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Úvod 

V důsledku polsko-sovětské války z let 1919-1920 byla běloruská území rozdělena na 

dvě části. Podle rižského míru z 18. března 1921 připadly Polsku Grodnenská, Novahrudská, 

Pinská gubernie, část Sluckého, Mozyrského, Minského okrsku, Lidský, Ošmianský a Disnenský 

okrsek Vileské gubernie. V říjnu r.1920 zachvátila polská vojska Vilno a území Vilenského, 

Sviancnianského a části Trokského okrsku, které zůstaly součástí polského státu.  

Na těchto územích bylo zavedeno v Polsku obvyklé územně-správní dělení – vojvodstva, 

pověty, gminy. Pro území Vilenského, Novahrudského, Poleského a části Białystockého 

vojvodstva se ustálil neoficiální název „západní Bělorusko“. Většinové obyvatelstvo těchto 

povětů tvořili Bělorusové, existovalo ovšem několik povětů se smíšeným bělorusko-polským, 

bělorusko-ukrajinským a bělorusko-litevským etnosem, ačkoliv mnozí z nich se oficiálně 

pokládali za Poláky na základě své příslušnosti ke katolické konfesi. Území západního Běloruska 

tvořilo více než 113 tisíc km2 a obyvatelstvo se skládalo z 4,6 miliónů lidí.1 

V současných historických studiích neexistuje jednoznačný výklad termínu „západní 

Bělorusko“.2 V současné běloruské historiografii se tradičně západním Běloruskem v rámci II. 

Rzeczpospolite rozumí území současného Běloruska, která v letech 1921-1939 patřila Polsku. 

Avšak vzhledem k tomu, že se v historickém bádání zkoumají problémy, které jsou spojeny 

především s Bělorusy, mají do těchto obecně ustálených mezí být zároveň přidány okrajové 

severovýchodní oblasti II. Rzeczpospolite obývané většinovým běloruským etnikem, kde se 

všestranně projevila jeho činnost. Právě k takovým oblastem je nutné přiřadit východní 

Białystocko, Vilno a Vilensko.  

Národnostní otázka byla jedním z nejkomplikovanějších vnitřních problémů 

meziválečného Polska, na jejímž vyřešení závisel další osud státu. Vztahy mezi polským státem 

a jeho nepolskými obyvateli nabývaly již od samotného počátku konfliktní povahu. Většina 

Bělorusů, Ukrajinců, Litevců se pod nadvládou II. Rzeczpospolite ocitli ne ze své vůle, ale 

v důsledku válek a vyřešení politických konfliktů. Svérázný paradox spočíval v tom, že polský 

stát, vytvořený v důsledku více než stoletého národně-osvobozeneckého zápasu, se ihned stal 

nástrojem národního útlaku nepolských etnických skupin, které bydlely na jeho území. Nehledě 

na podmínky rižského míru omezovala vláda veškerý národně-kulturní rozvoj a uskutečňovala 

polonizaci připojených území.  

Kvůli nedostatku finančních prostředků a krátkozraké politiky vládnoucích vrstev Polska 

bylo západní Bělorusko proměněno na surovinovou zásobárnu průmyslových oblastí Polska, na 

odbytový trh a zdroj levné pracovní síly a surovin. Problém nedostatku půdy se komplikoval 
                                                 
1 Encykłapedyja historyji Bełarusi ŭ 6 t., Т.3, Minsk 1996, -s.4. 
2 MILEŬSKI, J. E., „Zachodniaja Bełaruś: Da pytannia terytoryi i naselnictva“, in: Bełaruski histaryčny časopis, 
№3 1998, –s.40-42.  
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uskutečňovanou politikou chutorizace a osadnictva. Hospodářství západního Běloruska mělo 

rysy příznačné pro hospodářství napůl koloniálních států (převaha drobné zpracovatelské výroby 

převážně produktů zemědělství a lesnictví, vykořisťování zaměstnaných dělníků atd.). 

Hospodářská a daňová politika polské vlády, malé množství půdy, jíž disponovali rolníci a 

pauperizace obyvatelstva vyhrocovaly existující sociální rozpory. 

Národnostní útlak ve spojení s útlakem sociálním se stal objektivním předpokladem pro 

rozvoj běloruského národního hnutí. Od samotného začátku však bylo běloruské národní hnutí, 

nehledě na jeho společné protipolské a protiokupační zaměření, rozděleno do několika směrů, 

které si různě představovaly budoucnost západního Běloruska a své běloruské vlasti vůbec.   

Kvalitativně novou etapu v rozvoji běloruského národního hnutí představovalo v r.1922 

vytvoření běloruské národní poslanecké frakce v polském sejmu, do níž patřilo 11 poslanců 

včetně Branisłava Taraškieviče, Symona Rak-Michajłoŭského, Petra Miatły a jiných. 

Zastupovali téměř všechny dobové běloruské politické strany. Tak se otevírala možnost rozšíření 

národně-osvobozeneckého hnutí na základě použití parlamentního zápasu. Realizaci těchto 

záměrů však bránila konfrontace uvnitř frakce, která se vyhrocovala mezi politickými stranami 

zastoupenými běloruskými poslanci.  

Na pozadí neochoty Polska vycházet vstříc oprávněným běloruským požadavkům se stále 

zřetelněji projevovaly sympatie k,  jak se zdálo pro Bělorusy příznivé, situaci v sovětském 

Bělorusku. Skutečně, z BSSR přicházely zprávy o rozvoji národního života a zdálo se, že se tam 

buduje skutečný „Běloruský dům“. V Bělorusku se řešily zásadní společenské nesrovnalosti a do 

vedoucích vládních úřadů byla dosazována běloruská inteligence. Tehdy ještě nic 

nenasvědčovalo tomu, že pouze o několik roků později se běloruská kultura a její tvůrcové 

stanou prvními obětmi stalinského honu na čarodějnice. 

24. června r.1925 byl poslanci B. Taraškievičem, S. Rak-Michajłoŭským, P. Miatłou i P. 

Vałošyným vytvořen sejmový poslanecký klub Běloruské rolnicko-dělnické hramady. Předsedou 

klubu se stál B. Taraškievič. Byl to začátek jedné z nejpočetnějších organizací rolnictva a 

běloruské inteligence – Běloruské rolnicko-dělnické hramady (BSRH).  

Běloruská rolnicko-dělnická hramada získala na severovýchodních územích II. 

Rzeczpospolite během krátké doby svého působení a legální činnosti (1925-1927) obrovský vliv 

mezi rolníky, dělníky a běloruskou inteligencí v otázkách zápasu a prosazování požadavků na 

národní a sociální emancipaci. O tom, že není toto tvrzení nepodložené, svědčí zpráva polského 

Generálního štábu, kde se uvádí, že pojetí „Bělorus“ a „Hramada“ se vzájemně spojily.3 Růst 

BSR Hramada byl v dějinách Běloruska nebývalým. Takový obrovský úspěch zasluhuje 

bezpochyby větší pozornost historiků a v této magisterské práce se proto budu věnovat širšímu 

                                                 
3 BERGMAN, A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984. 
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rozboru povahy a činnosti Běloruské rolnicko-dělnické hramady současně s její celkovým 

zasazením do širšího kontextu dobových hospodářsko-sociálních poměrů. 

V současné běloruské a polské historiografii našly již jednotlivé otázky národního hnutí, 

role západoběloruských politických stran, strany komunistické a jiné aspekty svůj částečný 

odraz. Otázky působení komunistického hnutí jsou prozkoumány celkem důkladně a široce, 

ovšem jednostranně, zatímco činnost jiných politických směrů, stran a organizací včetně BSRH 

je prozkoumána pouze částečně a fragmentárně. Existující prameny a nashromážděné údaje o 

vzniku, rozvoji a činnosti Běloruské rolnicko-dělnické hramady, jež vykazují různorodost, 

potřebují hlubší a důkladnější rozbor, porovnání a hodnocení. 

Ke dnešnímu dni v polské ani v běloruské historiografii neexistuje zobecňující ucelená 

studie věnovaná otázkám dějin západního Běloruska z let 1921-1939, kde by byla problematika 

Běloruské rolnicko-dělnické hramady prozkoumána v celkovém kontextu souvisejících 

problémů. Nehledě na závažnost a jedinečnost problému vzniku a celkového působení Běloruské 

rolnicko-dělnické hramady v dějinách běloruského národního hnutí neposkytli doposud historici 

odpověď na otázku, za jakých podmínek vznikla BSRH? Co bylo podkladem jejího vzniku? 

Jakou roli ve vzniku a činnosti BSRH odehrála Komunistická strana západního Běloruska? 

Mohla běloruská levice vytvořit masové hnutí bez komunistů? Na čem se zakládal úspěch 

BSRH? Jaká hesla převažovala v programu BSRH a zajistila tak obrovský úspěch organizace 

mezi obyvatelstvem a oslovovala její příslušníky? Právě tyto otázky budou ústředními pro danou 

historickou studii v rámci této magisterské práce. 

Během tohoto bádání byl kladen důraz na použití a hlubší rozbor především archivních 

pramenů běloruské a polské provience a dobového tisku. Pro dané historické bádání byly použity 

a rozebrány materiály fondů Národního archivu Běloruské republiky (Национальный архив 

Республики Беларусь) – jmenovitě fond obsahující prameny k činnosti komunistické strany č. 

242-п., č. 241 a zároveň fond dokumentace bezprostředně se tykající činnosti BSRH č. 882 

Běloruská rolnicko-dělnická hramada.  

Údaje obsažené v dokumentaci z Národního archivu Běloruska byly doplňovány a 

porovnávány s  dosud v historických studiích neprobádanými a nepoužívanými archivními 

prameny o činnosti BSRH z Běloruského státního archivu-musea literatury a umění 

(Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства), obsahujícími zprávy 

polské státní bezpečnosti Referat polskiej policji politycznej o działalności organizacji 

białoruskich w 1926 roku4 a zároveň s pro běloruského badatele zcela novými prameny 

z vnitřního oběžníku určeného po vnitřní potřeby polské státní bezpečnosti Krótki zarys 

                                                 
4 Referat polskiej policji politycznej o działalności organizacji białoruskich w 1926 roku. БГАМЛИ. - ф.3, оп.1, д. 
195. –лл.3-105. 
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zagadnienia białoruskiego5 (paginace v pramenu není uvedéna), který se momentálně připravuje 

k samostatné edici v Bělorusku.  

Během uskutečněného bádání byly zároveň použity dílčí materiály z regionálních archivů 

Běloruska, které se dotýkají okruhu bezprostředního působení Běloruské rolnicko-dělnické 

hramady. Jsou to materiály z fondů Státního archivu Brestské oblasti6 (Государственный архив 

Брестской области), Zonálního státního archivu města Molodečno7 (Зональный 

государственный архив в г.Молодечно), Státního archivu Grodnenské oblasti8 

(Государственный архив Гродненской области), Zonálního státního archivu města Pinsk9 

(Зональный государственный архив в г.Пинске). 

Zároveň byly během bádání použity dobové statistické údaje převzaté ze statistických 

ročenek Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej10, Mały rocznik statystyki11, Kwartalnik 

statystyczny12, Statystyka Polski13, Wielka własność rolna14, Sprawozdane o sytuacji  

gospodarczej okregy Izby  Przemysłowo-Handlowej w Wilno w 1929r.15,  Inspekcja Pracy w 

1925 roku16, Sprawozdane okręgowych inspektorów pracy z działnoşći w 1923 roku17,  

Sprawozdane komisji anketowej18  za léta 1912-1938. 

Během bádání byl uskutečněn rozbor dobového tisku a to jak tisků samotné Hramady, tak 

tisku vládního polského, běloruského opozičního a komunistického nelegálního. Jde o noviny 

Krynica („Крыніца”), Bełaruskaja dolia (“Беларуская доля”), Bełaruskaja niva (“Беларуская 

ніва”), Naša sprava (“Наша справа”), Bełaruskaja sprava (“Беларуская справа”), Buleten 

klubu Bełaruskaj sialianska-pracoŭnickaj Hramady (“Бюлэтень клубу Беларускай сялянска-

працоўніцкай Грамады”), Źycce bełarusa (“Жыцце беларуса”), Iskra (“Іскра”), Narodnaja 

                                                 
5 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928. 
6 Государственный архив Брестской области, ф. 662, ф.1, ф.2, ф.67, ф.50, ф.9. 
7 Зональный государственный архив в г.Молодечно, ф.438, ф.437. 
8 Государственный архив Гродненской области, ф.551, ф.1, ф.30, ф.546, ф.87, ф.93. 
9 Зональный государственный архив в г.Пинске, ф.42. 
10 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. II, Warszawa 1924; Rocznik statystyki Rzeczypospolitej 
Polskiej, rok wyd. III, Warszawa 1925; Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. IV, Warszawa 1927; 
Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. V, Warszawa 1927; Rocznik statystyki Rzeczypospolitej 
Polskiej, rok wyd. VIII, Warszawa 1930. 
11 Mały rocznik statystyki, Warszawa 1937; Mały rocznik statystyki, Warszawa 1938; Mały rocznik statystyki, 
Warszawa 1939. 
12 Kwartalnik statystyczny, T.V., Zeszyt 2, Warszawa 1928. 
13 Statystyka Polski, T.XI, wyd.3, wschodni województwo, Warszawa 1926; Statystyka Polski, T.XI, wyd.2, 
centralni województwo, Warszawa 1925. 
14 Wielka własność rolna, Warszawa 1925. 
15 Sprawozdane o sytuacji gospodarczej okregyIzbyPrzemysłowo-Handlowej w Wilno w 1929r., Wilno 1930. 
16 Inspekcja Pracy w 1925 roku, Warszawa 1927; Inspekcja Pracy w 1926 roku, Warszawa 1928; Inspekcja Pracy w 
1927 roku, Warszawa 1929; Inspekcja Pracy w 1928 roku, Warszawa 1929; Inspekcja Pracy w 1929 roku, 
Warszawa 1931. 
17 Sprawozdane okręgowych inspektorów pracy z działnoşći w 1923 roku,Warszawa 1923; Sprawozdane  
okręgowych inspektorów pracy z działnoşći w 1924 roku, Warszawa 1924. 
18 Sprawozdane komisji anketowej, -T.IV, Warszawa 1926; Sprawozdane komisji anketowej, T.XIV, Warszawa 
1932. 
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sprava (“Народная справа”), Walka wsi, Slowo, Biuletyn polityczny, Čyrvony sciah 

(„Чырвоны сцяг“), Sialianskaja niva (“Сялянская ніва”) a o časopisu Małanka (“Маланка”). 

