci mezi prezidentem T. G. Masarykem a ministrem 

zahraničních věcí Edvardem Benešem z konce dubna 1919 lze dohledat formulace jako: „měli 

by zůstat Rusy a basta!“, „akceptujeme status quo“ i „rádi s nimi budeme obchodovat“.
67

 Tyto 

výroky interpretuji jako znaky obecné neznalosti běloruských záleţitostí (kultury, politiky, 
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historie atd.) ze strany dvou čelních představitelů ČSR. Bělorusko bylo tehdy bráno jako 

neoddělitelná součást Ruska, avšak v úvahu je brán i pragmatický kontakt s představiteli 

potenciálního budoucího Běloruského státu za účelem obchodu. O dva roky později byla 

uzavřena Riţská mírová smlouva. Československo ji na jednu stranu neuznalo (tedy ani 

polskou východní hranici), zároveň se však zavázalo nepodnikat ţádné kroky, jeţ by změnily 

vzniklou, pro běloruskou nezávislost přímo zdrcující, situaci.
68

 Naše země oficiálně neuznala 

ani BLR a její nezávislost;
69

  představitelé běloruské exilové vlády proto při příjezdu do ČSR 

v listopadu 1923 vystupovali sami za sebe a Rada BLR v Praze působila organizačně na bázi 

místních spolkových zákonů.
70

 Jak však trefně poznamenává Daniela Kolenovská,
71

 rozšířený 

mýtus, kolující také mezi odborníky, ohledně uznání BLR ze strany masarykovského 

Československa se podařilo definitivně vyvrátit aţ roku 2005. Stalo se tak díky pilotnímu 

projektu organizace Člověk v tísni, realizovanému na popud českého MZV.
72

 Při samotné 

realizaci projektu se pracovalo především s následujícími archivy: Archivem prezidentské 

kanceláře, Archivem akademického Ústavu Tomáše Garrigue Masaryka (zkráceně Archiv 

TGM), Národním archivem a také s Archivem Hlavního města Prahy.
73

 

     Zájem o běloruské záleţitosti byl mezi československou politickou garniturou i veřejností 

dvacátých a třicátých let spíše okrajový. Dokládá to uţ kupříkladu praţská Všeběloruská 

konference z roku 1921. Československá vláda sem svého zástupce neposlala a situaci 

sledovala pouze zpovzdálí prostřednictvím policejního zpravodaje (ten se posledního dne uţ 

ani na konferenci nedostavil).
74

 Z dalších, podle zákona povinných, policejních zpráv 

z průběhu konání schůzí běloruských spolků a organizací v ČSR, dochovaných v archivech, 

lze usoudit, ţe se jednalo skutečně pouze o povinné protokolování. To znamená bez známek 

osobního či politického zaujetí a bez přikládání větší míry důleţitosti konaným akcím ze 

strany samotných policistů i jejich nadřízených. Svědčí o tom například časté a závaţné 

překlepy v psaní jmen běloruských spolkových aktivistů.
75
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2.10 Porevoluční česká politická elita a Bělorusové 

 

     I v dnešní době (označované jako „covidová“), přesně sto let od podepsání Riţské 

smlouvy, konání První všeběloruské konference či od zahájení ze strany vlády ČSR z velké 

části nezištného projektu Ruské pomocné akce,
76

 téma Běloruska stále v české společnosti 

rezonuje, troufám si říct, ţe i více neţ před sto lety. Snad je to dáno tím, ţe se uţ jedná (od 

roku 1991) o svrchovanou zemi, ve které je velké politické a sociální napětí. Proti sobě stojí 

masy nespokojených občanů a autoritativní vůdce se svým byrokratickým aparátem. 

V obecné rovině zde tudíţ lze najít paralely se situací před sto lety, kdy tehdy ještě hrstka 

intelektuálů hlásících se k běloruské národnosti bojovala s autoritativními státními aparáty 

Polska a Sovětského svazu,
77

 kvůli kterým byli také často nuceni emigrovat (a realizovat sebe 

i svou vizi národního povznesení a rozvoje například v Československu). Červeno-bílo-

červená vlajka a starolitevská Pahonia i ve třetím desetiletí 21. století stále představují 

symboly běloruské opozice.  

     Novodobá česká politická elita, nebo alespoň někteří její čelní představitelé, neopomíná ve 

svých projevech dnešní Běloruskou republiku, vedenou od roku 1994 Alexandrem 

Lukašenkou. Nyní jiţ bývalý český ministr zahraničí Tomáš Petříček popřál 25. března 2021 

Bělorusům k výročí vzniku Běloruské lidové republiky a podotkl, ţe rok 1918 byl významný 
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pro český (československý) i pro běloruský národ. Ve svém projevu zmínil i důleţitost 

meziválečného Československa v rámci tehdejšího evropského běloruského politického exilu 

a řekl rovněţ, ţe vidí kontinuitu tehdejší podpory Bělorusů i dnes. Uvedl, ţe je rád za to, jak 

Česká republika zastává post demokratického vzoru pro podobně smýšlející Bělorusy a 

zároveň tuto zdejší menšinu Praha podporuje ve všech oblastech, čímţ zde vzniká stabilní 

útočiště a nový domov pro Bělorusy, kteří kvůli svým postojům a vnitřnímu přesvědčení 

nemohou či nechtějí ţít v současném postsovětském Bělorusku.
78

 Dříve se o osud 

východoevropské země a její vnitřní situaci zajímal také například Václav Havel, první český 

prezident, významný dramatik a disident. Havel stál u zrodu mezinárodního sdruţení 

Občanské Bělorusko, které „bylo zaloţeno v roce 2004 s cílem všestranně podporovat 

demokratické iniciativy a rozvoj občanské společnosti v Bělorusku.“
79

 Jiţ zesnulý prezident 

napsal v červnu roku 2005 rovněţ předmluvu ke knize Neznámé Bělorusko.
80

 Zde se 

vyjadřuje mimo jiné k paralelám, které vidí v činnosti někdejšího Československého disentu 

(a obecně toho v rámci celého sovětského bloku) a na druhé straně běloruského z počátku 

nového tisíciletí.
81

  

     Běloruská diaspora v meziválečném Československu rozhodně nepatřila mezi početné 

skupiny, coţ také omezovalo její vliv. V porovnání s ostatními východoevropskými 

slovanskými národy, které zde v té době ţily (tedy Rusy a Ukrajinci), byli Bělorusové 

znevýhodněni i finančně. Proto u nich nezřídka kdy docházelo, hlavně v prostředí místních 

studentů, ke slévání se s příslušníky dvou jiţ zmíněných „bratrských“ národů uvnitř jejich 

organizací, které měly propracovanější strukturu, více financí a nabízely mladým Bělorusům 

pestřejší škálu spolkového a studijního uplatnění. Mezi takové instituce patřily kupříkladu 

Ukrajinská hospodářská akademie a Zemgor.
82

 Přestoţe kvantitativně byla běloruská diaspora 

v ČSR slabá a často podléhala cizím vlivům, kvalitativně se jednalo o velmi pestrou a 

různorodou směsici lidských osudů a názorů, která se aktivně zapojila do společenského 

ţivota první republiky. 
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3 Bělorusové v meziválečném Polsku 
     Národnostní menšiny v meziválečném Polsku tvořily nemalou část celkové populace. Na 

ploše 389 720 km ²  ţilo vedle Poláků, kteří tvořili okolo 70 procent z necelých 35 milionů 

obyvatel, také 14 procent Ukrajinců, 8 procent ţidů, 4 procenta Bělorusů a podobný počet 

Němců. Tyto údaje pochází ze všeobecného sčítání lidu z roku 1921.
83

 

 

3.1 Polská politická scéna 

     Můţe být bráno jako paradox, ţe meziválečné běloruské národně-osvobozenecké hnutí, 

jehoţ politická elita usilovala v Sejmu o uznání běloruských práv na vlastní rozvoj a 

autonomii, se snaţilo distancovat od Poláků. Přitom bylo toto hnutí zmítané vnitřními spory a 

chaosem ne méně neţ etnicky polská politická scéna, v rámci které probíhaly boje o funkce, 

moc, hodnoty a obecné směřování Druhé Rzeczypospolité ve vnitřní i zahraniční oblasti. Dvě 

hlavní antagonické koncepce té doby byly nacionalistická Romana Dmowského a 

konfederační Józefa Piłsudského. Dmowski přitom ve své geopolitické koncepci směřování 

budoucího Polska, které se nakonec, v listopadu 1918 (po dlouhých 123 letech záborů), 

objevilo opět na mapě evropských států, sázel na spolupráci s Rusem, coţ Piłsudský razantně 

odmítal a orientoval se na Centrální mocnosti (především Rakousko-Uhersko a Německo). 

Rozdílný přístup měli i v otázce vnitřní politiky Polského republiky po roce 1918. Zde si 

Dmowski představoval Polsko ideálně jako etnicky čistě polský stát, který zahrnuje pouze 

území obývaná lidmi, kteří se cítí být Poláky, jsou vyznavači polských hodnot a za svou 

vlastní přijímají polskou kulturu. Naopak Piłsudský, narozený, vychovávaný a po celý ţivot 

spjatý se svým rodným krajem na dnešním litevsko-běloruském pomezí, se přikláněl 

k velkému polskému státu v duchu bývalé Polsko-litevské unie, kde by spolu opět v harmonii 

a míru koexistovalo více národů i náboţenských vyznání.  