V magisterské práci byly zároveň použité dobové publikované dokumenty a materiály 

vztahující se k bezprostřední činnosti BSRH. Patří k nim například Interpelace běloruských 

poslanců v polském sejmu19, Program a organizační statut BSR Hramada20, Program NiezaleŜnej 

partii Chłopskiej21, Návod o tom, jak tvořit organizace Běloruské rolnicko-dělnické hramady na 

periferii22.  

Zároveň byly použité publikované vzpomínky a archivní dokumenty vztahující se k 

účastníkům běloruského národního hnutí v západním Bělorusku (B. Taraškieviče, A. Łuckieviče, 

A. Uljanova, V. Rahuli, K. Hockové a jiných).23 

Během bádání byl metodicky uplatněn mikrohistorický přístup (provedení 

mikrohistorické sondy dopisů rolníků) a aplikované dějiny každodennosti v rámci historické 

antropologie, jejichž metody byly použity během bádání k rozboru dobové korespondence 

směřované vedení organizace BSRH. Vedle aspektů antropologických byl zároveň uskutečněn 

rozbor jak oficiální politiky (a to jak polské tak i politiky sovětského Běloruska) a stanovisek 

Komunistické strany západního Běloruska ve vztahu k Běloruské rolnicko-dělnické hramadě a 

národním procesům probíhajícím na území západního Běloruska, tak i jejich dobová praktická 

činnost co se týče uskutečňování svých požadavků. 

Zároveň byl uskutečněn rozbor historiografie problému. Kromě historických bádání 

běloruské provenience byl uskutečněn komparativní rozbor práce polských odborníků na dějiny 

západního Běloruska odpovídajícího období. 

 

 

 

 

 
                                                 
19 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927.  
20 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926. 
21 Program NiezaleŜnej partii Chłopskiej, Warszawa 1925. 
22 Instrukcyja ab tym, jak tvaryć arganizacyi Bełaruskaj sialianska-rabotnickaj hramady na mescach, Vilna 1926. 
23 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A .S. Łis, Minsk 1999; RAHULIA, V., Uspaminy. Minsk 1993; TARAŠKIEVIČ, B., Vybranae, 
Minsk 1991; Аnton Luckievič. Materialy sledsvennogo dela NKVD BSSR, Red., sest. V. N. Micnjuk, N. M. 
Klimovič, A. N. Ges, Minsk 1997; ILKEVIČ, N. N., PLATONOV R. P., Aleksandr Uľanov i versia NKVD ob 
antisovětkom podpoľe v BSSR. (Faľsifikacija organami NKVD ugolovnych děl v  1937-1938gg.), Minsk 1997; 
Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. 
Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962; Gody ispytanij i mužestva. Sost. N. S. Orechvo, N. S. 
Staškevič, Minsk 1973; Revoljucionnoe dviženie v Viľnusskom kraje, 1920-1940. Dokumenty i materialy. Sost. J. 
Marcinkiavičus, N. S. Orechvo, N. A. Tabolina, Viľnus 1978; U surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 
1958. 
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1. Historiografie problému Běloruské rolnicko-dělnické hramady 
  

Předtím než přistoupíme k rozboru historiografie problému Běloruské rolnicko-dělnické 

hramady je nutné poznamenat, že její historiografie není oddělitelná od historiografie celého 

běloruského národního hnutí západního Běloruska a historiografie problematiky činnosti 

Komunistické strany západního Běloruska (KPZB). Vzhledem k tomu bude v této kapitole 

proveden rozbor běloruské a polské historiografie dějin západního Běloruska od doby vzniku II. 

Rzeczpospolite až do současnosti.  

Dějiny západního Běloruska jako součást II. Rzeczpospolite představuje jednu 

z nejvýraznějších a nejnejednoznačnějších stránek v běloruských dějinách. Výzkum 

problematiky dějin západního Běloruska včetně otázek národního hnutí byl v Bělorusku stejně 

tak, jako i v Polsku zahájen hned po uzavření rižského míru v březnu r.1921, podle kterého byla 

Polsku odstoupena část běloruského území. 

Podobné dějezpytné bádání se nezbytně rozvíjí v diskurzu a kontextu celé historické 

vědy. Co se týče Běloruska, tak výzkum všech aspektů národního a revolučního hnutí na území 

západního Běloruska konce 19. – začátku 20.stol. zabezpečoval především požadavky 

sovětských státních a stranických úřadů, které vyžadovaly co možná nejpřesnější a 

nejobjektivnější informace o politické a celkové situaci v sousedním státu a o stavu různých 

odvětví hospodářství Polska a Běloruska. Na druhou stranu však výzkum a publikace studií 

věnovaných národnímu hnutí v západním Bělorusku bezprostředně záviseli na vztahu k této 

problematice vedení sovětského státu a na změnách veřejně-politické situace uvnitř SSSR a jeho 

součásti BSSR.  

Během rozboru dosavadního historiografického bádání věnovaného otázce běloruského 

národního hnutí na území západního Běloruska je nutné zároveň věnovat zvláštní pozornost jeho 

celkové kvalitě a použité pramenné základně. 

Je možné vyčlenit celkem tři etapy rozvoje běloruské historiografie západního Běloruska. 

První zahrnuje období od r.1921 do r.1956, druhé - od r.1956 do začátku 90. let 20. stol. a třetí – 

od začátku 90. let až do současnosti. Každá z nich má své zvláštnosti a vyznačuje se jistým 

zaměřením, povahou a používanou pramennou základnou. 

Pro první etapu je příznačná především zvýšená pozornost věnovaná obsahu a celkovému 

zaměření vědeckých studií. 

Po uzavření rižského míru v r.1921 povstal před vedením SSSR problém vyřešení otázky 

západního Běloruska, jehož příslušnost k Polsku byla pokládána za dočasnou. Pro potřeby 

propagandy protipolské protiokupační nálady v prostředí obyvatelstva západního Běloruska bylo 

třeba zajistit opatření vedoucí k praktické realizaci záměrů sovětské strany v rozvoji aktivního 

revolučního hnutí v západním Bělorusku. Během této doby se objevují četné publikace, které 
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ukazovaly těžký stav běloruského obyvatelstva v polském státě a v návaznosti na to měly 

vyslovit myšlenku o nutnosti revolučního hnutí za sociální a národní osvobození a spojení 

s BSSR.   

Co se tyká bezprostředního výzkumu západoběloruského národního hnutí, tak během 20.-

30. let byly zformulovány základní směry tohoto historiografického výzkumu. 

K nejrozšířenějším z nich patřily otázky politického a sociálně-hospodářského stavu běloruského 

národa v západním Bělorusku. Během rozpracovávání této problematiky panovala mezi historiky 

shoda v hodnocení jejích jednotlivých aspektů. Pozornost byla soustředěna na sociální a 

hospodářský útlak běloruského národa na území západního Běloruska ze strany polských úřadů a 

na jeho politické bezpráví. Autoři kladli důraz na to, že hospodářství mělo koloniální a 

zemědělsko-surovinovou povahu, kterou doprovázelo malé množství půdy ve vlastnictví rolníků, 

existence osadnictva a komasace, likvidace běloruských škol atd..24 

Nejdůkladnějším výzkumem běloruské problematiky v meziválečném Polsku se zabývala 

Komise pro věci studia západního Běloruska Presidia Institutu běloruské kultury BSSR, 

vytvořená v r.1926. Komise připravovala a publikovala vědecké a propagandistické materiály, 

které osvětlovaly sociální, hospodářskou, politickou a národní situaci ve východních 

vojvodstvích.25 Úsilím Komise byl sestaven dokumentární sborník interpelací běloruských 

poslanců v polském sejmu „Sborník dokumentů o panských násilích, exekucích a týrání rolníků 

a dělníků v západním Bělorusku“.26 Sborník představoval zdroj odrážející uskutečnění politiky 

polských úřadů. Tato politika často protiřečila polské státní legislativě, na což reagovali běloruští 

poslanci. Především však byly publikace předválečných sovětských historiků věnovány 

revolučnímu zápasu. 

Od 20. let 20. stol. zaujala v běloruské historiografii dominantní postavení marxistická 

ideologie, která posuzovala historické jevy z hlediska třídního zápasu a v kontextu zápasu 

bolševiků s kontrarevolučními stranami a hnutími. Běloruské strany a organizace – dokonce i ty 

nejrevolučnější z nich – byly vnímány jako nacionalistické a kontrarevoluční, což mělo za 

následek celkové zúžení tematického okruhu vědeckých bádání. V důsledku toho se výzkum 

dějin západního Běloruska a zvláště otázek národního a revolučního hnutí omezil na konstataci 

v schematické formě příčin, ustálení a rozvoje národního hnutí. Výsledkem takového přístupu 

                                                 
24 Pad polskim jarmom, Minsk 1929; ŠABSIN, I., Kak živut v Poľše ukrainskie i belorusskie kresťaně, Moskva 
1926; ŠNEJDER, J., Stanovišča sialianstva Zachodniaj Bełarusi, Minsk 1935; HARBACEVIČ, P., Polenizacya 
Zachodnij Bełarusi, Minsk 1933; Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927; 
ŁUČANIN, M., Zachodniaja Bełaruś pad panavannem Polščy, Minsk 1926. 
25 Kraina šybenic i karnych ekspedycyj. Da 10-hoddzia MOPRu/Beł AN. Kamisia pa vyvučenni Zachodnia Bełarusi. 
Minsk 1932; Za sacyjalnae i nacyjanalnae vyzvalenne Zachodniaj Bełarusi: Zakłik šostaha Płenuma Centralnaha 
kamitetu KPZB/Kamisia pa vyvučenni Zachodniaj Bełarusi, Minsk 1933. 
26 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927. 
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bylo, že základní publikace měly spíše propagandistickou než vědeckou povahu a neobsahovaly 

odkazy na použité archivní prameny.27 

Značnou pozornost badatelů ve 2. polovině 20.-30. let přitáhla otázka vzniku Běloruské 

rolnicko-dělnické hramady, její proměny v masovou organizaci sociálně-politické povahy a 

zároveň otázka její úlohy a významů v rozvoji běloruského národního hnutí na území západního 

Běloruska.28 

Ve svých studiích rozebírali badatelé základní body programu Hramady a ukazovali, že 

v jejím programu a činnosti nepřevažovala dělnická, nýbrž rolnická ideologie a podtrhovali 

drobně-buržoazní nekomunistickou povahu BSRH. Zároveň se však zdůrazňovalo, že Hramada 

je ze všech ostatních politických organizací straně proletariátu nejbližší. 

Téměř ve všech pracích se povinně vyskytuje odhalení „provokačních“ prohlášení 

polského tisku a jiných běloruských nacionalistických stran a organizací o „údajně existujícím 

vztahu Hramady s komunistickou stranou, jejíž příslušníci získali možnost legální činnosti“.29 

Badatelé vytýkali například Běloruskému křesťanskému demokratickému svazku (ChDZ) to, že 

„všelijak prokazoval účastenství Hramady na komunistickém hnutí a jeho protistátní činnosti.“30 

Postupně se definice začaly měnit a BSRH, aniž by byla komunistickou organizací, jak jí 

to připisovala polská defenzíva a „běloruští nacionální fašisté“, se stala mluvčím zájmů širších 

vrstev rolnictva západního Běloruska.31 A již ve studii „Politické strany v Polsku, západním 

Bělorusku a na Ukrajině“ se bezprostředně uvádělo, že „Pod vedením KPZB ... vyrůstá 

stotisícová bojová národně-osvobozenecká armáda – Hramada.“32 

Značné místo v takových bádáních zaujímal prostor věnovaný činnosti běloruských 

nacionálně-demokratických stran a organizací. Rozbor činnosti podobných organizací měl 

ukázat jejich škodlivost pro běloruský národ a jejich loajalitu vůči polské vládě.33 Tímto bylo 

však hodně učiněno pro samotné dějezpytné poznání. Během rozboru dobových historických 

bádání, v nichž byla pozornost věnována činnosti ChDZ, BSS, režimu sanace a jiných 

organizací, si nelze nevšimnout, že vedle opakujících se klišé o „zapřísáhlých nepřátelích 

revolučního zápasu“ jsou v těchto bádáních uvedeny četné hodnotné informace o základních 

                                                 
27 BAHDANSKI, J., BABROVIČ, L., Ab kliasavaj baraćbe ŭ Zachodniaj Bełarusi ŭ chasy Bełaruskaj sialianska-
pracoŭnickaj Hramady, Minsk 1932. 
28 Zapadnaja Belarus na skamje podsudimych, Minsk 1929; Zapadnaja Belorussia. Sbornik statěj. Kn.I, Minsk 
1927; Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada, Minsk 1928; BAHDANSKI, J., BABROVIČ, L., Ab 
kliasavaj baraćbe ŭ Zachodniaj Bełarusi ŭ chasy Bełaruskaj sialianska-pracoŭnickaj Hramady, Minsk 1932. 
29 Zapadnaja Belorussia. Sbornik statěj. Kn.I, Minsk 1927, -s.24. 
30 Zapadnaja Belorussia. Sbornik statěj. Kn.I, Minsk 1927, -s.24, 206. 
31 BAHDANSKI, J., BABROVIČ, L., Ab kliasavaj baraćbe ŭ Zachodniaj Bełarusi ŭ chasy Bełaruskaj sialianska-
pracoŭnickaj Hramady, Minsk 1932. 
32 Političeskie partii v Poľše, zapadnoj Belorussii i Zapadnoj Ukraině, Minsk 1935, -s.25. 
33 NEKRAŠEVIČ, A., „Bełaruski nacyjanał-fašyzm i jaho sabrat bełaruski nacyjanał-demakratyzm“, in: Balšavik 
Bełarusi, №10-12 1929, с.83-90; STALIEVIČ, A., Bełaruski nacyjanał-fašyzm. Jaho vytoki, teoryja i praktyka, 
Minsk 1930. 
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programových postojích a politické činnosti těchto organizací. Hlavní myšlenka podobných 

dobových historických bádání spočívala však v tom, že běloruské nacionálně-demokratické 

organizace jsou nejškodlivějšími nepřáteli KPZB, BSRH, BSSR a nedisponují žádným vlivem 

mezi širšími vrstvami obyvatelstva. Vědecké práce z období 40.-50. let mají podobnou povahu.34 

Celkově je pro historické práce z období 20.-50. let příznačný spíše empiričtější popis 

událostí než jejich skutečný hluboký vědecký rozbor na základě rozsáhlé pramenné základny, 

což vyžaduje kritický postoj ke zkoumané dobové literatuře. 

Od 50. let 20. začíná nové období v historiografii problematiky běloruského národního 

hnutí na území západního Běloruska. Během tohoto období získali badatelé přístup k dříve 

nepřístupným archivním materiálům včetně archivů PLR. Historici zpracovali velké množství 

archivních pramenů, což pozvedlo jejich studie na vysokou vědeckou úroveň. Objevují se studie 

V. a I. Polujanů, B. Klejna, I. Chovratoviče, A. Macka, A . Lisa a jiných badatelů.35 Napomáhaly 

tomu také četné publikace dokumentů a materiálů z okruhu dějin revolučního a národního hnutí 

v západním Bělorusku.36 Je ovšem nutné poznamenat, že badatelé museli vybírat pouze ty 

materiály, které neprotiřečily oficiální historiografii, což omezovalo možnost objektivního 

historického bádání. Tak například V. Polujan ve svém bádání věnovaném výzkumu činnosti 

BSRH přecházel mlčením přítomnost zámožných rolníků z řad vesnické buržoazie mezi 

příslušníky organizace a jiné příklady.37 

Od 60. let se výzkum národního hnutí západního Běloruska zaměřil na jeho dílčí 

aspekty.38 

                                                 
34 GRAKOV, N., „Kak žili trudiaščiesia Zapadnoj Belorussii v panskoj Poľše“, in: Saveckaja Bełaruś, 14 veraśnia 
1947; KAMENSKAJA, N., „Vossoedinenie belorusskogo naroda v jedinom Belorusskom Sovětskom gosudarstvě“, 
in: Saveckaja Bełaruś, 17 veraśnia 1947; PERCAŬ, V., „Baraćba pracoŭnych zachodniaj Bełarusi za svae 
vyzvalenne ŭ peryjad polskaj akupacyi (1921-1939hh.)“, in: Balšavik Bełarusi, №12 1947; GORBUNOV, I.S., 
Vossoedenenie belorusskogo naroda v jedinom socialističeskom gosudarstve, Moskva 1948. 
35 KLIEN, B. S., Za dělo pravoe. Borba KPZB s buržuaznym terrorom. (1920-1938gg.), Minsk, 1986; MACKO, A. 
N., Revoljucionnaja borba trudiaščichsia Poľši i Zapadnoj Belarusi protiv gněta buržuazii i pomeščikov 1918-
1938gg., Minsk 1972; POLUJAN, V. A., „Borba Belorusskoj kresťansko-rabočej Gromady za sociáľnoe i 
nacionaľnoe osvobožděnie trudiaščichsia Zapadnoj Belorussii (vtoraja polovina 1926g.)“, in: Iz istorii 
socialističeskogo stroiteľstva Sovětskoj Belorussii: Sb. staťej/AN BSSR, Institut istorii, Minsk 1959; POLUJAN, V. 
A., Revoljucionno-demokratičeskou dviženie v Zapadnoj Belorussii (1927-1939gg.), Minsk 1978; PAŁUJAN, U. A., 
Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967; PAŁUJAN, U. A., PAŁUJAN, I. B., Revalucyja i 
nacyjanalna-vyzvałenčy ruch u Zachodniaj Bełarusi ŭ 1929-1939hh., Minsk 1962; CHOVRATOVIČ, I. P., 
„Istoriografia KPZB i revoljucionnogo dviženia v Zapadnoj Belorussii“, in: V avangardě revoljucionnoj borby, 
Minsk 1974; ŁIS, A. S., Branisłaŭ Taraškievič, Minsk 1996. 
36 Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. 
Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962; Gody ispytanij i mužestva. Sost. N. S. Orechvo, N. S. 
Staškevič, Minsk 1973; Revoljucionnoe dviženie v Viľnusskom kraje, 1920-1940. Dokumenty i materialy. Sost. J. 
Marcinkiavičus, N. S. Orechvo, N. A. Tabolina, Viľnus 1978; U surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 
1958. 
37 Viz  PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967. 
38 LADYSEV, V. F., V borbě za demokratičeskie prava i svobody, Minsk 1988; ŁADYCEŬ, U. F., Nasuperak voli 
naroda: z historyi palityčnaha bankrutstva bełaruskich nacyjanalistyčnych partyj i arganizacyj u Zachodniaj 
Bełarusi, Minsk 1976; ŁADYCEŬ, U. F., Šliach da svabody: z historyi vyzvalenčaha ruchu ŭ Zachodniaj Bełarusi ŭ 
1919-1939hh., Minsk 1978; ŁADYCEŬ, U. F., „Zachodnaja Bełaruś u 1921-1939 hadach“, in: Bełaruś na miažy 
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Zároveň je nutné poznamenat, že nehledě na značný počet pro badatele přístupných 

dokumentů a materiálů, měly během vědecko-výzkumného bádání o problematice dějin 

západního Běloruska největší váhu především díla klasiků marxismu-leninismu, vedoucích 

činitelů sovětského státu a usnesení řadových sjezdů KP SSSR atd.. Stejně důvěryhodné a nutné 

prameny představovaly články v stranických časopisech a novinách z 20.-30. let 20. stol., jejichž 

citace snadno zajišťovaly potvrzení nutných závěrů o situaci v západním Bělorusku. 

Třetí etapa běloruské historiografie, která začíná od 90. let 20. stol. je spojena s rozpadem 

Sovětského bloku a s tím souvisícími změnami. Badatelé získali širší přístup k novým archivním 

materiálům včetně dokumentů státní bezpečnosti. Začaly se publikovat dříve zakázané práce 

bývalých vedoucích činitelů běloruského národního hnutí a archivní materiály státní bezpečnosti, 

což způsobilo celkové oživení historického bádání v oblasti národního hnutí v západním 

Bělorusku. Z tohoto hlediska představují pro výzkum činnosti Běloruské rolnicko-dělnické 

hramady zvláštní význam publikované výslechy, vzpomínky vedoucích činitelů samotné 

organizace a západoběloruského národního hnutí a jiné podobné archivní materiály.39 Autoři 

vědeckých monografií věnovaných západoběloruské tematice celkem úspěšně překonávali 

nedostatky a stereotypy sovětské historiografie spojené s diktátem marxisticko-leninské 

ideologie. V důsledku toho začaly být v dějezpytném bádání pokládány otázky, které dříve 

nemohly být předmětem historického výzkumu a vědeckých diskusí, například o spravedlnosti 

výjimečného postavení KPZB v národním hnutí západního Běloruska a jakou účast na něm měly 

jiné politické subjekty, o úloze komunistické strany na zničení BSRH a jiné.  

Nehledě na to, že problematice západoběloruských dějin byla během tohoto období ze 

strany historiků věnována zvýšená pozornost, řada otázek včetně problematiky dějin BSRH 

vyžaduje pozornost a objektivní výzkum. 

Významnou stránkou v dějinách běloruského národního hnutí v západním Bělorusku se 

stala činnost Běloruské rolnicko-dělnické hramady během let 1925-1927. V činnosti této 

                                                                                                                                                             
tysiačagoddziaŭ, Minsk 2000; ŁADYCEŬ, U. F., „Ryžski mirny dahavor: peramoha saveckaj dypłamatyi ci 
paraženne“, in: Bełaruski histaryčny časopis, №3 2001; ŁADYCEŬ, U. F., „Ćažki šliach vyprabavanniaŭ. 
(Nacyjanalna-vyzvalenčy ruch u Zachodniaj Bełarusi ŭ 20-30hh. XX st.)“, in: Bełaruski histaryčny časopis, №1 
1994; ŁADYCEŬ, U. F., „Někatoryja aktualnya pytanni metadalohii i teoryi nacyjanalna-vyzvalenčaha ruchu ŭ 
Zachodniaj Bełarusi“, in: Histaryčnaja navuka i histaryčnaja adukacyja ŭ Respublicy Bełaruś (novyja kancepcyi i 
padychody): usebełaruskaja kanferencyja historykaŭ. Minsk, 3-5 lutaha 1993. U 2 Č. Č.I: Historyja Bełarusi, Minsk 
1994; SMALIANČUK, A., Pamiž kraevaścju i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na bełaruskich i litoŭskich zemliach. 
1864- ljuty 1917h., Sankt-Peciarburh 2004; MACKO, A. M., Dějateľnosť  KP i KPZB po organizacii trudiaščichsia 
mass na borbu protiv gněta buržuazii i pomežikov (1918-1938gg.), Minsk 1968; SOROKIN, A. A., Agrarnyj vopros 
v Zapadnoj Belarusi (1920 – 1939gg.), Minsk 1968; SOROKIN, A. A., Osvoboditěľnoe i revoljucionnoe 
kresťanskoe dviženie v Zapadnoj Belorussii (1920-1939gg.), Minsk 1970. 
39 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A .S. Łis, Minsk 1999; RAHULIA, V., Uspaminy. Minsk 1993; TARAŠKIEVIČ, B., Vybranae, 
Minsk 1991; Аnton Luckievič. Materialy sledsvennogo dela NKVD BSSR, Red., sest. V. N. Micnjuk, N. M. 
Klimovič, A. N. Ges, Minsk 1997; ILKEVIČ, N. N., PLATONOV R. P., Aleksandr Uľanov i versia NKVD ob 
antisovětkom podpoľe v BSSR. (Faľsifikacija organami NKVD ugolovnych děl v  1937-1938gg.), Minsk 1997. 
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v dějinách západního Běloruska jediné masové revolučně-demokratické organizace se projevila 

národní povaha a sociální a třídní skladba běloruského národa. Hramada se těšila velkému vlivu 

mezi obyvatelstvem západního Běloruska a dlouhodobě značně ovlivňovala rozvoj národního 

hnutí na území západního Běloruska.  

Dějiny BSRH jsou ovšem stále prozkoumány velmi nedostatečně, protože její výzkum se 

komplikoval za prvé nespravedlivými nařčeními, která jí byla přisouzena v nedávné minulosti a 

za druhé proto, že téměř veškerá pozornost v dobovém dějezpytném bádání byla věnována 

výzkumu dějin Komunistické strany Běloruska (KP(b)B) a KPZB jakožto hlavní progresivní síle 

vedoucí revoluční zápas obyvatelstva. Existuje pouze nepatrné množství vědeckých bádání 

věnovaných Běloruské rolnicko-dělnické hramadě a to se týká jak jejich počtu, tak i jejich 

vědecké hodnotnosti.  

Zkoumání dějin běloruského národního hnutí v západním Bělorusku by bylo neúplné bez 

rozboru polské historiografie tohoto tematického okruhu, která se rozvíjela spolu s historiografií 

běloruskou.   

Problematika dějin západního Běloruska a vztahů Bělorusů a Poláků v meziválečném 

období je jednou z nejdiskutabilnějších i v polské historické vědě. Této otázce se věnují desítky 

badatelů, jednotná koncepce však doposud neexistuje. Mnohost názorů je dána růzností kriterií, 

podle kterých je hodnocena historická skutečnost. V Polsku se ve svých monografiích snažili 

běloruskou otázku prozkoumat E. Mironowicz40, K. Gomółková41, J. Tomaszewski42, Z. 

Tomczenek43, A. Smolarczuk44, A. Bergmanová45 a jiní. 

V polském historiografickém bádání dějin západního Běloruska lze také vyznačit několik 

etap. První z nich je období od konce 19. stol. do II. světové války, druhou je období existence 

PLR a třetí obsahuje historické bádání napsané od konce 80. let až do současnosti. 

Během rozboru polské historiografie dějin západního Běloruska je však nutné mít na 

zřeteli, že tuto problematiku je třeba posuzovat v širším kontextu dobových historických 

                                                 
40 MIRONOWICZ, E., „Białoruska mniejszośc narodowa  w II Rzeczypospolitej w historiografii polskiej“, in: 
Białoruskie Zeszyty Historuczne,  Nr. 2(4) 1995. 
41 GOMÓŁKA, K., „Stan badań nad  losami  mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej“, in: Kresy północno-
wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej (stan badań), Białystok 1993; GOMÓŁKA, K., „Białorusini w II  
Rzeczypospolitej“, in: Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 495, Ekonomia, № XXXI, Gdańsk 1992; 
GOMÓŁKA, K., „Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach  1918-1939“, in: Białoruskie 
Zeszyty Historyczne, Nr2(4) 1995, GOMÓŁKA, K., Między Polska a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich  
ugrupowań politycznych w latach 1918-1922, Warszawa 1999. 
42 TOMASZEWSKI, J., „Studia nad najnowsza historia białorusinów w Polsce“, in: Polska-Polacy-mniejszości 
narodowe, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, -s.225-231. 
43 TOMCZENEK, Z., „Badania nad kresami Pólnocno-Wschodnimi Drugiej Rzeczypospolitej w polskiej 
historiografii“, in: Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku: Historiografia  polsca, 
litewska i białoruska  po 1989 roku, Białystok 2003,-s.16-26. 
44 SMOLARCZUK, A., Dzieje skolnictwa na ziemiach północno-wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej i białoruscy 
wobec problemów XX wieku: Historigrafia polska, litowska i białoruska  p. 1989 roku, Białystok 2003, -s.36-43. 
45 BERGMAN, A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984; BERGMAN, A., „Bełaruskaja 
sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 1964. 
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podmínek, mnohé z nichž vznikly již v době podepsání rižského míru v r.1921 a odrážely 

politiku polské vlády vůči běloruské menšině. Právě proto největší angažovanost ve výzkumu 

běloruské otázky a běloruského národního hnutí právem patří oddělení státní bezpečnosti 

polského generálního štábu.46 

Krótki zarys zagadnienia białoruskiego byl vytvořen důstojníky polské vojenské 

defenzívy v r.1927 –  zač. r.1928. Dokument byl určen pro vnitřní použití vyššími polskými  

civilními a vojenskými úřady, měl povahu důvěrného spisu a existoval v nanejvýš 10 

strojopisných výtiscích. Vytvoření podobného dokumentu je de fakto uznáním růstu významu 

běloruského faktoru v mezinárodní politice po I. světové válce a zároveň svědectvím nárůstu 

běloruského národního vědomí během období mezi r.1910 až 20. lety 20. stol. 