     Druhý jmenovaný provedl v květnu 1926 státní převrat, kterým nastolil autoritativní reţim 

takzvané Sanace, který přetrval v zemi aţ do začátku druhé světové války, tedy do září 

1939.
84

 Přístup polských elit vůči běloruské menšině byl hlavním vnějším faktorem, který 

ovlivňoval směřování a rozvoj běloruského národního hnutí v Polsku v letech 1921–1939. 
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3.2 Bělorusové v Sejmu 

     Centrem politických a národotvorných aktivit běloruské menšiny v Polsku mezi dvěma 

světovými válkami nebyla Varšava, hlavní a největší město v zemi, nýbrţ Vilnius (polsky 

Wilno a bělorusky Vilnja). Historické město, dnešní centrum Litvy, bylo tehdy povaţováno 

Poláky za polské, Litevci za litevské, Bělorusy za běloruské a ţidy za „Jeruzalém severu“.  

Na počátku dvacátých let minulého století se vnitřní spory a odlišné politické vektory 

běloruské menšiny v Polsku (myšleno aktivity jejich národně uvědomělých elit) ještě tolik 

neprojevovaly. Sen mnoha běloruských intelektuálů o jednotném, nezávislém a 

demokratickém Bělorusku, částečně uskutečněný vznikem a krátkým trváním Běloruské 

lidové republiky v roce 1918,
85

 se po roce 1921 rozplynul. Prioritou číslo jedna se následně 

stala konsolidace běloruského hnutí v rámci Druhé Rzeczypospolité. Projevem snahy o 

politickou jednotu Bělorusů se stal v roce 1922 – v době voleb do polského parlamentu – 

vznik Běloruského poslaneckého klubu (Białoruski Klub Poselski, BKP).
86

 Zde byli 

zastoupeni představitelé odlišných politických proudů; jednalo se o politiky pravicové 

(křesťanští demokraté) i levicové (socialisté, eseři a sociální demokraté). Do Sejmu se dostalo 

v listopadu 1922 celkem 11 běloruských poslanců a do Senátu 3 běloruští senátoři. 

Konsolidace sil největších národnostních menšin v meziválečném Polsku, jejichţ snahou bylo 

získání většího vlivu na dění v zemi a prosazování vlastních národnostních cílů, vlastní 

agendy, se zrcadlila (ve stejném volebním roce) ve vzniku iniciativy pod jménem Blok 

národnostních menšin (Blok Mniejszości Narodowych, BMN). Běloruské politické strany 

byly jeho součástí – společně se stranami reprezentujícími menšiny Němců, ţidů či 

Ukrajinců.
87

 

 

3.3 Běloruské politické strany, jejich struktury a osobnosti 

     Politických hnutí a stran Bělorusů bylo v meziválečné Rzeczypospolité více. Mezi klíčové 

rozhodně patřila Běloruská křesťanská demokracie (Biełarụskaja chryscijạnskaja 
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demakrạtyja, BChD),
88

 zaloţená v Petrohradě roku 1917, která zároveň zastávala jeden z 

nejumírněnějších postojů vůči centrální varšavské vládě.
89

 Strana chtěla docílit stejných práv 

pro Bělorusy, jako měli v zemi Poláci, a to na základě rovnosti všech občanů dané Březnovou 

ústavou z roku 1921.
90

  Prosazovala rovněţ více prostoru a moţností pro národní rozvoj, 

včetně širokého přístupu k běloruskojazyčnému školství. Program strany byl v porovnání 

s ostatními běloruskými politickými subjekty té doby nejméně vyhraněný a radikální.
91

 Ve 30. 

letech se však i BChD v důsledku polské asimilační politiky radikalizovala a do budoucna 

snila o nezávislém Bělorusku sloţeném ze všech etnicky běloruských regionů. Tedy i těch, 

které po Riţském míru,
92

 včetně takových významných měst jako Minsk, Mohylev, Vitebsk, 

Polock, Sluck či Homel, připadly Běloruské sovětské socialistické republice (BSSR). Strana 

se stavěla ostře proti komunistickému hnutí. Její ideologický a programový základ tvořila 

katolická víra – konkrétně pak světově proslulá encyklika Rerum novarum papeţe Lva XIII. 

z roku 1891, která poprvé vyjadřovala postoj římskokatolické církve k sociálním otázkám a 

problémům rychle rostoucí dělnické třídy. 

Katolická víra se v běloruské křesťanské demokracii projevovala i personálně: vedoucími 

představiteli BChD byli katoličtí kněţí – Vincent Hadleuski a Adam Stankievič.
93

 

     Adam Stankievič (1891–1949) představoval vůdčí osobnost katolického, křesťansko-

demokratického běloruského proudu na meziválečné polské politické scéně. Nebyl jenom 

duchovním, nýbrţ i publicistou, historikem, politickým a sociálním aktivistou.
94

 Stál u zrodu 

BChD a byl i redaktorem jejího tiskového orgánu, vlivných běloruských novin Biełaruskaja 

Krynica, které vycházely v letech 1925–1937.
95

 Stankievič byl aktivní i v polském Sejmu, kde 

se dlouhodobě zasazoval o spravedlivé a důstojné zacházení s běloruskými občany Druhé 
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polské republiky, a to v duchu svých morálních křesťanských zásad. Příkladem této aktivity 

můţe být knězův emotivní projev na půdě Sejmu ze dne 16. března 1923. Stankievič zde 

kritizuje polskou vládu za to, ţe se všemi moţnými způsoby snaţí polonizovat, a tudíţ 

národně „vykořenit“ Bělorusy ţijící na severovýchodě Polska. Jako příklad následně uvedl 

politické vězně běloruské národnosti: desítky osob, které polské úřady nespravedlivě a bez 

pádných důkazů o jejich provinění zatkly v oblasti Bělostoku a Grodna. Hlavním důvodem 

měla být podle kněze jejich proběloruská činnost, kterou se polské centrální orgány snaţily za 

kaţdou cenu potlačit. Stankievič zároveň ve svém vystoupení odsuzoval vzniklou situaci, kdy 

bylo s těmito běloruskými aktivisty zacházeno ve věznicích jako s vrahy či jinými, podobně 

nebezpečnými kriminálníky (tedy naprosto nepřiměřeně).
96

 

     Adam Stankievič nezanevřel ani na běloruskou osvětu: byl aktivním členem a v letech 

1924–1926 také předsedou Společnosti běloruské školy (Towarzystwo Szkoły Białoruskiej, 

TBS). Organizace existovala v letech 1921–1936 a na jejím chodu se podílelo mnoho 

klíčových běloruských politických figur té doby: kromě Stankieviče také Branislav 

Taraškievič, Fabian Akinčyc, Radoslav Ostrouski, Ihnat Dvarčanin, Anton Luckievič či 

Symon Rak-Michajlouski. Hlavní náplní TBS byla podpora běloruské vzdělanosti a školství 

na severovýchodě meziválečného Polska, dnešních Kresech,
97

 coţ tedy zahrnovalo okolí 

takových měst jako kupříkladu Baranavičy, Grodno, Svislač, Slonim, Novhorodek (vše se 

dnes nachází v Bělorusku), Bělostok (dnešní hlavní město polského Podleského vojvodství) a 

Vilnius. Konkrétně se aktivita spolku zaměřovala na zakládání běloruských lidových škol, 

stejně tak jako středních a vyšších, dále na podpůrné kurzy pro negramotné, udělování 

stipendií pro nadanou běloruskou mládeţ, výstavbu kulturních domů či podporu v oblasti 

vydávání a rozšiřování běloruských učebnic a vědeckých časopisů mezi běţné občany (neboli 

„prostý lid“). Ačkoli měla Společnost teoreticky nepolitický charakter, s časem začala čím dál 

více podléhat vlivům běloruských politických stran působících v Rzeczypospolité, a hlavně 

těch levicových. Spolek pak na přelomu 20. a 30. let oslabil spor mezi zastánci jeho 

politického charakteru (v čele s Dvarčaninem) a těmi, kteří chtěli zachovat pouze původní 
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kulturně-osvětové cíle (v čele s Ostrouským). Ve 30. letech měli na chod TBS čím dál větší 

vliv komunisté, coţ mělo za následek represe a omezení vůči organizaci ze strany polských 

výkonných orgánů. Ty se kvůli obavám z moţného narušení veřejného pořádku definitivně 

rozhodly ukončit její činnost v průběhu prosince 1936.
98

 

     Na opačné straně ideového spektra vůči BChD stála Komunistická strana Západního 

Běloruska (Kamunistyčnaja partyja Zachodniaj Bielarusi, KPZB), která existovala od roku 

1923 a byla autonomní součástí Komunistické strany Polska. Jednalo se o právně nelegální 

stranu, která chtěla skoncovat se stávajícím polským „burţoazním státem“ a následně připojit 

čtyři polská (v značné míře však etnicky běloruská) vojvodství na severovýchodě země 

k BSSR. Jednalo se konkrétně o vojvodství Vilenské, Poleské, Bělostocké a Novhorodské.  