Jednotlivé kapitoly Zarysu jsou věnovány politickým událostem nebo charakteristice 

jednotlivých vůdčích osobností národního hnutí a běloruských politických stran včetně rozsáhlé 

kapitoly bezprostředně věnované činnosti Běloruské rolnicko-dělnické hramady. Údaje Zarysu 

mají nejenom informativní, ale i analytickou povahu, neboť sledují narůst vlivu běloruského 

národního hnutí, stupeň jeho nebezpečí pro polskou státnost, vztahy běloruského hnutí 

s komunistickou stranou apod. 

Zarys byl sepsán na základě dobových vědeckých bádání o kultuře a dějinách Bělorusů, 

dobového tisku z období r.1910 – 20. let 20. stol. a hlavně na základě čtvrtletních zpráv policie o 

běloruském národním hnutí, které se pak zakládaly na udáních policejních agentů (konfidentů) a 

které se uchovávají v Centrálním archivu Polska v Rembertově.  

Již od 80. let 20. stol. se Krótki zarys zagadnienia białoruskiego používá běloruskými a 

polskými badateli (A. Łatyszonak, J. Turonak, E. Mironowicz, A. Deruga, A. Smolianchuk, K. 

Gomółková, M. Karkiewicz a jiní) jako cenný historický pramen, který lze zároveň pokládat za 

dosud chybějící zobecňující práci věnovanou dějinám běloruského národního hnutí, za 

výjimečně hodnotný historický pramen a za specifický názor polských sousedů na běloruské 

dějiny. 

Pokud budeme mít na zřeteli, že důstojnici II. oddělení měli často odlišný názor než 

oficiální politika polské vlády vůči Bělorusům, a tuto politiku kritizovali, jak je patrné na 

stránkách Zarysu, lze tuto práci do jisté míry pokládat za součást národního konceptu 

běloruských dějin. Mnohé ze závěrů této práce, které byly učiněny již v 20. letech 20. stol., jsou 

objektivní historické pravdě blíž, než závěry poválečných běloruských historiků – specialistů 

v oboru dějin západního Běloruska. Tyká se to například věci sovětskými orgány státní 

bezpečnosti naprogramovaného zásadního obratu běloruského hnutí doleva, obratu od ideje 

                                                 
46 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928; Referat polskiej policji politycznej o działalności 
organizacji białoruskich w 1926 roku. БГАМЛИ, -ф.3. – оп.1. – д. 195. –лл.3-105. 
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nezávislosti Běloruska ve směru k jeho spojení s BSSR, což má výjimečný význam pro 

porozumění aktuální situaci v současném Bělorusku. 

Nehledě na to, že historické práce polských badatelů prvního období měly jednostrannou 

a tendenční povahu, je podle mého názoru nutné z hlediska vědeckosti preferovat studie 

spolupracovníků Institutu výzkumu národnostních věcí (Instytut Badań Spraw 

Narodowościowych) založeného ve Varšavě v r.1921. Mezi historickými pracemi této instituce 

zasluhuje pozornost například práce K. Srokowskiego, věnovaná rozboru konfesní, sociální a 

profesní skladby obyvatelstva západního Běloruska, včetně přehledu národního hnutí.47 Stejně 

jakožto L. Wasilewski48 měl Srokowski za to, že Bělorusové mají nízkou úroveň národního 

uvědomění, což způsobovala nepřítomnost běloruské inteligence a diskriminační politika polské 

vlády v oblasti vzdělání v běloruštině. 

Za významné bádání lze považovat dílo S. Wisloucha Rola kommunistycznej Partii 

Zachodniej Bialorusi w ruchu narodowym Bialorusinów w Polsce49, který, ačkoliv patřil 

k sanačnímu táboru, přesto podle mého názoru celkem objektivně přistoupil k výzkumu činnosti 

KPZB v běloruském národním hnutí a vyznačil příčiny její popularity ležící v oblasti národního 

a sociálního útlaku běloruského obyvatelstva. 

Jiné povahy je práce S. Elskiego, ve které autor prokazuje, že běloruské národní hnutí je 

chimérou vyvolanou k životu provokacemi z Východu. Samotné národní hnutí nemohlo 

existovat kvůli nedostatku vlastní běloruské inteligence a nositelů běloruské národní ideje.50 

V knize Z. Urbańskiego je běloruské národní hnutí rozebíráno ve spojení s analýzou a 

charakteristikou jiných národnostních menšin na polském území.51 

Publikace meziválečného období lze stěží pokládat za historickou literaturu, protože byl 

jejich vznik vyvolán dobovou politickou situací a jejich cílem bylo působení na samotnou vládní 

politiku. Historické bádání bylo vedeno nikoli z perspektivy vědeckých, nýbrž akutních 

praktických úkolů, což je nutné mít na zřeteli během jejich rozboru.  

Poválečná polská historiografie dějin západního Běloruska obsahuje období existence 

PLR. Pováleční polští historikové značně přispěli k rozpracování tematiky běloruského 

národního hnutí a bělorusko-polských vztahů. Jejich práce jsou napsány na základě bohaté 

pramenné základy a obsahují cenné vědecké informace. 

                                                 
47 SROKOWSKI, K., Sprawa narodowościowa na kresach wshodnich, Kraków 1924. 
48 WASILEWSKI, L., „W sprawie stesunków narodościowych na kresah wschodnich“, in: Sprawy narodowoścone, 
1927, -s.503-508; WASILEWSKI, L., „Białoruś i  ruch bialoruski“, in: Przegląd Wspołczesny, T.9, 1924,- s.48. 
49 WISLOUCH, S., Rola kommunistycznej Partii Zaczodniej Białorusi w ruchu narodowym Białorusinόw w Polsce, 
Wilno 1933. 
50 ELSKI, S., Sprawa białoruska. Zarys historyczno-polityczny, Warszawa 1931. 
51 URBAŃSKI, Z., Mniejszości narodowe w Polsce, Warszawa 1932. 
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Postupně se v polské historické vědě začaly objevovat příznivé podmínky pro výzkum 

národnostní otázky období II. Rzeczpospolite. Tento proces ovšem probíhal v celkovém kontextu 

výzkumu polského komunistického hnutí. Zdůrazňovala se role Polské komunistické strany 

v procesu vytvoření KPZB a BSRH a přednost se dávala zkoumání vlivu polských komunistů na 

běloruské strany a jejich společnému zápasu proti vládě II. Rzeczpospolite. 

V r.1965 byl vytisknut sborník věnovaný 40. výročí vzniku BSRH52, kde polští a 

běloruští historici společně diskutovali předpoklady a příčiny jejího vzniku. V sborníku byly 

umístěny články takových autorů jako J. Kowalski, S. Mańko, A. Bergmanová a jiných. 

Mezi poválečnými bádáními lze vyznačit monografie, které se zkoumané problematiky 

dotýkaly nepřímo. Jsou to studie J. Tomaszewskiego, které odehrály značnou roli ve výzkumu 

daného okruhu historického bádání.53 

70. léta jsou v polské historické vědě poznamenány zvýšeným zájmem o národní otázku. 

Během tohoto období byly publikovány monografie A. Chojnowskiego54, J. Holzera55, A. 

Derugy56. 

Za úspěch polské historiografie lze označit celou řadů studií K. Gomółkové, věnovaných 

bezprostředně běloruské politice polské vlády.57 Badatelka používá historicko chronologický 

přístup a sleduje dynamiku názorů polských kruhů na Bělorusy a jejich postavení ve státě. Ve 

svých závěrech vytváří autorka tři hlavní koncepce řešení „běloruské otázky“ -  a to koncepce 

národního státu, koncepce federalistickou a tzv. „krajovou“. Státní polskou politiku vůči 

Bělorusům pokládá Gomółková za asimilační. 

Současná polská politická historiografie koncentruje hlavní pozornost především na 

koncepce národní politiky různých politických úřadů vůči národnostním menšinám.58 Nehledě na 

zdánlivě dobrou propracovanost dané problematiky zůstává běloruská otázka v polské 

                                                 
52 Powstanie i działalność Białoruskiej Wlościańsko-Robotniczej Hromady, Białystok 1965. 
53 TOMASZEWSKI, J., Ojczyzna nie tylko Polaków: Mnieejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, 
Warszawa 1985; TOMASZEWSKI, J., „Robotnicy Białorusini w latach 1918-1939 w Polsce“, in: Acta Baltica – 
Slavica, Białystok 1967; TOMASZEWSKI, J., Rzeczypospolita wielu narodów, Warszawa 1985; TOMASZEWSKI, 
J., „Studia nad najnowsza historia białorusinów w Polsce“, in: Polska-Polacy-mniejszości narodowe, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1992. 
54 CHOJNOWSKI, A., Koncepcje polityki narodowościowej rządow polskich w latach 1921-1939, Wrocław 1979. 
55 HOLZER, J., Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974. 
56 DERUGA, A., Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918-1919), Warszawa 1969. 
57 GOMÓŁKA, K., „Białorusini w II Rzeczypospolitej“, in: Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 495, 
Ekonomia, № XXXI, Gdańsk 1992; GOMÓŁKA, K., Między Polska  a Rosją. Białoruś w koncepcjach polskich  
ugrupowań politycznych w latach 1918-1922, Warszawa 1999; GOMÓŁKA, K., „Polityka rządów polskich wobec 
mniejszości białoruskiej w latach  1918-1939“, in: Białoruskie Zeszyty Historyczne, Nr2(4) 1995. 
58 Mniejszości narodowe  w Polskiej myśli politycznej XX wieku. Red. J. Jachymka, Lublin 1992; SIEMAKOWICZ, 
M., „ZaloŜenia programowe głównych obozów politycznych wobec skolnictwa dla ludności  białoruskiey w II 
Rzeczypospolitej“, in: Białoruskie Zeszyty Historyczne, Nr.9 1998; MICH, W., Obcy w polskim domu. 
Nacjonalistyczna koncepcja rozwiązania  problemu mniejszości narodowych. Lublin 1994. 
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historiografii i nadále stále populární. Svědčí o tom řada bádání E. Mironowicze59, E. Kaszuby60, 

M. Karkiewicze61. 

Podstatným kriteriem charakteristiky rozebírané literatury je výchozí postoj autorů, který 

je rozděluje na dva tábory. Příslušníci jednoho pokládají Bělorusy za občany II. Rzeczpospolite a 

za národnostní menšinu a domnívají se, že stát musí vůči nim prosazovat vyváženou a pro něj co 

nejvýhodnější politiku, která by byla dost loajální na to, aby nečinila překážky rozvoji a 

nevyvolávala nespokojenost a zároveň relativně tvrdá, aby omezila separatismus.62 Jiní zaujímají 

stanovisko, že Bělorusové byli utlačovaným národem v dobovém polském státě. Neberou se 

však do úvahy skutečné podmínky, které existovaly v jiných státních útvarech, jejichž území 

obýval běloruský národ. Žádný z autorů neporovnává postavení národnostních menšin v Polsku 

s jejich postavením v sousedních státech východní Evropy, jež také získaly nezávislost po I. 

světové válce a prosazovaly svou národní politiku. 

V souladu se zaujatým stanoviskem se pak u jednotlivých historiků různí hodnocení 

výsledků a loajality politiky polské vlády vůči národnostním menšinám. Většina badatelů se 

domnívá, že žádný z úřadů meziválečného Polska nechtěl a nemohl uspokojit běloruské kulturní 

a politické požadavky. K. Gomółková poukazuje na mnohaletou asimilaci Bělorusů polským 

státem, která ovšem dosáhla značných rozměrů.63 Chojnowski charakterizuje národnostní 

politiku polské vlády jakožto nepodařenou. V důsledku objektivních příčin, mezi nimiž se 

nachází sociální konflikty, hospodářská a mezinárodní situace, přinesla tato politika spíše škodu 

polskému státu a nepřinesla očekávané výsledky.64 Polský historik běloruského původu J. 

Milewski však tvrdí, že připojení části běloruských území bylo pro samotné Bělorusy přínosem, 

poněvadž měli nízkou úroveň historického vědomí a neměli požadavky národní autonomie.65 

Zároveň podtrhává významnost meziválečného polského období pro formování ideje národní 

státnosti66 u obyvatelstva západního Běloruska.  

                                                 
59 MIRONOWICZ, E., „Plany integracji Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej w polityce obozu  sanacyjnygo 
(1935-1937)“, in: Białoruskie Zeszyty Historuczne, Nr.18 2002; MIRONOWICZ, E., „Białoruska mniejszośc 
narodowa  w II Rzeczypospolitej w historiografii polskiej“, in: Białoruskie Zeszyty Historuczne,  Nr. 2(4) 1995; 
MIRONOWICZ, E., Białoruś, Warszawa 1999; MIRONOWICZ, E., „Białorusini wobec państwa polskiego w 
latach 1918-1925“, in: Białoruskie Zeszyty Historiczne, Nr1 1994; MIRONOWICZ, E., „Politycy i społeczeństwo 
białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei własnego państwa“, in: Białoruskie Zeszyty Historiczne, Nr9 1998. 
60 KASZUBA, E., System propagandy państwowej oboza rzadzącego w Polsce w latach 1926-1939, Toruń 2004. 
61 KARKIEWICZ, M., Sprawy białoruskie w polityce rządu Władyslawa Grabskiego, Warszawa 2005. 
62 MIK, C., „Metody regulacji kwestii mniejszościowej w prawie międzynarodowym i w prawie polskim“, in: 
Sprawy Narodowoś. Seria  Nowa, T.III, zesz. 1(4) 1994. 
63 GOMÓŁKA, K., „Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach  1918-1939“, in: Białoruskie 
Zeszyty Historyczne, Nr2(4) 1995, -s.119. 
64 CHOJNOWSKI, A., Koncepcje polityki narodowościowej rządow polskich w latach 1921-1939, Wrocław 1979, -
s.240-241. 
65 MILEWSKI, J. J., „Władza i ugrupowania polityczne polskie wobec kwestii białorustie w Polsce w okresie 
międzywojennym“, in: Z dziejów Europy Srodowo-Wschodniej, Białystok 1995, -s.362-363. 
66 tamtéž, -s.362-370. 
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Na základě výše uvedeného historiografického rozboru polského dějezpytného bádání lze 

konstatovat, že polské historické bádání během své první etapy bylo stejně jako v SSSR značně 

ovlivněno ideologickými regulacemi a nadřízeným postavením marxisticko-leninské ideologie. 

V souladu s tím se výzkum běloruského národního hnutí vedl v kontextu polského hnutí 

komunistického. Během druhé etapy se rozšířil výzkumný okruh národní tematiky. Polští 

badatelé začali věnovat větší pozornost jednotlivým činitelům běloruského národního hnutí a 

zkoumali vznik a činnost běloruských politických stran. 

Pro výzkumné záměry polských badatelů neztratila běloruská otázka na své přitažlivosti 

ani v současné polské historiografii. Probíhá aktivní rozpracování problematiky běloruského 

národního hnutí. Polští historici ve velké míře přispívají ke zkoumání problému polské politiky 

v běloruské otázce, vztahů běloruských národních činitelů s pravicovými kruhy v Polsku, 

okolností formování běloruské armády a účasti běloruských vojenských jednotek v ozbrojeném 

zápase proti sovětské vládě. 

Na závěr kapitoly lze poznamenat, že jednotlivé otázky národního hnutí, role 

západoběloruských politických stran, strany komunistické a jiné, již našly částečný odraz 

v běloruské a polské historiografii. Otázky působení komunistického hnutí jsou prozkoumány 

celkem důkladně a široce, ovšem jednostranně, zatímco činnost jiných politických směrů, stran a 

organizací je prozkoumána pouze částečně a fragmentárně. Ke dnešnímu dni v polské ani 

v běloruské historiografii neexistuje zobecňující ucelená studie věnovaná otázkám dějin 

západního Běloruska mezi lety 1921-1939, kde by byla problematika Běloruské rolnicko-

dělnické hramady prozkoumána v celkovém kontextu souvisejících problémů. Existence a 

různorodost pramenů a nashromážděných údajů o vzniku, rozvoji a činnosti Běloruské rolnicko-

dělnické hramady vyžaduje jejich hlubší a důkladnější výzkum, porovnání a hodnocení.  
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2. Stav hospodářství, průmyslu a národního školství v západním Bělorusku 

 

2.1. Stav zemědělství a postavení rolnictva 

 

Pozemkové vlastnictví a užívání půdy se v západním Bělorusku vytvářely během 

dlouhého a komplikovaného historického vývoje. Agrární vztahy, které existovaly v západním 

Bělorusku v rámci Polska, se vyznačovaly nadvládou statkářských velkostatků, malým 

množstvím nebo nedostatkem půdy ve vlastnictví rolníků, přetrváváním prvků feudalismu, 

pauperizací a hromadným zchudnutím rolníků. Proces třídního rozvrstvení rolnictva, který 

v západním Bělorusku dosáhl značného rozvoje pod vlivem kapitalistických vztahů již za dob 

carizmu, pokračoval i za podmínek buržoazně statkářského Polska.   

Není možné zkoumat hospodářské problémy na daném území bez znalosti tamních forem 

pozemkového vlastnictví, tříd a kategorií vlastníků půdy a také situace ohledně rozdělování 

půdy. Proto je nutné práci začít zjištěním povahy rozdělení pozemkového vlastnictví mezi 

různými třídami a skupinami majitelů půdy západního Běloruska. 

O rozdělení půdy mezi různými kategoriemi pozemkových vlastníků na začátku 20.let 20. 

stol. můžeme soudit na základě údajů ze všeobecného sčítání v r.1921. Zároveň je nutné 

poznamenat, že statistické údaje ohledně statkářského a rolnického držení půdy z let 1921-1924 

nejsou úplné a nezachycují celé území západoběloruských vojvodství. Za prvé, během sčítání r. 

1921 na území některých povětů Vilenského vojvodství sčítání vůbec neproběhlo, v důsledku 

čehož více než 10 tisíc hospodářství a více než 1 milión ha půdy nebylo evidováno. Kromě toho 

se během let 1921-1924 do západoběloruských vojvodství vrátilo z exilu kolem 300 tisíc lidí. 

30% těchto lidí tvořili rolníci.67 Za druhé se během sčítání v důsledku různých příčin mimo 

evidenci ocitla část rolnické a zvláště statkářské půdy, jejíž plocha dohromady činila téměř 1 

milión ha včetně 500 tisíc ha statkářských lesů.68 

Podle oficiálních údajů polské statistiky bylo území západního Běloruska v r. 1921 

rozděleno následujícím způsobem: státu patřilo 10,8% veškeré půdy, církev vlastnila 0,3% půdy, 

soukromým velkým a drobným vlastníkům půdy (statkáři, zámožní a jiní rolníci) patřilo 88,4% 

půdy. 0,5% půdy patřilo jiným vlastníkům různého druhu.69  

Na západoběloruské vesnici se již zformovala vesnická buržoazie (tak zvané kulactví), 

jejíž hospodářské postavení se určovalo nejen velikostí samotného hospodářství, ale i 

                                                 
67 Zjištěno podle údajů: Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. II, Warszawa, 1924, -s.29; rok wyd. 
IV, 1927, -s.101.   
68 Zjištěno podle údajů: Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.108-109, 132; 
Mały rocznik statystyki, Warszawa, 1937, -s.63, 68, 83-84.  
69 Kwartalnik Statystyczny, T.V., Zeszyt 2, Warszawa 1928. 
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vlastnictvím techniky, velkého množství dobytka (hlavně koní) a využitím námezdní pracovní 

síly. Do vrstvy vesnické buržoazie se obvykle započítávají hospodářství o velikosti 20-50 ha a 

také 50-75 ha ze skupiny 50-100 ha.70 Zámožným rolníkům zároveň patřila určitá část usedlostí 

(do 15-20%) ze skupiny hospodářství o velikosti mezi 10 a 20 ha.71 V rámci této zámožnější 

vrstvy  bylo tedy v západním Bělorusku napočítáno kolem 33 tisíc hospodářství neboli celkem 

7% rolnických usedlostí. 

Do středních hospodářství lze zařadit zejména skupinu usedlostí o velikosti 10-20 ha a 

hospodářství o velikosti 8-10 ha ze skupiny hospodářství 5-10 ha. Během sezónních prací část 

z nich používala námezdní pracovní sílu. Celkový počet takových hospodářství tvořil něco přes 

100 tisíc neboli 25 % rolnických usedlostí. 

V průběhu rozvoje kapitalistických vztahů na vesnici se skupina středních hospodářství 

postupně zmenšovala. Zároveň v důsledku rodinných dělení půdy, hospodářské krize, vysokých 

daní a dluhů přicházelo značné množství středních hospodářství na mizinu a rozšiřovaly řady 

chudých rolníků.  

Drtivou většinu chudých usedlostí tvořila hospodářství s 2-7 ha půdy. Pro zajištění 

živobytí museli příslušníci těchto chudých rodin pracovat u statkářů, osadníků, kulaků, 

v dřevozpracujícím průmyslu a jinde. Spolu se skupinou hospodářství do 2 ha, hospodářství bez 

koní, ale s 1 krávou nebo drobným dobytkem zahrnovala vesnická vrstva chudiny více než 300 

tisíc usedlostí čili kolem 68 % všech rolnických usedlostí. 

Co se týká vrstvy drobných a velkých statkářů, tak se mezi ně řadí zpravidla část 

hospodářství o velikosti 50-100 ha a relativně malé množství (kolem 0,8 % celkového množství) 

hospodářství o velikosti větší než 100 ha. Patří sem i pozemkoví magnáti (v západním Bělorusku 

jich bylo kolem 500) vlastnící od 1 000 do 20 000 ha půdy a více.  

V r. 1922 podle dobových statistických údajů vlastnilo 3 866 velkostatkářů (tj. 0,8% 

vlastníků půdy a 0,9% hospodářství) v třech západoběloruských vojvodstvích 4,2 miliónů ha 

půdy72 čili 52% celého množství půdy, která se nacházela v soukromém vlastnictví. Zároveň 

téměř 480 tisíc rolnických usedlostí tvořilo prakticky 99% celého množství hospodářství, ale 

vlastnilo pouze 3,8 miliónů ha čili 48% půdy.73 

                                                 
70 Správnější by bylo rozlišovat hospodářství podle plochy obdělávané půdy, protože v západním Bělorusku a 
obzvláště v Polesí nebylo velké množství půdy používáno vůbec. Ovšem vzhledem k tomu, že sčítání z roku 1921 a 
jiné oficiální zdroje té doby klasifikují hospodářství podle obecné plochy půdy ve vlastnictví, budeme se také držet 
tohoto principu klasifikace.        
71 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s.23. 
72 Statystyka Polski, T. XI, wyd. 3, wschodni województwo, Warszawa 1926,-s.3 (bez Vilensko-Trokského, 
Svencnianského a Ošmianského povětu, kde se sčítání v roce 1921 neuskutečnilo); T. XI, wyd. 2, centralni 
województwo, Warszawa 1925, -s.19-21 (východní pověty Białystockého vojvodství); Rocznik statystyki 
Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. V, Warszawa 1927, -s.105. 
73 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. II, Warszawa, 1924, -s.29; rok wyd. IV, Warszawa  1927, -
s.108-109; Mały rocznik statystyki, Warszawa  1937, -s.63; Wielka własność rolna, Warszawa  1925, -s.1-3. 
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Průměrně na jednoho statkáře připadalo 1 090 ha půdy a na rolníka téměř 7 ha půdy.74 

Drtivá většina statkářských a velkých rolnických usedlostí patřila statkářům, šlechtě a 

osadníkům. Co se týká národní skladby statkářské šlechty a magnátů, kteří vlastnili půdu na 

území západního Běloruska, tak z drtivé většiny ji tvořila šlechta, která byla polonizována již 

v 19. stol.. Osobám, které se považovaly za běloruské velkostatkáře, patřilo jen kolem 4% 

statkářské půdy.75 V r. 1921 podle údajů polské dobové statistiky patřilo na území západního 

Běloruska 83,2% hospodářství s množstvím půdy od 50 ha majitelům polské národnosti. 

Soustřeďovali 73,7% statkářské půdy.76 Posléze v důsledku státního prosazování válečných a 

civilních kolonistů (osadníků) se počet vlastníků půdy polské národnosti ještě zvětšil. 

Příznačným rysem agrárních vztahů v západním Bělorusku v letech 1920-1929 bylo 

přetrvání některých prvků feudalismu – existence servitutů nebo tak zvaného společného 

vlastnictví, různých druhů pracovních povinností a velké roztříštěnosti půdy. Nejmarkantněji 

byly přežitky feudalismu v zemědělství rozšířeny v Polesí.  

Jeden z rozšířených přežitků feudalismu představovaly servituty, tj. staré právo rolníků 

používat statkářské pastviny a jiné pozemky. Podle neúplných údajů polské statistiky (sčítání z 

r.1921) vlastnilo 12,2% statkářských a velkých rolnických usedlostí v třech západoběloruských 

vojvodstvích servitutní pozemky s celkovou plochou více než 300 tisíc ha. Tyto servituty 

používalo téměř 20% celkového množství rolnických hospodářství. Nejvíce rozšířeny byly 

servituty v Polesí, kde bylo k jejich užívání oprávněno 22,5% rolníků.77 

Servituty omezovaly právo statkářů a zámožných rolníků na volné využití servitutní půdy 

a brzdily proces kapitalistického vývoje velkého a středního držení půdy a zemědělství vůbec. 

Zároveň však hrály značnou roli v samotné existenci rolníků a to těch nejchudších. Vzhledem k 

velkému nedostatku pastvin dovolovalo využití servitutů mít jednu krávu dokonce i těm 

rolníkům, kteří vlastnili jen 2-3 ha půdy.   

  Druhým, ještě rozšířenějším přežitkem feudalismu, bylo tak zvané společné vlastnictví. 

Pod pojem „společné vlastnictví“ zahrnuje polská statistika dvě, co do povahy držení půdy a 

jejího původu, různé skupiny.  