Strana byla podporována Sovětským svazem, kterému záleţelo na destabilizaci vnitrostátní 

situace svého západního souseda. KPZB označovala polskou vládu, stejně jako běloruské 

spolky a politické subjekty, za „nacionálně – fašistické“, a zájmy sovětské a komunistické pro 

ni byly přednější neţ ty běloruské, potaţmo národní.
99

 

     Asi nejvýznamnějším běloruským politikem této éry byl Branislav Taraškievič (1892–

1938). Ten se kromě politiky věnoval i lingvistice a překladatelské činnosti. Zaslouţil se o 

vznik systému běloruského pravopisu, pouţívaného dodnes (tzv. taraškievice), či o překlad do 

běloruštiny snad nejslavnějšího díla polsko-litevsko-běloruského romantika Adama 

Mickiewicze, Pan Tadeáš
100

 (Mickiewicz pocházel z okolí Novhorodku a s tímto regionem je 

spjata i řada jeho vrcholných literárních počinů). Taraškievič byl v letech 1922– 1925 

předsedou Běloruského poslaneckého klubu. V té době uţ byl ovlivněn komunistickým 

hnutím a také vstoupil do KPZB. V roce 1925, spolu s dalšími čtyřmi podobně smýšlejícími 

běloruskými poslanci, vystoupil z BKP a společně pak zaloţili nový klub: Běloruskou 

rolnicko-dělnickou hromadu (Belaruskaja Sjaljanska-Rabotnickaja Gramada, BSRG).
101

  

     BSRG byla silně napojená na západoběloruské i sovětské komunisty, jejichţ cílem bylo 

zničit běloruské organizace a politické subjekty s národním profilem a programem (aktivní 

v Polsku) a také získat vliv na politické dění v zemi, díky přístupu do Sejmu skrze spřízněné 

poslance. BSRG však měla politický program rozdílný oproti komunistům. Její masový profil 

a líbivá hesla, oslovující široké vrstvy běloruské chudiny, stály za rychlým a strmým 

úspěchem strany, vedené právě Taraškievičem. Dnes bychom program strany mohli označit 
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za podobný populistickým politickým proudům, plný nereálných, vznešených a 

rovnostářských hesel: o spravedlnosti pro všechny, rozdělení půdy bohatých agrárníků mezi 

chudé rolníky a vládu pracujícího lidu. Hromada kromě sociálních poţadavků předkládala i ty 

charakteru národnostního (zajištění osvěty ve vlastním národním jazyku pro všechny 

Bělorusy) či státoprávního (formální právní oddělení katolických církevních institucí od těch 

státních neboli světských). Členstvo strany na konci roku 1926 čítalo na 100 000 lidí. Polské 

vedoucí politické orgány rychle dospěly k názoru, ţe rostoucí popularita nové politické síly je 

hrozbou pro status quo v zemi, a tak přistoupily k pacifikaci strany a jejích politických vůdců. 

Ti byli v lednu 1927 zatčeni a činnost samotné organizace o dva měsíce později zakázána. 

Na počátku 30. let byli z vězení propuštěni bývalí čelní představitelé BSRG. Někteří z nich se 

vzdali svých socialistických a komunistických pozic (jako kupříkladu Fabian Akinčyc), jiní 

právě naopak. Ještě více se radikalizovali a jejich protipolská protivládní činnost byla spíše 

podvratná neţ konstruktivní, namířena i proti nekomunistickým běloruským organizacím.
102

 

Takové postoje zastávali například Symon Rak-Michajlouski či jiţ zmíněný Branislav 

Taraškievič.
103

 

     Jiný přístup k polské vládě (od roku 1926 sanační) – neţ výše zmíněné křesťansko-

demokratické a levicové běloruské proudy – zastával Ústřední svaz běloruských osvětových a 

hospodářských společností neboli Centrsajuz (Centralny Związek Białoruskich Kulturalno-

Oświatowych oraz Gospodarczych Organizacji i Instytucji). Vznikl ve Vilniusu roku 1930 

z bývalých představitelů BSRG odmítajících komunistickou ideologii. Nejednalo se o 

politickou stranu, nýbrţ o sdruţení, coţ také odpovídalo povaze tehdejšího politického 

systému v Polsku.
104

 Po převratu v roce 1926 v zemi totiţ vládla skupina politiků věrných 

idejím maršálka Piłsudského, který stál spíše v pozadí velké politiky a byl nejvyšší morální 

autoritou.
105

 Klasická parlamentní opozice byla potírána a její činnost vládou ztěţována, 

zvláště pokud šlo o opozici nacionalistickou a pravicovou (v čele s Dmowského Národní 

Demokracií neboli Endecjí). V nové politické konfiguraci, která by se dala popsat jako lehčí 

forma autokracie, však nadále fungoval parlament a v něm byl největší politickou silou 

v letech 1927–1935 takzvaný Bezpartijní blok spolupráce s vládou (Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem, BBWR). Ten se stejně jako později vzniklý Centrsajuz neprofiloval 
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jako klasická politická strana, nýbrţ jako politická organizace lidí a skupin s různými názory a 

cíli. Tito lidé zastávali nejdůleţitější výkonné posty v zemi, v centrálních orgánech i 

v samosprávách. Spojovala je však bezbřehá podpora a sympatie k Józefu Piłsudskému, jeho 

názorům, krokům atd.
106

 

     Západoběloruští komunisté Ústřední svaz veřejně očerňovali, a to nejen z důvodů 

ideologických, ale i pragmatických (strach ze ztráty vlivu v rámci běloruského lidového hnutí 

v Polsku). Kritizovaly ho však i ideově odlišné běloruské politické kruhy, například BChD, a 

to kvůli vstřícnému přístupu sdruţení k vládě, za který si od svých nepřátel vyslouţili členové 

a příznivci Centrsajuzu označení jako „polonofilové“ či „běloruská sanace“.
107

 Mezi 

významné představitele Centrsajuzu patřili Radoslav Ostrouski, Anton Luckievič, Fabian 

Akinčyc či Janka Stankievič. S podporou polské vlády se organizaci podařilo počátkem 30. let 

minulého století rozšířit síť běloruských knihoven a nakladatelství vydávajících běloruskou 

literaturu. Také začala vydávat vlastní noviny Napierad či týdeník Nasz Kraj.
108

 Podporu 

vlády zdůvodňovali představitelé Centrsajuzu tím, ţe pragmatický kalkul jejich aktivity 

směřuje ne proti centrální moci (která je stejně silnější neţ všechny západoběloruské síly 

dohromady), ale směrem dál od politiky. A tedy k oblastem kulturním a osvětovým, kde je 

moţno realizovat běloruský národní rozvoj finančně podporovaný sanační vládou. Tato 

strategie byla krátkodobě jistě úspěšná a přinesla konkrétní výsledky, pokud ji porovnáme 

s problematickou činností jiných relevantních běloruských politických sil té doby.
109

  

     V první polovině 30. let se však situace změnila a podpora polské vlády pro běloruské 

polonofily skončila. Nejvíce tímto utrpěl právě Centrsajuz. Tento krok Varšavy byl dán 

pragmatickým kalkulem, kterým byl malý faktický ideologický vliv běloruské sanace na 

široké masy polských Bělorusů.
110

 

 

 

                                                           
106

 Řezník, Dějiny Polska, 356–357. 
107

 Mironowicz, Białoruś, 101. 
108

 Iwanow, „Kwestia białoruska“ in Czeskie badania, 281–282. 
109

 Centrální polská vláda potírala jinak smýšlející politickou konkurenci všech národnostních celků žijících 
v meziválečném Polsku, a to bez rozdílu. V případě neposlušnosti vůči sanaci a její agendě se dostávalo tresty, 
ať už finanční či například omezení svobody, jako v případě již zmíněné Hromady. Běloruská křesťanská 
demokracie zase měla problémy formálního charakteru a stavěla se proti ní nejenom moc světská, ale také ta 
církevní: polská katolická církev. Jako příklad aktivit namířených proti BChD lze zmínit časté konfiskace nákladů 
periodika Biełaruskaja Krynica či zákaz vstupovat do strany – vydaný speciálně pro katolické kněze. Viz 
Mironowicz, Białoruś, 100. 
110

 Ibidem, 102. 



37 
  

3.4 Adam Stankievič a Branislav Taraškievič: životní 

paralely 

     Dva výše zmínění významní běloruští aktivisté - Adam Stankievič a Branislav Taraškievič 

– sice zastávali rozdílné politické názory, přesto lze v jejich činnosti a ţivotní dráze nalézt 

mnohé paralely. Často bohuţel tragické.  Kromě podobného data narození (roky 1891 a 1892) 

a běloruské národnosti a identity, kterých si byli oba plně vědomi, byli na ně hrdí a snaţili se 

je propagovat a rozšiřovat dál mezi lid (dát běloruské kultuře, literatuře a osvětě plnější a 

reprezentativnější ráz), se také oba podíleli na činnosti Společnosti běloruské školy. Oba 

rovněţ zastávali stejné stanovisko v otázce budoucnosti rozvoje běloruského hnutí po podpisu 

Riţského míru v roce 1921. Byli přesvědčeni a věřili (jak se později ukázalo tak nejspíše dosti 

naivně), ţe soustavná a usilovná národotvorná činnost spojená s polským demokratickým 

parlamentarismem a běloruskojazyčným školstvím na všech úrovních vytvoří dostatečné a 

vhodné podmínky a mantinely pro světlou budoucnost Bělorusů ţijících na území 

meziválečného Polska.
111

 Sami sebe nazývali pragmatiky a realisty. Spolu s dalšími 

běloruskými politickými aktivisty proto na jaře 1921 zaloţili Běloruský politický komitét 

(Białoruski komitet polityczny, BKP). Jednalo se o neformální organizaci, která 

spolupracovala s polskou vládou při potírání vlivů exilové běloruské vlády (v čele s Václavem 

Lastoŭským
112

) na území Rzeczypospolité. V březnu 1922 došlo dokonce k setkání 

představitelů BKP s náčelníkem Piłsudským a premiérem Ponikowským. Členové komitétu 

představili čelním polským představitelům své plány pro budoucnost běloruského školství 

(mezi ty patřily mimo jiné finanční podpora běloruského gymnázia ve Vilniusu, vznik úřadu 

pro záleţitosti běloruského školství při ministerstvu školství a také zaloţení běloruského 

pedagogického semináře). Poláci ujistili BKP o své angaţovanosti pro běloruské záleţitosti; 

kromě slovní podpory a zdvořilostí však polská generalita v těchto konkrétních běloruských 

záleţitostech více praktické agendy neudělala.
113

 Lze zde tedy vidět paralely s jiţ 

popisovaným případem Centrsajuzu, kdy polská vláda rovněţ povolila činnost běloruské 
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organizace a spolupracovala s ní pouze v rámci svých vlastních politických cílů. V letech 

1921 a 1922 šlo přitom o boj proti exilové vládě, o deset let později pak o snahu získat na 

svou stranu (stranu sanačního reţimu) běloruské občany Druhé polské republiky skrze 

propagandistickou činnost Centrsajuzu. 