První a hlavní skupina představuje zbytky společného rolnického držení půdy a také 

zlikvidovaných servitutů v podobě obecních pastvin, bažinných luk a močálů. Zpravidla patřily 

do společného vlastnictví celé vesnice nebo městečka. Druhá skupina byla velmi nepatrná a 

představovala pozemky získané cestou společné koupě, které z různých důvodů nebyly 

rozděleny mezi jejich vlastníky.  
                                                 
74 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s.24. 
75 SAHANOVIČ, H., ŚYBIEKA Z., Dějiny Běloruska, Praha 2006, -s.170. 
76 Statystyka Polski, Warszawa 1926; Wielka własność rolna, Warszawa  1925, -s.7. 
77 Stanoveno podle Statystyka Polski, T. V, Warszawa 1926; Wielka własność rolna, Warszawa  1925, -s.8; Mały 
rocznik statystyki, Warszawa 1938, -s.65; Mały rocznik statystyki, Warszawa  1939, -s.70. 
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V r. 1921 existovalo v Novahrudském, Poleském a v čtyřech východních povětech 

Vilenského vojvodství 3 615 společných vlastnictví s 14% celkového množství rolnické půdy, 

jejíž spolumajitelé tvořili 50% celkového množství rolnických usedlostí. Přibližně 30% 

společných vlastnictví patřilo rolnickým obcím.78  

Ještě jedním značným přežitkem feudalismu v západním Bělorusku byla roztříštěnost 

pozemků. V r. 1921 v rolnických hospodářstvích Novahrudského, Poleského a v čtyřech 

povětech Vilenského vojvodství vlastnilo více než 212 tisíc čili 3/5 rolnických usedlostí 

roztříštěné pozemky, z nichž se 142 tisíc ha těchto pozemků nacházelo na více než pěti 

místech.79  

Taková roztříštěnost velice komplikovala obdělávání půdy, snižovala produktivitu práce, 

zmenšovala úrodnost polí, znemožňovala zvýšení kultury zemědělství a způsobovala erozi a 

vyčerpávání půdy. V rukou statkářů a zámožných rolníků posloužila roztříštěnost půdy jako 

zdroj levné pracovní síly a nástroj využití pracovních povinností.80 

Hlavním sociálním problémem zemědělství západního Běloruska však zůstával 

nedostatek půdy nebo malé množství, jíž disponovala drtivá většina rolníků. Tento problém se 

stále vyostřoval v důsledku agrární politiky polských úřadů, která byla namířena k zachovávání 

statkářského držení půdy a podpoře hospodářství zámožnějších rolníků. Pozemkové vlastnictví 

velkých magnátů se také nacházelo pod speciální záštitou polské vlády.  

Pozemková reforma, jež byla polskými úřady podniknuta začátkem 20.-let 20.století byla 

namířena především na podporu velkostatkářů. Tato reforma předpokládala tak zvanou parcelaci 

čili prodej drobných pozemků časti statkářské a státní půdy, komasaci (tj. scelování několika 

drobných pozemků rolníků v jeden), chutorizaci (tj. proměnu rolnických hospodářství na tzv. 

chutory (čili samoty)), prosazování osadnictva a likvidaci servitutů. 

Podstata osadnictva spočívala v přidělení pozemkových vlastnictví na území západního 

Běloruska polským válečným nebo civilním kolonistům (osadníkům) z množství bývalých 

účastníků polsko-sovětské války z let 1919-1920. Měli představovat základ polské správy na 

Polskem anexovaných územích západního Běloruska.  

Podstata parcelace spočívala v tom, že statkáři byli povinni prodat část své půdy v 

podobě drobných pozemků (parcel) přes pozemkovou banku. Parcelace se dělila na státní a 

soukromou. Státní parcelace předpokládala parcelaci státní půdy nebo půdy, která byla majetkem 

statkářů a nyní patřila státu. Parcelaci uskutečňovaly polské pozemkové úřady. Během prvních 

                                                 
78 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa, 1925, -s.132. 
79 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. III, Warszawa, 1925, -s.41. 
80 Jde o to, že kvůli obecnému nedostatku půdy a roztříštěnosti pozemků muselo nutně docházet k tomu, že dobytek 
chudých rolníků ničil výsevy a louky statkářů a zamožných rolníků. Dobytek byl okamžitě zabaven a požadovala se 
pokuta, která tvořila jistou částku z kusu dobytka. Vzhledem k tomu, že peníze na pokutu tito chudí rolníci zpravidla 
neměli, museli si ji povinně odpracovat. 
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let reformy míra parcelace narůstala a v r.1923 tvořila 32 562 ha za rok. Během let 1921-1925 

bylo rozparcelováno 127 409 ha půdy. Množství přerozdělované půdy za rok činilo průměrně 25 

tisíc ha.81 Při této rychlosti by státnímu fondu vystačila půda k přerozdělování na desetiletí 

dopředu. Uskutečňování reformy se protahovalo. 

 Zachování velkostatků a rozsáhlým spekulacím s půdou napomáhala existence práva 

provedení tzv. soukromé parcelace, která spočívala v tom, že statkář předával malé úseky půdy 

sám sobě. Soukromá parcelace poskytovala statkářům možnost předání půdu za pro ně co 

nejvýhodnějších podmínek. Na prodej nabízeli statkáři své nejhorší pozemky a zachovávali si tak 

nejenom své hlavní pozemkové vlastnictví, ale získávali tak i prostředky nutné pro zlepšení 

hospodářství.  

Pokud se v důsledku státní parcelace většina pozemků dostala do rukou vojenských 

osadníků, tak v důsledku soukromé parcelace půdu obdržel ten, kdo měl peníze – obchodníci, 

spekulanti a podnikatelé. Na této půdě zřizovali zámožná hospodářství nebo ji po drobných 

úsecích pronajímali rolníkům. 

Přerozdělování soukromé půdy se uskutečňovalo prostřednictvím vládou zmocněných  

organizací a zároveň cestou volného výprodeje statkářských pozemků. Tyto organizace 

oprávněné zprostředkovávat prodej představovaly sdružení vytvořená v daných lokalitách 

jakožto výpomoc státním pozemkovým úřadům. Skládaly se ze statkářů a zámožnějších rolníků. 

Činnost těchto sdružení velice přesně charakterizoval předseda Novahrudské pozemkové správy: 

„Výsledky soukromé parcelace jsou mizivé a nepostačující. Právo provádět parcelaci, jež bylo 

poskytnuto řadě organizací, vycházelo z předpokladu, že státní úřady to nemohly zvládnout 

samy a potřebovaly pomoc. Ale téměř všechny zmíněné organizace se začaly chovat 

spekulativně a vyvolaly zdražování půdy.“82 Tuto charakteristiku doplnil nesvižský okrskový 

starosta: „Parcelační sdružení vykonávají svou práci celkově špatně, myslí pouze na peníze a ne 

na státní zájmy, v důsledku čehož se půda prodává tomu, kdo dá více.“83  

Je zřejmé, že běžný rolník si od takových sdružení zpravidla nemohl půdu koupit. 

Předseda Novahrudské okresní pozemkové správy prohlašoval, že do r. 1923 byla půda 

předávána pouze osadníkům. Pouze „od r.1923 začala pozemková správa rozdělovat mezi 

místním obyvatelstvem odřezky půdy, které zbyly po osadnících.“84 Magnáti nepřipouštěli úvahy 

o tom, že by mohla být půda přidělována rolnictvu. Novahrudský vojvoda generál Marian 

śegota-Januszajtis tak prohlásil na shromáždění okrskových starostů v únoru r. 1925: „Zásoba 

půdy je velmi malá a činí ji pouze 170 000 ha. Hospodářství s malým množstvím půdy je však 

                                                 
81 SOROKIN, A. A., Agrarnyj vopros v Zapadnoj Belarusi (1920 – 1939gg.), Minsk 1968, -s.103. 
82 ГАБО ф. 662, оп.3, д.7, л.727. 
83 ГАБО ф. 662, оп.3, д.7, л.709. 
84 ГАБО ф. 662, оп.3, д.7, л.726. 
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140 000. Je zřejmě, že přidělení půdy místnímu obyvatelstvu není absolutně možné.“85 Na 

tomtéž shromáždění Januszajtis prohlásil, že se „zakazuje předávat půdu do rukou lidí 

nepřátelských nebo lhostejných vůči polské státnosti.“86 Polský vojvoda ve svém tajném nařízení 

zaslaném újezdním starostům zase důrazně požadoval, aby během agrární reformy nebyla půda 

poskytována Bělorusům, Ukrajincům, Rusům a Židům.87  

Místní správa dostávala od vlády tajné nařízení: „Uchazeče o koupi půdy je nutné 

podrobovat politické kontrole.“88 V případě pochybnosti se doporučovalo obracet s žádostí 

o konzultaci na samotného vojvodu. Vysvětlovalo se, že během prodeje půdy „musí zřejmá 

spravedlnost ustoupit vyšším zájmům Polska“.89  

Poleský vojvoda vysvětloval v nařízení určeném pro místní správu, že „Polesí nehledě na 

místní jazyk a náboženské vyznání drtivé většiny obyvatelstva musí být polské“.90 Schválené  

zákony a tajná nařízení neobsahovala jedno a totéž. Místní samospráva dávala přednost plnění 

vnitřních oběžníků. 

Během pěti let prodali statkáři 134 815 ha půdy, tj. přibližně tolik, kolik bylo ze státních 

fondů rozdáno na přidělování půdy osadníkům a na jiné cíle. Každoročně prodávali přibližně 26 

963 ha, což je velmi malá plocha. Statkáři nejen že si udržovali pozemky, ale upevňovali své 

postavení v státní správě a hospodářství státu. Snažili se intenzifikovat své hospodářství, 

přestavět je na kapitalistickém základě a učinit je konkurenčním a rentabilním. Mimo samotných 

hospodářských výhod byly takové statky oproštěny od povinné parcelace.   

  Výše uvedená fakta ovšem neznamenají, že by chudí rolníci nekupovali půdu. Prodejem 

nepatrných pozemkových přídělů některým chudým hospodářstvím se statkáři snažili vytvořit 

stálou vazbu a závislost námezdních pracovníků. Malým pozemkovým přídělem o velikosti 0,5 

až 2 ha, kupovaným za vysokou cenu, rolníci svůj dosavadní stav nejen nezlepšovali, ale zároveň 

se dostávali do zadluženosti vůči statkářům a zámožným rolníkům.   

Parcelace zároveň připravovala běloruské rolníky o tu půdu, kterou si předtím 

pronajímali na velkých hospodářstvích statkářů. Tyto pozemky se prodávaly a přecházely k 

novým majitelům. Deficit půdy se tak stále zvětšoval. Zároveň téměř všichni stálí zemědělští 

pracovníci a drobní pronajímatelé, kteří bydleli na území parcelovaných statků, přišli o veškeré 

prostředky k živobytí a doplňovali řady obrovské armády „zbytečného obyvatelstva“ – 

nezaměstnaných, emigrantů a žebráků. Rozrůstala se tím proletářská vrstva obyvatelstva. 

                                                 
85 ГАБО, ф. 662, оп.3, д.7, л.728. 
86 ГАБО, ф. 662, оп.3, д.7, л.708. 
87 ГАБО, ф.p.-1, оп.6, д.2608, л.30. 
88 ГАБО, ф.p.-1, оп.6, д.2608, л.30. 
89 ГАБО, ф.p.-1, оп.6, д.2608, л.30. 
90 ГАБО, ф.p.-1, оп.6, д.2608, л.30. 
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Parcelace tedy upevnila hospodářské postavení statkářů a nepatrné vrstvy zámožných rolníků 

tím, že poskytla statkářům peněžní prostředky pro rozvoj a zámožným rolníkům půdu. 

Specifickým rysem agrární politiky v západním Bělorusku bylo, stejně tak jako na 

západní Ukrajině, prosazování polských kolonistů čili vojenských nebo civilních osadníků. 

Prosazování osadnictva bylo zahájeno zákonem o přidělení půdy pro vojáky polské armády, kteří 

byli „zvláštně vyznamenáni“ během války se sovětským Ruskem. Zákon byl schválen sejmem 

již 17. prosince r.1920, kdy ještě západní Bělorusko formálně nepatřilo Polsku.  

Polští kolonizátoři si uvědomovali, že není možné pevně zajistit anektované území, 

pokud nebude osídleno Poláky z centrálních vojvodství státu. Bylo zahájeno prudké osvojování 

získaných území. Pro tyto účely bylo vyhrazeno 400 tisíc ha pozemků – převážně ze státní 

bývalé ruské a statkářské půdy.91 Kromě toho byly pro účely kolonizace zřízeny speciální úvěry, 

pro každého osadníka bylo vyhrazeno 80 metrů čtverečných stavební hmoty, osivo, nářadí, 

zbraně a munice. Během čtyř let (od 1921 do 1924) bylo na území západního Běloruska 

vytvořeno 3 774 nových oddělených parcel.92 Vojenské (a později od r. 1923 i civilní) 

osadnictvo mělo strategickou a policejní povahu. Vládnoucí vrstvy používali osadníky pro 

vojensko-politickou podporu své nadvlády v „kresach wschodnich“. Hodně osadníků 

spolupracovalo s tajnou nebo regulérní policií, plnilo funkce starostů, předsedů různých 

kreditních kooperativ, středisek odběru mléka a jiných. Během výběru kandidátů pro přidělení 

půdy byl hlavní důraz kladen na jejich vojenské zásluhy a politickou spolehlivost. Schopnosti 

nebo kladný vztah vybraných kandidátů k zemědělství nebyly brány v úvahu podobně jako ani 

jejich dosavadní zkušenosti a znalosti co se týká vedení hospodářství. Mnozí osadníci, kteří 

neměli žádnou předchozí zkušenost v zemědělství, pronajímali půdu za zotročujících podmínek 

místním rolníkům, nutili je pracovat zdarma a často rolníky terorizovali. 

Mezi běloruskými rolníky a polskými osadníky vznikla od samého začátku nevraživost. 

Místní správa podávala zprávy o tom, že obyvatelé „se k vládním zákonům staví s nedůvěrou, 

jako kdyby se jich vůbec netýkaly – ať už ústava nebo zákon o agrární reformě. Na vojenské 

osadnictvo se rolníci dívají nesmírně nevraživě“93. 

Existovaly zároveň prudké rozpory jak mezi osadníky a velkými statkáři tak především 

mezi osadníky a zámožnými rolníky. Místní zámožný rolník se snažil zaujmout dominantní 

postavení na vesnici a dostat co nejvíce půdy. Ovšem nezvaní cizinci mařili jejich zájmy a 

dostávali nejlepší pozemky, což vyvolávalo nepřátelství. Osadníci se netěšili úctě ani u místních 

statkářů. Tam, kde dříve panovali sami, jim vznikli soupeři. Navíc statkáři si uvědomovali, že 

                                                 
91 BERGMAN, A., „Bełaruskaja sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 
1964, -s.99. 
92 SOROKIN, A. A., Agrarnyj vopros v Zapadnoj Belarusi (1920 – 1939gg.), Minsk 1968, -s.111. 
93 ГАБО ф.p.-67, оп.1, д.11, л.23. 
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osadníci vyvolávají všeobecnou nenávist obyvatelstva a tím nabourávají základy „polské 

státnosti“ a pozici statkářů na pohraničních územích. 