     Pozdější činnost Stankieviče i Taraškieviče rovněţ naráţela na překáţky ze strany polské 

vlády. První zmíněný měl problémy s vydáváním Biełaruskaje Krynicy, druhý zase především 

v rámci své činnosti v BSRG. Ačkoliv oba dlouho povaţovali za hlavního nepřítele (sebe 

osobně i běloruského hnutí) polskou státní asimilační a diskriminační politiku, tak paradoxně 

oba ukončili tragicky a předčasně své ţivoty v důsledku represí jiného velkého hráče, 

konkrétně Sovětského svazu. Taraškievič se v rámci výměny politických vězňů mezi Polskem 

a SSSR dostal roku 1933 do Moskvy a o čtyři roky později byl bez pádných důvodů nebo 

procesu odsouzen k trestu smrti v rámci stalinských čistek. Zemřel 29. listopadu 1938 

v Minsku a zrehabilitován byl aţ o necelých dvacet let později, v roce 1957. Naproti tomu 

kněz Adam Stankievič druhou světovou válku přeţil. Byl však rovněţ odsouzen ve 

vykonstruovaném procesu. V roce 1949 ho sovětská vnitřní bezpečnost zatkla ve Vilniusu 

(tehdy uţ hlavní město Litevské SSR) a došlo k jeho odsouzení za údajnou protisovětskou 

činnost a špionáţ pro Japonsko. Ve vězení měl strávit 25 let. Nakonec zemřel jiţ 4. prosince 

1949 v nápravně-pracovním táboře GULAG NKVD „Bratskij“ v Irkutské oblasti Sovětského 

svazu.
114

 

     Tyto dva tragické běloruské ţivotní osudy mohou slouţit jako jistá personifikace 

obecnějších tendencí a problémů, se kterými se historicky musel potýkat běloruský národ, a to 

především vzhledem ke svému geografickému vklínění a poloze na rusko-polském pomezí. 

 

3.5 Přístup polské vlády k běloruské otázce: případ 

demografie a školství 

     Podle odhadů známého historika Jerzyho Tomaszewského ţily v Polsku roku 1931 necelé 

2 miliony Bělorusů (1,966), coţ bylo 6 procent celkové populace tehdejší Polské republiky.
115

 

Oficiální statistika, v rámci sčítání lidu v roce 1931, přitom mluvila o pouhých 3,1 procentech 

Bělorusů.
116

 Velké nesrovnalosti mezi tím, jak počty Bělorusů představovala polská vláda a 

jaké byly ve skutečnosti, mají své základy ve více faktorech. Mezi hlavní patří sniţování 
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počtu Bělorusů – například tak, ţe katolíci byli automaticky povaţováni za Poláky. Nešlo o 

pouhý nástroj polské politiky bez jiného neţ propagandistického odůvodnění. Například 

geograf a politolog Sergiusz Matiunin píše, ţe v běloruském veřejném prostoru uţ delší dobu 

docházelo ke stereotypizaci a chybnému prolínání se náboţenské a národnostní identity. 

Katolík ţijící na běloruských zemích byl automaticky povaţován za Poláka a pravoslavný 

naopak za Bělorusa.
117

 Polské spisy dle Matiunina cíleně počty Bělorusů sniţovaly. Ty 

sovětské je naopak uměle zvyšovaly, coţ se ve 20. letech minulého století pojilo s politikou 

takzvané bělorusizace, která se snaţila shora, direktivně, vytvořit nového běloruského občana 

podle ideologicky sovětského modelu. Dle autora lze proto snad za nejvíce přesné a blízké 

(skutečnému početnímu stavu jednotlivých etnik v Bělorusku) povaţovat spisy okupační, 

německé, z obou světových válek – konkrétně z let 1916 a 1941. 
118

 

     Velkou roli v přístupu Varšavy vůči Bělorusům hrálo i školství, které bylo ve většinově 

běloruských regionech (tedy ve čtyřech jiţ zmíněných polských meziválečných 

vojvodstvích) asimilační a jednoznačně nacionalistické. Polská oficiální politika vůči 

menšinám se snaţila – s menšími přestávkami a zvraty – v meziválečném období o asimilaci 

etnicky nepolských státních příslušníků a centralizaci moci. Cílem bylo integrovat tyto 

skupiny do většinového polského ţivlu a přesvědčit je, ţe polský jazyk a kultura jako 

vývojově vyšší národní formát mají smysl a pozitivní důsledky i pro ně. Implementace této 

teorie v rámci běloruského systému školství na území Druhé polské republiky probíhala 

postupně uţ od konce první světové války. Počty běloruských škol, konkrétně sniţování jejich 

počtu v průběhu dvacátých a třicátých let, mluví samy za sebe. Zatímco ve školním roce 

1918/1919 systém zahrnoval celkem 346 běloruských zařízení, tak o necelých dvacet let 

později, ve školním roce 1937/1938, bylo v provozu pouhých pět desítek škol, ve kterých se 

vyučoval běloruský jazyk. Na vrcholu tohoto meziválečného systému stála běloruská 

gymnázia, která však postupně polské úřady zavíraly. Jednalo se o objekty v Radaškovičích 

(uzavřeno 1928), Klecku (uzavřeno 1931), Novhorodku (uzavřeno 1934) a Vilniusu.
119

 

Vilniuské gymnázium bylo z nich největší a nejpočetnější – ve svých počátcích v roce 1919 
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mělo okolo 340 studentů a 18 učitelů.
120

 Jako jediné také vzdělávalo mladé a nadějné 

Bělorusy nepřetrţitě skoro aţ do konce druhé světové války (do roku 1944). K dobré reputaci 

a prestiţi mu pomáhala jména předních běloruských činitelů, kteří zde působili a o kterých jiţ 

bylo výše referováno: Branislav Taraškievič, Adam Stankievič nebo Anton Luckievič.
121

 

     V meziválečném Polsku docházelo k direktivnímu omezování vlivu běloruštiny (ve 

prospěch polštiny) nejenom v oblasti školství. Faktem bylo také potlačování náboţenského 

ţivota v rodné řeči Bělorusů. To se přitom netýkalo pouze katolíků, ale i pravoslavných.
122

 

 

3.6 Lex Grabski a výtky běloruských poslanců adresované 

Společnosti národů 

     Problémy a útrapy běloruské menšiny v meziválečném Polsku se na mezinárodní 

(celoevropské) fórum pokusila dostat skupina běloruských poslanců. Konkrétně se hodlali 

obrátit na předchůdkyni dnešní Organizace spojených národů (OSN), tedy na Společnost 

národů (SN), která vznikla roku 1920 v rámci Versailleské smlouvy jako jeden z důsledků 

první světové války. Sekretariát SN tedy v březnu 1926 obdrţel memorandum týkající se 

běloruského školství. Podepsali ho běloruští členové polského Sejmu, jmenovitě Fabian 

Jaremič, Piotra Miatla, Borys Rahula, Symon Rak-Michajlouski, Adam Stankievič a Paval 

Valošyn. V dokumentu bylo informováno mimo jiné o tom, ţe polské úřady zrušily na 

počátku 20. let více neţ 400 běloruských škol vzniklých v době německé okupace za první 

světové války. Zároveň mělo docházet k delegování běloruských učitelů z těchto zrušených 

škol za prací v školních zařízeních v centrálních oblastech Polska, kde běloruská menšina 

nebyla prakticky vůbec zastoupena v místní populaci. Další výtka vůči polské vládě – té 

centrální i vůči samosprávám – směřovala na její odmítavý postoj k věci zaloţení soukromé 

běloruské školy.  

     Polská vláda ve Varšavě zareagovala na běloruské memorandum okamţitě a na vyvrácení 

výše uvedených výtek běloruských poslanců si dala záleţet. Ve hře bylo totiţ mimo jiné 

uchování obrazu Polska na mezinárodní aréně – obrazu demokratické moderní republiky, 

která dbá na dodrţování svobod a práv všech svých občanů bez ohledu na jejich etnickou 

příslušnost. Na zhotovení oficiální polské reakce spolupracovalo více ministerstev. Jednalo se 
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o ministerstvo zahraničních věcí, dále náboţenských vyznání a veřejné osvěty a rovněţ 

ministerstvo vnitra. Polská administrativa kompletně negovala běloruské argumenty. Dle 

jejího názoru byly zavírány školy nikoliv běloruské, ale pouze ty ruské z dob záborů. Učitelé 

byli zase posíláni do vnitřních vojvodství z toho důvodu, ţe znali dobře polštinu avšak špatně 

běloruštinu. Běloruské školy zase neměly být zřizovány z důvodu malého zájmu Bělorusů o 

to, aby se v nich jejich potomci vzdělávali. Aby vypadal celek této argumentace více 

přesvědčivě, byly do polských ambasád v klíčových evropských zemích
123

 zasílány také 

dokumenty, které poukazovaly na faktický právní rámec, jenţ zaručoval Bělorusům volný a 

spravedlivý přístup ke vzdělávání v jejich rodném jazyce. 