Vojenští kolonisté nesplnili naděje, jež do nich vkládala vládnoucí polská třída. Ve svém 

proslovu v sejmu 4. července r.1925 charakterizoval P. Miatła morálku osadníků takto: 

„Opilství, smilství, celkově nemravné chování, touha získat co největší výdělek z půdy, již 

neobdělává on sám pro sebe, nýbrž za něj tentýž běloruský rolník – to jsou příznačné rysy 

svobodných nositelů evropské kultury‘“.94 Osadníci nemohli kladně působit na běloruskou 

vesnici. Kolonisté vytlačovali původní obyvatele a uchvacovali nejlepší pozemky. Do r.1924 

přišli rolníci západního Běloruska o více než 8 tisíc pozemkových přídělů.95 

Od ledna r. 1922 rozšířila polská vláda zákon o likvidaci servitutů, který platil pro 

centrální Polsko a západní Bělorusko. Zákon byl doplněn řadou právnických dodatků ve 

prospěch statkářů, což způsobilo četné potíže velkému množství rolníků: podle údajů sčítání 

z r.1921 používalo v třech západoběloruských vojvodstvích servituty 30 869 rolnických 

hospodářství.96 Servituty jako přežitek feudálně nevolnických vztahů samozřejmě brzdily 

pokračující rozvoj kapitalismu. Likvidace servitutů odpovídala zájmům statkářů, vesnické 

buržoazie a samotného kapitalistického hospodářství a opravňovala statkáře a zámožné rolníky 

volně disponovat příděly bývalé servitutní půdy. Statkář mohl prodat půdu a zámožný rolník měl 

možnost nejen odkoupit půdu od statkáře, ale zároveň oddělit svůj podíl servitutní půdy určené 

k obecnému užívání rolníky a zároveň si přivlastnit drobné příděly ožebračených rolníků.  

Během likvidace servitutů získali statkáři 3/4 servitutní půdy. Rolníci dostávali nepatrnou 

kompensaci půdy činící od 1/4 do 1/3 obecné rozlohy servitutu a v některých případech peníze.97 

Pro komasaci byly uvolňovány nejhorší pozemky, nejčastěji bažinaté pastviny a nevhodná půda.  

„Vesnici Pozborcy ukřivdili“ - psali ve své stížnosti Vilenské okresní správě rolníci 

vesnice Pozborcy Svirskoj gminy Svencnianského povětu, - „připravili nás o právo pást dobytek 

na servitutu o rozloze 131 desiatin a nechali nám 47 ha. 27 ha z těchto 47 zaujímá jak je patrno 

z jeho nejstaršího názvu Divoká bažina a skutečnost tomu odpovídá. Lze tam vstupovat jen po 

několik měsíců v létě, protože na jaře a na podzim to není možně, neboť ve vodě je bahno a je 

tam studeno. Používáme tedy 23 ha půdy. To nám rozhodně nestačí. Proto jsme nuceni používat 

pro pastviny erární les. Po dva roky jsme jej používali a platili lesnímu úřadu za léta 1924 a 

1925“.98  

                                                 
94 Bulleteń klubu Bełaruskaj sialianska-pracoŭnickaj Hramady, №2 1925. 
95  Z prohlášení běloruské vlády v exilu F. Cvikieviča pro Ligu národů (Slowo od 29.11.1924) 
96 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s.26; Údaje jsou převzaty z: 
Statystyka Polski, Warszawa 1926; Wielka własność rolna, T.V, Warszawa  1925, -s.8. 
97 Dzieńnik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, №10 1922, -s.130-131. 
98 Зональный государственный архив в г. Молодечно, ф.438, оп.1, д. 2004, л.21. 
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Likvidace servitutů za takových podmínek se nemohla neprojevit na stavu rolnictví. 

Nejcitlivěji reagovali na ztrátu servitutů chudí rolníci. Použití servitutní půdy dovolovalo dříve 

mít krávu dokonce i nádeníkům s 2-3 ha půdy. S likvidací servitutů o takovou možnost přišli. 

Značně se zhoršil stav středních rolníků. Proto téměř ve všech případech byli rolníci proti 

likvidaci servitutů za takových podmínek. Vystupovali za zachování samotného práva na 

servituty a za předání všech servitutních pozemků do vlastnictví rolníků. Proti likvidaci servitutů 

apelovali u nejvyšší soudní instance prokazujíce odvěkost svého práva na servituty. Tyto soudní 

řízení, která se protahovaly celá léta, způsobovala velké dodatečné potíže pro rolnické 

hospodářství a způsobovaly jeho zruinování.  

Likvidace servitutů byla v západním Bělorusku uskutečňována prostředky donucení. 

V sejmové deklaraci BSRH se uvádělo, že statkáři „se v případě pře o půdu již neobracejí na 

soud, jak to bylo obvyklé dříve, ale na správní úřady. V důsledku toho na místo konfliktu doráží 

policie a nutí rolníky uznat nároky statkáře za spravedlivé... Pokud však rolníci rozkazy 

neuposlechnou, polici střílí, mlátí, uráží atd.. Toto bezpráví v západním Bělorusku nabývá 

všeobecné povahy a uvrhá ho zpět do dob nevolnictví“.99 Každý odpor rolníků se posuzoval jako 

„vzpoura“ nebo „tajná schůze“ anebo jako „plánované záškodnictví“ nebo „zlomyslnost“.100 O 

servituty přišli obyvatelé vesnice Nova Derevnia Nehnevické volosti (46 desiatin),101 vesnice 

Kolčicy Ščorsovské volosti (96 desiantin),102 vesnice Chalamovščina Sverženské volosti 

Stolbcovského újezdu,103 Jureviči Polonecké volosti Baranovičského uezdu,104 Zarečje 

Gorodejské volosti Nesvižského uezdu105 a mnoha dalších vesnic. 

Spolu s likvidací servitutů probíhala v západním Bělorusku likvidace tak zvaných 

společných vlastnictví, která byla také doprovázena značnými výdaji a platbami rolníků za 

provedení různých práci spojených s měřením a používáním půdy. Rolníci vystupovali proti 

likvidaci společných vlastnictví stejně jako proti likvidaci servitutů. Vystupovali také proti 

povinnostem a platbám, které vznikaly v důsledku likvidace těchto feudálních prvků.  

Jedním z aspektů pozemkové reformy v Polsku byla komasace, tj. zcelování rolnických 

pozemků a vytvoření chutorů, zahájená v r. 1923. Komasace (nebo chutorizace) probíhala pod 

heslem likvidace roztříštěnosti pozemků. Vládnoucí vrstvy Polska se zároveň snažily především 

o zabezpečení zájmů vrstvy nejzámožnějších rolníků, protože v ní spatřovali sociální základ své 

vlády.  

                                                 
99 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.414. 
100 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.414. 
101 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.29. 
102 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.29. 
103 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.60. 
104 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.61. 
105 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.68. 
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Od r.1923 do 1926 probíhala komasace pomalu. Bylo to zaviněno nejen tím, že během 

prvních let se uskutečňovaly hlavně přípravné práce. Situaci také ovlivnilo vyhrocení 

vnitropolitického života v západním Bělorusku v důsledku partizánského hnutí z let 1923-1924 a 

činnost Hramady v r.1926. Teprve počínaje r.1927 zahájila Piłsudského vláda hromadnou 

komasaci jako hlavní akci svého tak zvaného nového směru čili hospodářské a politické sanace.  

Komasace byla pro rolníka tíživá, protože kromě placení speciální daně∗ byly náklady na 

stěhování do chutorů a budování hospodářských a obytných budov na těchto místech 

nesouměrně velké. To všechno způsobovalo nové dluhy, náklady a následné ožebračení rolníků. 

Spolu se stěhováním pak časté rodinné dělení majetku a soudní spory urychlovaly proces 

pauperizace rolnictva. Jak uvedl na shromáždění osadníků ve Varšavě v prosinci r.1926 ministr 

pozemkových reforem W. Staniewicz „komplikace spojené s komasací a různé ztráty jsou [pro ta 

nejmenší hospodářství] větší, než přínosy, ke kterým vedou a proto jí tato drobná hospodářství 

často zuřivě vzdorují“.106  

Prospěch z komasace měli pouze statkáři, zámožní rolníci a část bohatších středních 

rolníků. V souvislosti s komasací se statkářům podařilo urychlit likvidaci servitutů a dát tak k 

prodeji dodatečné pozemky. Díky stěhování na chutory, zakoupení pozemků od zchudlých 

rolníků, likvidaci servitutů a intenzifikaci zemědělství upevnili zároveň své hospodářské 

postavení zámožní a bohatí střední rolníci. 

Uskutečnění parcelace, komasace, likvidace servitutů a zároveň s tím spojené pomalé 

zmenšování množství půdy ve vlastnictví statkáře a upevňování pozic zámožných rolníků bylo 

jedním z projevů tak zvané pruské cesty rozvoje kapitalismu v zemědělství. Pozemková reforma 

vyvolala jistou expanzi vnitřního trhu, ale zároveň zrychlovala ožebračení a bídu chudšího 

rolnictva. 

Z kteréhokoli hlediska lze při pohledu na tuto agrární reformu nebo kterýkoliv její dílčí 

aspekt sledovat dvě tendence – a to úsilí o zachování velkostatků a vykořisťování širší vrstvy 

rolnictva. Tyto dva cíle sledovala agrární legislativa. B. Taraškievič uváděl, že v tomto smyslu 

vlajka této politiky měla bílou a černou stranu, že „na okázalé bílé stránce této vlajky je napsáno 

‚Za naši a vaši svobodu‘, ale na odvracené černé je uvedeno ‚Za vaše pozemky pro nás, za 

běloruské a ukrajinské pozemky pro polského pána a osadníka‘“.107  

Pozemková politika polské vlády zaměřená na likvidaci prvků feudalismu a rozvoj 

kapitalistických vztahů v zemědělství měla objektivně pokrokovou povahu. Ovšem vzhledem 

k tomu, že byla tato likvidace prováděna prostřednictvím otevřeného rabování rolnictva a byla 

zaměřena na posílení horní vrstvy zámožných rolníků, způsobila tak urychlené rozvrstvení 
                                                 
∗ Rolníkům z vesnic, kde probíhala komasace, se ukládala speciální daň navíc.  
106 STANIEWICZ, W., Movy i przemówienia, 1925-1926, Warszawa 1927, -S.73. 
107 Bulleteń klubu Bełaruskaj sialianska-pracoŭnickaj Hramady, №16 1926. 
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vesnice a palčivé konflikty a střetnutí rolníků se statkáři, osadníky, zámožnějšími rolníky a 

polskou správou.  

V tíživé situaci se zároveň ocitli námezdní pracovníci. V západním Bělorusku činil jejich 

počet více než 70 tisíc.108 Tato část vesnického obyvatelstva se nacházela v porovnání se všemi 

ostatními v nejtěžším materiálním stavu. Žebrota, časté onemocnění a téměř úplná negramotnost 

byly typickými rysy jejich života. Co do svého sociálně hospodářského stavu představovala 

chudina v západním Bělorusku vrstvu námezdních pracovníků s pozemkovým přídělem. 

Pokračující rozvrstvení na vesnici a pauperizace rolnictva vedlo k proměně chudých rolníků 

na námezdní pracovníky, nárůstu přebytkové pracovní síly, hromadné nezaměstnanosti a 

všeobecné žebrotě vesnické chudiny. 

Rolníci západního Běloruska zároveň prudce pociťovali bídu a zpustošení způsobené již 

důsledky I. světové (1914-1918) a polsko sovětské války (1919-1920). Na území západního 

Běloruska bylo zruinováno 558 260 budov a staveb.109  

Vesnice trpěla přelidněním. Přebytečná pracovní síla, která v předválečných dobách 

odcházela do průmyslových oblastí Ruska a centrálního Polska nyní zůstávala na vesnici. Velké 

množství rolníků bez půdy nebo s malým množstvím půdy bylo nuceno hledat živobytí a 

pracovat téměř zdarma v dřevozpracujícím průmyslu, pronajímat se jako námezdní pracovníci 

statkářům, osadníkům a zámožným rolníkům nebo živořit.  

Pauperizace rolníků v západním Bělorusku byla způsobena také daňovou politikou polské 

vlády. Daňové zatížení se v porovnání s předválečným obdobím několikanásobně zvětšilo. 

Zvláště vzrostly daně v r. 1924 po zrušení znehodnocené marky a zavedení nové měny – zlotého.  