     Konkrétně se ve vládní zprávě určené SN odkazovalo na takzvaný „Lex Grabski“
124

 – 

zákon z 30. července 1924. Ten reguloval systém školství pro národnostní menšiny a jako 

základní druh školy zavedl zařízení utrakvistická (dvoujazyčná) v oblastech, kde ţilo alespoň 

25 polských státních příslušníků jiné neţ polské národnosti. Zároveň měly lokální úřady a 

samosprávy komunikovat s nepolskými národy (například Ukrajinci či Bělorusy) v jejich 

rodné řeči a i tyto menšiny měly právo navazovat spojení se státními orgány ve svém jazyce. 

Ačkoliv můţou tyto kroky vypadat dosti liberálně, v praxi vypadala situace poněkud jinak. 

Záměry vůči menšinám byly stále asimilační a mnohé právní předpisy zákona vyznívaly 

diskriminačně. Například pokud se 20 rodičů z celé utrakvistické školy vyjádřilo pro výuku 

v státním jazyce, tak se následně vyučovalo v dotyčném zařízení pouze v polštině. V opačném 

případě uţ situace tak jednoduchá nebyla: pro dodatečnou výuku běloruštiny v polském 

gymnáziu či jiné střední škole se muselo pozitivně vyslovit nejméně 40 procent všech rodičů 

ţáků dané školy.
125

 Zákon se dotkl negativně nejen Bělorusů, ale rovněţ mnohem početnější 

ukrajinské menšiny. Přední americký historik, politolog a rusínský aktivista Paul Robert 

Magocsi poukazuje na skutečnost, ţe v důsledku zavedení „Lex Grabski“ došlo k výraznému 

poklesu počtu škol s ukrajinským vyučovacím jazykem. Ve stejné době mělo naopak docházet 

k prudkému navyšování polskojazyčných škol na Volyni a dvoujazyčných v Haliči.
126

 

     Argumentace a kroky polské vlády přinesly očekávaný výsledek. Orgány Společnosti 

národů se ţádným způsobem k memorandu běloruských poslanců nevyjádřily. Důvodem bylo 
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také to, ţe běloruská otázka se nenacházela v centru zájmu ani jednoho členského státu, který 

by teoreticky mohl moderovat novou mezinárodní diskusi a reprezentovat předkládaná 

běloruská stanoviska v plénu organizace. Netečnost SN povzbudila Varšavu, která v příštích 

letech reagovala na výtky polských Bělorusů (adresované mezinárodnímu společenství) 

podobným způsobem jako při precedentu v roce 1925. Ve velkém docházelo k falzifikaci 

důkazů týkajících se nepravdivosti argumentů běloruské menšiny. Polská vláda a diplomacie 

se k tomuto kroku uchylovaly s vnitřním přesvědčením, ţe nikdo nebude schopen ani ochoten 

důkladně zkoumat a ověřovat jimi předkládané informace. Pozdější stíţnosti běloruských 

politiků na polskou politiku vůči jejich menšině se netýkaly uţ jenom školství, ale i dalších 

záleţitostí. Poukazovalo se na polonizační snahy katolické církve, velice slabé zastoupení 

Bělorusů ve státní správě, dále jejich ekonomické znevýhodňování ve prospěch polských 

velkostatkářů či na snahy zkrotit a oslabit běloruský ţivel státním projektem vojenského, 

národnostně polského osídlení v severovýchodních oblastech Rzeczypospolité. Jedním 

z hlavních polských argumentů v druhé polovině dvacátých a na počátku třicátých let naopak 

bylo, ţe běloruské aktivity, které Varšava omezuje, jsou podvrtané: agenturální či 

komunistické.
127

 

 

 

 

4 Interkulturní rozdíly 

4.1 Bělorusové jako emigrace či exil v meziválečném 

Československu 

     „Setkání odlišných skupin, na rozdíl od střetu s jedním cizincem, probouzí skupinové 

cítění. V protikladu k populárnímu přesvědčení nepřináší styk kulturně odlišných skupin 

automaticky vzájemné porozumění.“
128

 Tato odborná predikce modelů chování při střetu 

odlišných kultur a obecněji skupin, citována z knihy nizozemských sociologů a psychologů, 

otce a syna Hofstedových, v případě Bělorusů v ČSR neplatila. Meziválečný běloruský exil 

v Praze nepřicházel moc často, ne-li vůbec, do kontaktu s Čechy, respektive Čechoslováky, a 

proto zde nelze mluvit o setkávání či prolínaní odlišných kulturních celků.  
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 Eugeniusz Mironowicz, Problem białoruski w Drugiej Rzeczypospolitej na forum Ligi Narodów, in: Michaluk a 
kol., Białoruś w XX stuleciu, 373–383. 
128

 Geert Hofstede a Gert Jan Hofstede, Kultury a organizace. Software lidské mysli (Praha: Linde, 2006), 246. 
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     V první republice byli Bělorusové izolováni, částečně z vlastní vůle a zčásti vnějšími, na 

nich nezávislými vlivy. Jednak se tedy integrovali mezi sebou a tvořili vlastní spolkové 

struktury (např. Běloruská hromada, Běloruská rada, Běloruská/Kryvičská kulturní společnost 

Francyska Skaryny), případně se snaţili kopírovat ty místní, české (například ikonický 

tělovýchovný spolek Sokol zaloţený v Praze jiţ roku 1862). Jako kulturní a národní celek 

nemohla běloruská diaspora v Praze vystupovat uţ z tohoto důvodu, ţe nebyla jednotná, 

hlavně politicky. Velké názorové rozdíly se projevovaly mezi běloruskou elitou (vygradovaly 

na berlínské konferenci roku 1925
129

), stejně jako mezi studenty praţských vysokých škol, jak 

jiţ bylo výše popisováno na příkladu rozdílného ideologického směřování běloruských 

studentských periodik. Izolovanost byla dána i místně. Běloruští posluchači praţských 

vysokých škol se drţeli spolu a trávili dohromady volný čas – ať uţ kupříkladu ve 

Studentském domově na Albertově či ve vyhlášených praţských hospodách.
130

 A kdyţ uţ 

přece jenom docházelo ke styku s nebělorusy, tak se pak jednalo o příslušníky nikoliv 

„československého“ národa, nýbrţ spíše o ty civilizačně, jazykově a často i mentálně bliţší 

Bělorusům: tedy hlavně o Rusy, Ukrajince či kavkazská etnika. 

     Vnějších vlivů, jeţ byly důvodem neintegrace běloruského a československého národa 

v meziválečné Praze, najdeme více. Důleţitá byla role jazyka. Bělorusové přicházející do 

ČSR z Polska či BSSR uměli většinou „jen“ bělorusky, rusky, polsky či případně jidiš – tedy 

jazyky západních okrajů carské Říše, ve které ve druhé polovině 19. století, a v případě 

mladších studentů i počátkem 20. století, přišli na svět. Oproti tomu se v meziválečném 

Československu mluvilo především česky, slovensky, německy či okrajově maďarsky a 

polsky.
131

 Jazykový průnik tedy prakticky vůbec neexistoval a praktická komunikace proto 

vázla. V této době (mezi první a druhou světovou válkou) nelze ani mluvit o významu 

angličtiny jaký má dnes, tedy o celosvětově nejpouţívanějším jazyku a hlavním globálním 
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 Konference proběhla v hlavním městě Výmarské republiky v říjnu 1925 a byla svolána jako druhá 
všeběloruská konference. Hlavním organizátorem akce byl Aleksandr Cvikevič, běloruský historik, politik, 
ministr zahraničí i premiér BLR. Ten spolu se svými podporovateli z řad běloruské emigrace odhlasoval ukončení 
činnosti Rady BLR a za nové centrum běloruské národní činnosti označil sovětský Minsk, kterému dal po 
konferenci přednost před Prahou. Legitimita berlínské exilové schůze však zůstávala nejistá, jelikož byla 
bojkotována mnohými funkcionáři BLR. V Berlíně reprezentoval oficiálně zájmy československých Bělorusů 
Mikola Vjaršynin. Na protest proti průběhu celé akce a jejímu propagandistickému zabarvení však konferenci 
předčasně opustil. Důsledkem Berlínské konference bylo oslabení demokratického běloruského exilu v ČSR a 
rozkol v pražské Radě, ze které byli následně vyloučeni někteří její členové za svou osobní podporu idejí 
konference, potažmo tedy za agitaci ve prospěch BSSR (ta z pražské krize naopak politicky a ideologicky těžila). 
Viz Rudling, The Rise and Fall, 201–204. 
130

 Viktar Valtar ve svém románu popisuje, jak ve slavné pivnici U Fleků seděli odděleně, každý u svého stolu, 
studenti rozličných národností, včetně Čechů, Bulharů, Rusů či právě Bělorusů. Přitom zpívali své národní písně, 
vyprávěli si příběhy z rodného kraje atd. Viz Valtar, Zrozeni pod Saturnem, 146. 
131

 Dva poslední jazyky se používaly jen v rámci národnostních menšin Maďarů a Poláků na jižním Slovensku, 
resp. v Záolší. Tyto regiony nebyly, ani minoritně, cílem běloruské migrace do ČSR. 
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dorozumívacím souboru znaků. Samozřejmě existovaly i výjimky. Například Mikola 

Vjaršynin ovládal češtinu v mluvě i psaní velice dobře,
132

 coţ byla ve velké míře jistě zásluha 

jeho dlouhého pobytu v Praze, který trval celkem 27 let. Zde však mluvíme pouze o 

jednotlivci a ne o celé národnostní skupině.  

     Na Bělorusy bylo v meziválečné ČSR pohlíţeno především jako na součást velkoruské 

kulturní sféry. Ačkoli byla Ruská pomocná akce, zvláště do začátku druhé poloviny 20. let 

minulého století, velice prospěšná i pro Bělorusy, primárně se zaměřovala na „známější 

národy“ – Ukrajince a především pak Rusy, kteří byli v povědomí občanů českých zemí jiţ 

dříve (skrze carát, slovanskou vzájemnost či literaturu). Rusofilství mělo mnoho aktivních 

podporovatelů uţ před první světovou válkou,
133

 naopak bělorusofilství či bělorusofílie je 

naprosto minoritním a neznámým pojmem a oborem i v dnešní ČR. Bělorusové představovali 

v meziválečné Praze svého druhu terru incognitu nejenom pro československou elitu a státní 

úřednický aparát, ale rovněţ pro běţné občany, kteří neměli moţnosti, a nejspíše ani moc 

velký zájem na tom poznat dosud plně nedotvořený a dříve shora utlačovaný 

východoevropský národ. Nejdostupnější a nejrozšířenější prostředek šíření informací 

meziválečné éry, noviny, v ČSR o Bělorusech, jejich specifikách či o jejich mezinárodním 

postavení a těţkostech prakticky nereferovaly.
134

 Troufám si říct, ţe se jednalo o, svého 

druhu, bludný kruh. Redaktoři nebyli osobně zainteresováni tématem a rovněţ věděli, ţe 

zprávy o neznámých Bělorusech by československé čtenáře nezaujaly, a tedy i nezvedly 

příjmy z prodeje tiskovin. Na druhou stranu byla tímto informačním nedostatkem ochuzena 

místní populace, kterou ani přece nemohlo více zajímat téma, které dosud prakticky neznala a 

neměla o něm ţádný základní přehled, který by šlo později různými tematickými směry 

rozvíjet. 

 

4.2 Bělorusové jako národnostní menšina v meziválečném 

Polsku 

     K naprosto minimální integraci či blízké sdílené koexistenci s příslušníky dominantního 

národa docházelo (v meziválečné periodě) i v případě více neţ milionové běloruské 
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 Vjaršyninovy jazykové schopnosti v kontextu českého jazyka a jeho pravopisu dokazuje četná 
korespondence, kterou vedl ve 20. letech, mimo jiné s oficiálními českými úřady. Viz Kolenovská a Plavec, 
Běloruská emigrace, 131–132, 134–135, 146–148, 161–163, 169–174, 201–202. 
133

 V prvních dekádách 20. století patřil mezi největší a nejznámější české rusofily Karel Kramář, pravicový, 
nacionalistický politik, mladočech a zárovep první československý ministerský předseda (v letech 1918–1919). 
134

 Národní listy přinesly pár krátkých, suchých zpráv o hlavních běloruských exilových aktivitách, avšak bez 
potřebného kontextu a analýzy. Viz Kolenovská a Plavec, Běloruská emigrace, 38. 
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národnostní menšiny na severovýchodě Polska. „Dosaţení skutečné integrace mezi členy 

kulturně odlišných skupin je moţné jen v prostředí, ve kterém se lidé, jichţ se to týká, mohou 

setkávat a vycházet spolu jako rovní s rovnými. Tuto roli mohou sehrávat sportovní kluby, 

univerzity, zaměstnavatelské organizace či armády.“
135

 Citované podmínky integrace nebyly 

v kontextu Bělorusů a Poláků v Druhé Rzeczypospolité splněny. S Bělorusy se nezacházelo 

jako s plnohodnotným národem a ani s jeho představiteli jako s relevantními a rovnocennými 

politickými partnery, coţ mělo za následek jiţ výše popisovanou, shora řízenou polskou 

vládní politiku postupné asimilace Bělorusů a jejich začlenění do polské kulturní sféry. Tímto 

tématem se kromě polské meziválečné politické garnitury zabývali například i vyznavači 

Prometeismu
136

 či takzvaní kresoví (také vilenští či litevští) zubři, tedy neformální uskupení 

příslušníků vedoucích aristokratických rodin bývalého Polsko-litevského státu a jiných 

bohatých velkostatkářů. Tito muţi představovali vysokou polskou kulturu a obecně ryzí 

polskost na Kresech, silně se stavěli proti poválečné pozemkové reformě a rovněţ kritizovali 

polsko-sovětský Riţský mír, jelikoţ v jeho důsledku připadl Minsk BSSR.
137

 

     Společné setkávání a lepší vzájemné poznávání (a v důsledku i postupné prolomení hetero- 

a homostereotypů) širokých polských a běloruských vrstev bylo v analyzovaném období 

jevem ojedinělým, ne-li naprosto neexistujícím. Na vysokých školách v meziválečné 

Rzeczypospolité nestudovali prakticky ţádní Bělorusové, coţ bylo dáno hlavně jejich malým 

celkovým počtem, a tudíţ jejich omezenou kapacitou – nedostačující pro samotné 

„čistokrevné“ Poláky, natoţ pro „cizí“ Bělorusy.
138

 Zde tedy logicky ke kontaktu polského a 

běloruského ţivlu docházet nemohlo. Stejně tomu bylo v případě zaměstnaneckých struktur. 

V polských průmyslových a jiných podnicích, zlokalizovaných většinou v centrální a západní 

části země, totiţ pracovali Bělorusové jen minimálně a v těch zlokalizovaných v etnicky 

běloruských vojvodstvích bychom zase nenašli Poláky. Ti představovali v těchto oblastech 

zejména zástupce centrálních a samosprávních orgánů, klér či vojsko, a většinou se obraceli a 

kontaktovali pouze ve svém vlastním úzkém kruhu, který byl etnicky polský, elitářský a 

povaţoval většinou Bělorusy za vývojově niţší element. Vznikala zde proto mentální bariéra, 

která bránila faktickému průniku dvou národů, jeţ tvořily spolu s Litevci etnický základ 
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 Hofstede a Hofstede, Kultury a organizace, 246. 
136

 Hnutí intelektuální a politické povahy v Polsku i jiných státech meziválečné Evropě, které se stavělo proti 
Sovětskému svazu a usilovalo o jeho demokratickou přeměnu a následnou fragmentaci na nezávislé národní 
státy. Ty měly být tvořeny jednotlivými národy, které bolševici po první světové válce ovládli a kterým posléze 
vnutili komunistickou ideologii a začlenili je do SSSR. 
137

 „Żubry Kresowe – Kresowa Historia“, Korporacja Akademicka Sarmatia, staženo 25. 04. 2021, 
https://www.youtube.com/watch?v=JmEqqrBreek. 
138

 Na území Polska se v období mezi první a druhou světovou válkou nacházelo například pouze pět univerzit. 
Byly lokalizovány ve Varšavě, Krakově, Poznani, Lvově a Vilniusu. 
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mnohonárodnostní Polsko-litevské unii.
139

 Výjimek z těchto trendů bychom pár našli (v 

kontextu ČSR byl zmíněn Vjaršynin), a to v podobě osob, Bělorusů, kteří se dostali do 

struktur polské společnosti (například kněţí, učitelé či příslušníci státní správy a politici) a 

teoreticky mohli, skrze kontakt s Poláky, ovlivňovat jejich pohled a názory na Bělorusy. 

K tomu však prakticky nedocházelo, jelikoţ u těchto Bělorusů většinou docházelo k asimilaci 

a vstupu do polského národního spektra, a to z důvodů pragmatických (např. kariérní postup) 

či kvůli nepřímému vnějšímu tlaku (např. ze strany spolupracovníků či republikových úřadů, 

monopolizujících polštinu ve státní správě i mimo ni). 

 

 

 

5 Závěr 
     Bělorusové, kteří se chtěli v meziválečných letech vzdělávat či jinak realizovat pro sebe 

sama či pro své národní hnutí, to neměli lehké. Teoreticky se jim nabízelo více moţností 

rozvoje, které od nich však vyţadovaly jisté sebezapření, útlum vlastního nezávislého 

národního programu, jeho rozvoje, a to na úkor splnění poţadavků vlád států, kde Bělorusové 

tvořili menšinu, exilovou diasporu či dokonce hlavní sloţku populace. Je zde uvaţováno 

celkově jen o nepatrném mnoţství Bělorusů, kteří byli národně uvědomělí a patřičně vzdělaní 

či se teprve chtěli kvalitně vzdělávat, měli alespoň dostačující materiální zázemí anebo se o 

něj snaţili skrze stipendia či jiné podpůrné akce (jako byla ta masarykovská, tedy jiţ párkrát 

vypíchnutá Ruská pomocná akce).
140

 Naprostá většina běloruské populace mezi dvěma 

světovými válkami byla stále vesnického charakteru a jednalo se přitom o ty nejchudší 

rolnické vrstvy, a to jak v polském Západním Bělorusku, tak v Běloruské SSR. I v případě 

Bělorusů ţijících mimo tyto dva státy se nejednalo vţdy o politický exil či studijní pobyty. 

Román Viktara Valtara stejně jako sekundární literatura naznačují, ţe nejčastější pohnutky 

vedoucí k vystěhování a emigraci byly, stejně jako v dnešní době, ekonomického 

charakteru.
141
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 Mironowicz, Białorusini i Ukraiocy, 83–86. 
140

 Tento nepatrný počet Bělorusů v meziválečném exilu lze vyčíslit na, maximálně, stovky až pár tisíc lidí, tedy 
ani ne jednu desetinu procenta celkové meziválečné etnicky běloruské populace, žijící hlavně v BSSR a 
v sousedním Polsku (okolo 6,2 milionů Bělorusů). 
141

 Západní Evropa či USA nabízely už od 19. století četné pracovní příležitosti a naději na lepší výdělek a obecně 
živobytí nejen pro Bělorusy, ale i ostatní národy středovýchodní Evropy. Většinou se jednalo o nekvalifikované 
úvazky, například na stavbách. Tento motiv najdeme právě i v pražském románu Viktara Valtara, když se hlavní 
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     V meziválečném Polsku, které svou politikou, oficiálně „na papíře“, nechtělo 

diskriminovat ţádné národní ani náboţenské skupiny, se teprve vznikající běloruská politická 

elita mohla realizovat jen velice omezeně. Běloruských poslanců bylo velice málo a změna 

reţimu v květnu 1926 nastolila v Polské republice jemnější formu autoritativního reţimu, 

který nepřispíval k politické pluralitě a potlačoval názory odlišné od hlavní linie Piłsudského, 

jehoţ politickým zázemím se stal Bezpartijní blok spolupráce s vládou. Jen malá část 

běloruské politické garnitury přistoupila na spolupráci s tímto reţimem, doufajíc, ţe se tím 

zlepší postavení Bělorusů v zemi a jejich národní rozkvět nebude blokován, jako dříve, 

státními orgány, a to v podobě právních předpisů či omezení finančních subvencí. Tyto naděje 

se ukázaly jako plané a vyšlo najevo, ţe polská vláda jim věrné běloruské činitele potřebuje 

pouze pro své vlastní zájmy, například politickou agitaci ve prospěch vlády Sanace na území 

severovýchodních polských vojvodství. Nesplněná očekávání Bělorusů směřovala i 

k samotnému maršálkovi Piłsudskému, který pocházel ze šlechtické rodiny s kořeny v Polsko-

litevské unii, a počátkem 20. let minulého století navrhoval vzkříšení unie samostatných států 

na bázi bývalé unie z Lublinu (s Litvou, Běloruskem i Polskem). Ústupky ze strany sanační 

vlády se však po krátké podpoře běloruského hnutí v polovině roku 1926 nekonaly a 

pokračovala naopak asimilační politika v oblasti školství, náboţenství či kultury. To vedlo 

k postupné radikalizaci všech běloruských politických hnutí v Druhé Rzeczypospolité, včetně 

těch s mírným programem a počáteční snahou o spolupráci s Varšavou (jako byla kupříkladu 

Běloruská křesťanská demokracie). V této práci analyzované sekundární zdroje dovolují 

učinit závěr, ţe mezi předními polskými nacionalistickými politiky panující předsudky vůči 

milionové běloruské menšině zbytečně vyvolaly na straně Bělorusů nepřátelství k Polsku. 

Jednalo se především o přezíravost a nadřazenost, s níţ tito politici k Bělorusům přistupovali, 

a dále o způsob, jakým uvaţovali o běloruských územích. Ta pokládali za méněcenná a 

vhodná hlavně pro produkci levných zemědělských plodin či pro trestanecké kolonie 

(nechvalně proslulé vězení pro politické vězně sanačního reţimu v Bereze Kartuské
142

). 

Tímto přístupem varšavská vláda nahrávala propagandě Komunistické strany Západního 

Běloruska, která byla financována ze sousední BSSR, tedy potaţmo nahrávala i strategickým 

cílům Moskvy, jímţ byla vnitřní politická destabilizace Polska a vytváření pozitivního obrazu 

Sovětského svazu v očích a myslích polských občanů běloruské národnosti. Polské centrální 

orgány se pak vedle běloruské otázky musely vyrovnat ve 30. letech i s problémy a 

                                                                                                                                                                                     
hrdina Tuhouski zřekne stipendia a studia na vysoké škole a namísto toho půjde stavět vilu pro rodinu 
bohatého pražského inženýra. Viz Valtar, Zrozeni pod Saturnem, 187–189. 
142

 Řezník, Dějiny Polska, 366. 
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nebezpečím, které hrozilo ze strany jiných menšin. V případě Němců a ţidů hrála největší roli 

jejich ekonomická síla, u několikamilionové ukrajinské menšiny byl zase výbušný jejich 

separatismus, spojený s atentáty na čelní představitele polských vlád.
143

 

     V Polsku docházelo ve dvou meziválečných dekádách minulého století k systematickému 

uzavírání běloruských základních a středních škol a běloruské vyšší školství vůbec 

neexistovalo, ačkoliv se místní běloruská elita pokoušela o otevření takové instituce i bez 

státních dotací a ţádala pouze o formální povolení ze strany polských orgánů. Zato v ČSR 

mohli vybraní mladí Bělorusové studovat na kvalitních vysokých školách, především v Praze, 

díky programu Ruské pomocné akce, avšak počet stipendií zde byl omezený, konkurence ze 

strany ostatních mladých příslušníků programem zainteresovaných národů velká, a tím i 

celkový počet místních běloruských vysokoškoláků ve výsledku dosti skrovný. 

     V politické rovině sice v Polsku mohly formálně existovat běloruské politické strany, ale 

jejich činnost a akceschopnost byly polskými správními orgány značně omezovány. V První 

Československé republice sice mohly oficiálně existovat pouze běloruské spolky a organizace 

nepolitického charakteru a představitelé běloruské exilové vlády zde figurovali ne jako 

uznávaný politický subjekt ale jako jednotlivci zastupující pouze sebe sama, avšak na rozdíl 

od Polska se zde tyto běloruské organizace a osobnosti neocitávaly pod tlakem centrálních 

orgánů jen z toho důvodu, ţe byly z národního hlediska běloruské (jak tomu bylo v případě 

severního souseda). Obecně se totiţ běloruským záleţitostem v ČSR vůbec málokdo, 

s opravdu autentickým zájmem, věnoval – ať uţ ze strany československé politické garnitury 

a obecně národní elity či ze strany veřejnosti.
144

 Hrály v tomto vývoji událostí velkou roli jistě 

interkulturní rozdíly mezi českým (československým) etnikem a tím běloruským, stejně jako 

poměrně slabé vazby mezi oběma národy v minulosti. Pozice politického exilu či emigrace 

však Bělorusům v ČSR ve výsledku spíše pomohla, protoţe byli povaţováni za svého druhu 

neškodné příslušníky, Poláky i Sověty utlačovaného, teprve se naplno formujícího 

východoevropského národa, a nebyli zároveň ve špatném postavení, jako například polská 

národnostní menšina na Záolší či ta maďarská na jihu Slovenska. V těchto dvou případech je 

totiţ přístup meziválečných praţských vlád vůči těmto menšinám dodnes povaţován za, 
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 Ibidem, 365. 
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 Výjimku v tomto směru představoval například Adolf Černý (1864–1952), mimo jiné básník, diplomat, 
etnograf a překladatel. Ten roku 1898 založil dodnes existující, mezinárodně ocepovaný vědecký časopis 
Slovanský přehled a slovanské jazyky také vyučoval na Karlově univerzitě, mimo jiné polštinu a lužickou 
srbštinu. Byl rovněž přítelem bratří Luckievičů a díky jeho zájmu a podpoře běloruského národního hnutí vyšlo 
ve Slovanském přehledu několik odborných článků s běloruskou tematikou. Viz Kolenovská a Plavec, Běloruská 
emigrace, 246. 
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jemně řečeno, kontroverzní.
145

 V meziválečném Polsku byli zase Bělorusové bráni obecně, 

většinou národnostně polské populace, jako zaostalá menšina, vůči které hrály velkou roli jak 

homostereotypy (tedy ty o vlastní kulturní skupině), tak i heterostereotypy (tedy často 

iracionální předsudky vůči kulturně odlišné skupině). 

     Způsob nahlíţení na Bělorusy, jako na menšinu či exil, na jejich problémy a případná 

ochota je řešit – ze strany meziválečných polských a československých vlád – se neodvíjely 

pouze od vnitrostátních faktorů, ale i od mezinárodní geopolitické situace, ve které 

představovala diplomacie spíše šachovou partii či minové pole. Uţ dříve jsem uváděl 

například absenci zájmu SN reagovat na výtky běloruských poslanců vůči polské vládě (ty 

ovšem přicházely do Ţenevy téţ ze strany praţské běloruské politické garnitury). Obecně se 

dá říct, ţe menšinových záleţitostí se v meziválečné Evropě nechtěl nikdo moc dotýkat, 

protoţe tímto nechtěl destabilizovat mezistátní vztahy – ČSR se v tomto kontextu například 

obávala, ţe by tak dosáhla jedině toho, ţe by Poláci poukázali na její nerovné zacházení s jiţ 

zmíněnou polskou menšinou na Záolší. Obecně byl pak palčivý hlavně problém německých 

menšin v Evropě. 

     Pro pokračování běloruského národního programu byla výhodnější pozice Bělorusů, kterou 

měli v ČSR, a tedy emigrace/exilu. Mohli se zde sdruţovat ve spolcích, svobodně zastávat 

nejrůznější politické názory či vydávat vlastní periodika a knihy, promující a obohacující 

běloruskou literární vědu, historiografii a jiné humanitní vědy. Na rozdíl od Polska se zde 

rovněţ mohli demokraticky smýšlející Bělorusové, ať uţ ti v BLR a jejím okolí či ti mimo ni, 

učit politické kultury a inspirovat se jí při tvoření vlastních projektů ideálního budoucího 

běloruského státoprávního uspořádání. Rovněţ kariérně nabízela ČSR moţnosti, které někteří 

schopní a nadaní Bělorusové vyuţili (například Ljudmila Kraskovská a Jan Jermačenka). Na 

závěr nutno podotknout, ţe se tedy potvrdila má výzkumná hypotéza, která předpokládala, ţe 

lepší podmínky měli Bělorusové pro svůj národní rozvoj právě v první republice. Je 

obdivuhodné, ţe v tehdejší Praze vzniklo tolik běloruských iniciativ, kdyţ vezmeme v úvahu 

velmi omezený počet příslušníků místní běloruské diaspory, stejně jako ohraničené finanční 

prostředky, jimiţ mohli běloruští studenti, vědci i političtí činitelé disponovat. Stopy, které 

zde ve dvacátých a třicátých letech zanechali, jsou rozlehlé, dodnes viditelné a představují, 

hodnotným způsobem, návaznost (či jistou kontinuitu) na praţskou činnost velkého 

humanisty a jednoho z historicky největších Bělorusů vůbec – Francyska Skaryny. 
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 Ze strany Varšavy a Budapešti, jejich politických i historiografických, potažmo vědeckých obcí. 
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6 Summary 
 

     In the two interwar decades, the Belarusians developed ethnically in the politics and 

enlightenment mostly in Czechoslovakia, Poland and the Belarusian Soviet Socialist 

Republic. Each state had different specific features, internal development and relationship 

with the Belarusians, whether in terms of exile,national minority or the absolute majority 

population. However, this concept was a kind of guinea pig, a Bolshevik experiment of 

control (the so-called korenisatsia in the BSSR).In this work, I have focused on examining 

activities of Belarusian national activists in the Czechoslovak Republic and Poland. None of 

these states had ideal conditions for free and full-fledged development of an independent 

Belarusian movement or promoting its language, literature, education and political life to the 

level of developed, established and confident European nations. In Poland, in the two interwar 

decades of the last century, Belarusian primary and secondary schools were systematically 

closed and Belarusian higher education did not exist at all. In the Czechoslovak Republic, on 

the other hand, young Belarusians were able to study at quality universities thanks to a 

programme under the Russian Aid Action, but the number of scholarships and thus the 

Belarusian university students was limited. 

     On the political level, Belarusian political parties in Poland were allowed, but their 

activities were limited by the Polish authorities. Under the First Republic, however, only non-

political Belarusian associations could exist, but unlike Poland, these organizations were not 

under pressure from central authorities only because they were Belarusian. In general, only a 

few native Czechoslovakians were involved in the Belarusian affairs, whether from the 

government or the public. The great intercultural differences between the Czech 

(Czechoslovak) ethnic group and the Belarusian ethnic group played a big role in this, much 

like the weak ties between the two nations in the past. However, the position of political exile 

or emigration helped the Belarusians in the Czechoslovak Republic, as they were considered 

harmless members of an Eastern European nation oppressed by the Poles and Soviets. Their 

position was not as bad as the position of a Polish minority in the Zaolzie region or a 

Hungarian minority in southern Slovakia. The approach of the interwar Prague political elite 

towards these nations living in the Czechoslovak Republic is still considered controversial, to 

put it mildly, by the representatives of the respective nations. In Poland, the Belarusians,  

much like a majority of the native Polish population, were seen as a backward minority, 

largely subject to stereotypes and prejudices. 
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     Based on the bachelor's thesis, I have reached conclusions that provide an answer to the 

initial research question. The position of the Belarusians in the Czechoslovak Republic and 

thus emigration/exile was more beneficial for the continuation of the Belarusian national 

programme. 

     They were allowed to join in associations, freely adhere to various political views, publish 

their own periodicals and books or promote and enrich Belarusian literary science, 

historiography or other humanities. 

     In contrast with Poland, the democratically-minded Belarusians inside the BPR and its 

neighbouring area or outside it, could also learn political culture and find inspiration in it 

when making their own projects for the future ideal Belarusian constitutional order. The 

Czechoslovak Republic also offered career opportunities that some capable and talented 

Belarusians utilized (for example, Ljudmila Kraskovská and Jan Jermačenka). In conclusion, 

it should be noted that my research hypothesis, which assumed that the Belarusians had better 

conditions for their national development in the First Czechoslovak Republic, was confirmed. 
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9 Přílohy 
 

Příloha č. 1 

 

 

Hrob významného představitele běloruského politického exilu v meziválečném 

Československu – Vasila Zacharky (1877–1943) – nacházející se v pravoslavné sekci 

praţských Olšanských hřbitovů. Místo posledního odpočinku druhého předsedy Rady 

Běloruské lidové republiky je v adopční péči Běloruského osvětového spolku Skaryna. 

(zdroj: snímek pořízený autorem bakalářské práce) 
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Příloha č. 2 

 

 

Grafika znázorňující a odsuzující metaforickým způsobem rozdělení běloruského území před 

100 lety – tedy důsledek Riţské mírové smlouvy podepsané mezi Polskem a Sovětským 

Ruskem. Jak lze vidět na obrázku, území Běloruska je zde zobrazeno v maximální moţné 

etnické míře a neodpovídá dnešním hranicím Běloruské republiky (bělorusky Respublika 

Biełaruś a rusky Respublika Belarus). Ta zahrnuje území o rozloze 207 595 km ², na které ţije 

přibliţně 9,5 milionů obyvatel. Na této grafice jsou do etnických hranic Běloruska započítána 

i města jako Vilnius (dnes v Litvě), Bielsk Podleský (dnes v Polsku) či Smolensk (dnes 

v Rusku). 

(zdroj: Radio Free Europe. „A Century Ago, The Treaty Of Riga Redrew The Map. It Still 

Reverberates Today“. Staţeno 3. 05. 2021. https://www.rferl.org/a/treaty-of-riga-1921-

disaster-poland-ukraine-belarus-lithuania/31156317.html) 
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Příloha č. 3 

 

Obálka časopisu Iskry Skaryny z roku 1934. Periodikum vycházelo z iniciativy Francyska 

Hryškieviče a Tamaše Hryba v Praze od roku 1931 a vydával ho Běloruský (Kryvičský) 

kulturně-osvětový spolek Francyska Skaryny (Biełaruskaje (Kryvickaje) kulturnaje tovaristva 

im. Francyska Skaryny, BKT). Motiv vyzbrojeného rytíře s vytaseným mečem, jenţ sedí na 

bílém cválajícím koni, se jmenuje Pahonia (v překladu pronásledování) a jedná se o historický 

státní znak, pouţívaný uţ Litevským velkokníţectvím, později téţ Běloruskou lidovou 

republikou a dnes Litevskou republikou. V letech 1991–1995 byl rovněţ oficiálním národním 

(republikovým) znakem nezávislého Běloruska, avšak nyní figuruje naopak v ilegalitě – jako 

symbol protilukašenkovské demokratické běloruské opozice.  

(zdroj: Sahanovič, Hienadź, Šybieka, Zachar a Michal Plavec. Dějiny Běloruska.  
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Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, 243) 

 

Příloha č. 4 
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Záznam emočně vypjatého projevu kněze Adama Stankieviče, který pronesl v  Sejmu dne 16. 

března 1923. Vedoucí osobnost Běloruské křesťanské demokracie zde kritizovala polskou 

vládu za to, ţe se za kaţdou cenu (s pomocí nevybíravých prostředků) snaţí polonizovat, a 

tudíţ národně vykořenit místní běloruský lid, ţijící převáţně na severovýchodě Druhé 

Rzeczypospolité. 

(zdroj: Kovalenya, Aleksandr (ed.). Polša-Belarus (1921–1953). Sbornik dokumentov i 

materialov. Minsk: Belorusskaya Navuka, 2018, 48–49) 
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Příloha č. 5 
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Mapy a kruhové diagramy znázorňují celkový počet obyvatel a národnostní strukturu 

běloruských zemí ve dvou obdobích. Mapa č. 2 se vztahuje k roku 1897, kdy bylo etnicky 

běloruské území rozděleno na gubernie v rámci carského Ruska. Jednalo se o pět gubernií, a 

to jmenovitě o Grodněnskou, Minskou, Mohylevskou, Vitebskou a Vilenskou. Celkově zde 

ţilo okolo 6,5 milionů lidí, z čehoţ se přibliţně v 70 procentech jednalo o Bělorusy, v dalších 

asi 10 procentech o Poláky, 15 procent pak tvořili ţidé a zbylých 5 procent připadalo na Rusy 

a jiné další národnosti. 

Mapa č. 3 představuje etnickou strukturu přibliţně napůl rozděleného Běloruska v roce 1939, 

tedy ještě v době před vypuknutím druhé světové války – a konkrétně 17. zářím, kdy došlo 

k útoku SSSR na Polsko od východu a následnému včlenění severovýchodního Polska do 

struktur Běloruské sovětské socialistické republiky. Západní Bělorusko, tedy ještě polské, 

obývalo okolo 3,6 milionů polských občanů a Běloruskou SSR ve stejné době přibliţně o 2 

miliony více, tedy okolo 5,6 milionů sovětských občanů. V obou případech tvořili etničtí 

Bělorusové většinu populace (přibliţně 60 procent na západ od hranic z roku 1921 a na 

východě zase přes 80 procent). V Západním Bělorusku pak představovali druhou nejsilnější 
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národní skupinu Poláci (přes 25 procent) a v BSSR Rusové (okolo 8 procent celkové 

populace). V obou etnicky běloruských celcích pak byli na třetím místě ţidé (lehce pod 8 

procent populace), následováni početně několikrát slabšími Ukrajinci. 

(zdroj: Eberhardt, Piotr. „Problematyka narodowościowa Białorusi w XX wieku“. In 

Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina: Mniejszości w świetle spisów 

statystycznych XIX-XX w., ed. Jan Skarbek. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 

1996, 32–33) 

 