Tady je charakteristický příklad pro západoběloruskou vesnici. Starosta Pružanského 

okrsku v dubnu r.1924 v jedné ze svých zpráv uvedl, že rolníci nejsou spokojeni se zvýšením 

daňového zatížení a uskutečněním měnové reformy. „V dubnu (1924) si místní obyvatelstvo 

stěžovalo na obecný nedostatek platidel odůvodňujíce to tím, že veškeré peníze, které se 

nacházely v oběhu, jsou odčerpány státem v důsledku příliš vysokých daní. Zároveň je slyšet, že 

zdanění se neděje stejnoměrně – bohatí platí méně, než chudí. Majitelé drobných obchodů si 

stěžují, že pokud to tak bude pokračovat dále, tak zkrachují, protože v obchodě panuje stagnace a 

zdanění je v porovnání s příjmy nesouměrné.“110 

                                                 
108 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s.28 (údaje převzaty z: 
Statystyka Polski, První všeobecní sčítání v Polsku 30. září roku 1921, Warszawa XX, -s.52-55. (bez Vilensko-
Trokského, Svencnianského a Ošmianského povětu); Т. XXI, 1926,- s.66-67; Т.XXII, 1926, -s.74-75; Wielka 
własność rolna, Warszawa,-s.14 (východní pověty Bialystockého vojvodství). 
109 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s.29. 
110 ГАБО, ф.1, оп.9, д.42, л.226; Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe 
osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962, -s.60. 
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Ohledně vysokého zdanění rolnických hospodářství psali v prosinci r.1924 běloruští 

poslanci národní frakce v polském sejmu v interpelaci určené pro ministra financí: „Během 

tohoto roku rolníkům vesnice Pasynky (Belský okrsek) byly vyměřeny následující daně: 1) daň 

z půdy – 1131,62 zlotých, 2) daň z jmění – 358,2 zlotých, 3) daň z dobytka – 171,35 zl., 4) 

silniční daň – 345,57 zl., 5) jiné daně – 294 zl. K tomu je nutné dodat ještě pojištění a naturální 

dávky. Průměrná částka každého plátce tvoří 43 zlotých a v hospodářstvích, které vlastní 15 

desiatin půdy, tvoří daňová částka až 93,15 zlotých mimo pojištění, které tvoří značné procento 

celkové daně. Pokud porovnáme existující stav se stavem předválečným, zjistíme, že nyní musí 

rolníci nehledě na válečnou bídu platit daňovou částku o několik stovek procent větší, než před 

válkou. ... Samotný způsob vymáhání daně z rolníků cestou hromadného nuceného prodeje 

majetku a pracovních nástrojů svědčí o tom, že daňový systém nemá zdravý základ a je 

podporován rabováním za pomocí fyzické síly, což způsobuje ruinování rolnických 

hospodářství.“111            

Statkáři platili nižší daně, než rolníci. Největšímu zdanění podléhaly rolnické 

hospodářství o velikosti do 5 ha a nejnižšímu – statkářské pozemky s rozlohou o více než 2 000 

ha. Statkářům byly často promíjeny jejich během let akumulované dluhy. Daňový útlak byl 

doprovázen nespočetnými pokutami a dávkami, které byly svévolně uvalovány místní správou 

nebo policií. 

V novinách Žycce vesky (“Жыцце вескі”) rolníci psali: „Hluší a slepí k nářkům 

hladových lidí sepisují sekvestoři poslední dobytek, zabavují oděv. Berou nejen za daně, které 

nejsou zaplacené, ale vymáhají za daně, jež byly zaplacené dávno... Velmi často se stávalo, že 

jedna a tatáž daň byla vymáhána několikrát. Pokud šlo o lidi více méně gramotné, tak se jim 

s obrovskou námahou (někdy je to stálo více než samotná daň) dařilo prokázat neoprávněnost 

vymáhání. Ale chudému negramotnému rolníku se to nedařilo nikdy, neboť k jeho stížnostem 

byli všichni mocní hluší.“112  

Na shromáždění okrskových starostů v Novahrudku v únoru r.1925 bylo pak řečeno: 

„Nejdůležitějším úkolem je uspořádání zdanění, protože nyní se daně vybírají 7-8krát za rok, což 

vyvolává rozhořčení lidí.“113.      

Velmi rozšířenými byly rekvizice. „Od listopadu minulého roku“ – jak bylo uvedeno 

v stížnosti z března r.1921 pro disnenského starostu od obyvatelů vesnice Zaborje Hlubokské 

gminy Disnenského povětu, - „se v naší vesnici rozmístil kulometný eskadron 3. pluku hulánů a 

nelidsky zacházejí s obyvateli – a sice nahánějí mužské obyvatelstvo a dívky na práci u klubu [v 

kterém se umístil pluk] a týrali je. Kromě toho rekvírovali 75 pudů brambor... bez placení. 

                                                 
111 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.178. 
112 Źycce veski ad 15 łipenia 1925 
113 ГАБО ф.662, оп.3, д.7, л.717 
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Během 12 dnů krmil celý eskadron své koně rovněž bez placení. Ale ukázalo se, že ani  to 

nestačí – donutili hospodáře aby jim dávali všechno nadojené mléko a nic nenechávali dokonce i 

pro batolata..., zabavují slámu a další krmiva a potraviny.“114  

Zvláště během prvních let po válce museli rolníci na úkor svého hospodářství poskytovat 

zdarma a ve velkým množství povozy pro obsluhování vojsk, policie a úředníků. „...Běloruské 

rolnictví se doposud nemůže zbavit válečných utrap. Ve dne i v noci musí rolník jet na každé 

volání policie s povozem... Povinnosti poskytování povozů podléhá pouze běloruské 

obyvatelstvo, zatímco polští statkáři jsou úplně těchto povinností zbaveni.“ – psali ve své 

interpelaci z 15. července r.1924 poslanci sejmového Běloruského poslaneckého klubu.115       

Rolníci vykonávali zápřahovou povinnost (šarvarky), tj. bezplatnou práci rolníka s koněm 

na rekonstrukcích a budováních mostů, silnic, vysušování močálů atd.. Tyto práce obíraly 

rolníka o 60 až 100 pracovních dnů ročně. V hlášení velitele Pinské oddělení defenzívy  2. 

oddělení štábu armády se uvádělo, že „rolníci jsou natolik zatíženi zápřahovou povinností, že 

rolník může spát nanejvýš dvě noci týdně.“116  

Každodenně přicházely do Běloruského poslaneckého klubu stížnosti rolníků. „Rolníci 

jsou nuceni rozšiřovat cesty, dělat hráze a příkopy, vykopávat pařezy, vysekávat křoviny a také 

nekonečně vozit písek, zatímco statkáři jsou těchto povinností zbaveni.“117 „Všechny potíže 

spojené s opravou silnic dopadají na chudé rolnictvo. Nesmírnou křivdu při opravách silnic 

zažívají rolníci vesnice Žuky, Zajelniky, Rabcy, Dvorec, Plešany, Lavceviči a jiných 

Chotenčenské gminy Vilejského povětu na území panství statkářů Čachovičů a jiných. Už dávno 

je nutí odpracovávat ‚silniční robotu‘“ – uvádí se v interpelaci Běloruského poslaneckého klubu 

v sejmu.118  

Četné vymáhané povinnosti, jmenovitě šarvarky (tj. oprava silnic a mostů) a pokuty 

zároveň zrychlovaly zbídačení vesnice. Velkou zátěž představovala také církevní daň.  

Stav rolníků bezprostředně ovlivňovala politika monopolu. Uměle nadsazujíce cenu 

průmyslových výrobků monopoly vytvářely a neustále udržovaly tak zvané „cenové nůžky“. 

Průmyslové zboží bylo drahé a suroviny a zemědělské výrobky byly, pokud je prodával výrobce, 

neúměrně levnější. Cena obílí byla, přepočteno na zloté, mnohem nižší, než předválečná, ale u 

průmyslového zboží základní potřeby byla zase mnohokrát vyšší. Pokud stál aršin sukna v r.1914 

80 kopejek, což odpovídalo jednomu pudu žita, tak v r.1923 stal v přepočtu 4 pudy žita, stejně 

                                                 
114 Зональный государственный архив в г. Молодечно, ф.437, оп.1, д. 72, л.406 
115 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.128. 
116 ГАБО ф.67, оп.9, д.162, л.235.  
117 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.124. 
118 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.124. 
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tak pár kožených holínek odpovídal hodnotě 12-13 pudů žita do války a 35-40 pudů po válce 

atd..119  

Ve výjimečně těžkém stavu se ocitla rolnická mládež. Pouze jednotlivcům se dařilo najít 

práci, za kterou dostávali skrovné peníze. Drtivá většina mladých lidí nejenom že neměla 

výdělek, ale neměla také ani žádnou perspektivu zaměstnání.  

Obrovského rozsahu dosáhla na vesnici skrytá nezaměstnanost. Podle provedených 

výpočtů dosahovalo na konci 20.-let množství „zbytečných rukou“ (nepočítaje rolníky, kteří byli 

zaměstnáni v statkářském hospodářství a hospodářství zámožných rolníků) počtu více než 450 

tisíc lidí. 

Nehledě na to, že v souvislosti s poválečnou obnovou prožívalo zemědělství nepatrné 

oživení, nacházelo se však celkově ve stavu recese. Nedostatek pozemků a nezastíraný útlak 

rolníků ze stany statkářů a zámožnějších rolníků, vykořisťovatelská povaha agrární a daňové 

politiky polských úřadů, zachování prvků feudálně nevolnických vztahů, nízká kultura 

obdělávání půdy a časté neúrody vedly k pauperizaci, diferenciaci rolnictva a vyvolávaly 

hromadné hladomory obyvatelstva.   

Rozbor agrární situace v západním Bělorusku tedy ukazuje, že nadvláda velkostatků, 

reakční agrární politika polských úřadů, nízká poptávka po pracovní síle a nucené připoutávání a 

v podstatě přichycení rolníka k půdě napomáhaly zachovávání prvků feudálně nevolnických 

vztahů (nucené práce, naturální dávky atd.) a zotročujících forem závislosti rolníků na statkářích 

v širším měřítku. Zachování těchto prvků bylo zároveň doprovázeno propletením a spojením 

horších forem jak kapitalistického, tak zpola feudálního útlaku, což dopadalo zejména na nižší 

vrstvy rolníků. 

Dobovou polskou vládou uskutečňovaná pozemková reforma poskytovala výhody 

především statkářům a nejzámožnějším rolníkům. Způsobovala zachování velkostatkářského 

držení půdy, prosazování osadnických hospodářství a upevnění hospodářství statkářských. 

Uskutečnění pozemkové reformy a s ní spojené pomalé a nepatrné zmenšování statkářských 

pozemků spolu s podporou nepatrné vrstvy nejzámožnějších rolníků na vesnici svědčí o 

totožnosti tohoto jevu s pruskou cestou prosazování nových kapitalistických prvků 

v zemědělství, která byla příznačnou pro celé Polsko a zároveň pro západní Bělorusko. Jak již 

bylo zmíněno, vyvolala tato pozemková reforma jistou expanzi vnitřního trhu, zároveň však 

zrychlovala pauperizaci obrovského množství chudšího rolnictva, což pak za podmínek existence 

velkostatků, recese průmyslové výroby a neustále se zvyšující nezaměstnanosti způsobovalo 

konzervaci feudálně nevolnických prvků hospodářství a posilovalo agrární krizi v zemědělství. 

                                                 
119 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s44. 
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Zemědělství se obecně nacházelo ve stavu chronické stagnace. Rolnické (u chudších 

rolníků) a zčásti statkářské (u nejzaostalejších statkářů) hospodářství dokonce degradovalo. Ve 

stavu recese se nacházel také chov hospodářských zvířat.  

Stav rolníků s výjimkou těch nejzámožnějších poklesl pod předválečnou úroveň r.1913. 

„Úroveň blahobytu vesnického obyvatelstva se nachází pod úrovní předválečnou, která zde 

nikdy nebyla vysokou“ – uvádělo se v jednou ze správ Brestské finanční komory za r.1927.120 

Napětí existující na vesnici se v důsledku vyhrocovalo. Východisko z této situace stále častěji 

spatřovali rolníci v zesílení odporu proti statkářům, polské správě a osadníkům. Zasazovali se o 

radikálnější vyřešení agrární otázky.  

Zákony o pozemkové reformě schválené v letech 1919 a 1920 předešly agrární revoluci a 

zachránily statkářské pozemky před konfiskací a přechodem do rukou rolnictva. Cesta veřejných 

hospodářských přeměn a reorganizace na vesnici, kterou si zvolila reforma, se ovšem nedotýkala 

základů držení velkostatků a nijak nenabourávala existující napůl feudální výrobní vztahy. 

Nehledě na to, že schválené zákony podporovaly velké intenzivní hospodářství, nestimulovaly 

však jejich celkový přechod k pokročilejším formám organizace práce a výroby a dalšímu 

zavedení kapitalistických výrobních vztahů v zemědělství. Následující změny v legislativě 

upevnily reakční směr v této dobové agrární politice Polska. Agrární změny se fakticky omezily 

na prosazování osadnictva, výprodej státních pozemkových fondů a horších statkářských 

pozemků. Vyvolaly tak horečnou poptávku a spekulaci s půdou a zvedly její cenu.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 ГАБО, ф.50,оп.1, д.1703, л.5. 
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2.2. Stav průmyslu západního Běloruska a vliv hospodářské politiky Polska 
 

Mezi polskými a běloruskými historiky probíhají dnes ostré diskuse o hospodářském 

stavu západoběloruských území Polska v meziválečném období. Stoupenci nových přístupů ve 

výkladu historických události a tržních reforem (kapitalistické cesty rozvoje hospodářství) 

zkouší nabourat sovětskými historiky vytvořené stereotypy o koloniálním stavu západního 

Běloruska v Polsku a snaží se prokázat, že ne všechno bylo na „wschodnich kresach“ během 

polské nadvlády špatně – jmenovitě to, že rozvoj hospodářství západního Běloruska tohoto 

období probíhal podle tržních zákonů a v návaznosti na hospodářskou konjunkturu, a že 

pravicové kruhy Polska uskutečňovaly ne koloniální politiku, nýbrž snažili se unifikovat po 

hospodářské stránce zaostalé východní vojvodství a přiblížit je úrovni rozvinutějších středních a 

západních regionů Polska. Vycházejí z logického uvažování a tvrdí, že polský stát považoval 

„kresy wschodnie“ za svou neoddělitelnou součást a proto nemohl uskutečňovat na „svém 

území“ koloniální politiku. Ekonomické aspekty této politiky předpokládaly přizpůsobování 

běloruského území k hospodářskému životu Polska a zároveň likvidaci tradičních průmyslových 

odvětví západního Běloruska, prodej jeho přírodních bohatství zahraničním monopolistům atd., 

což je těmito badateli vysvětlováno celkovou hospodářskou integrací, neochotou vlastních a 

zahraničních podnikatelů investovat svůj kapitál do rozvoje západoběloruských území, 

hraničících se Sovětským svazem, mezinárodní hospodářskou krizí a jinými důvody. S těmito 

argumenty lze souhlasit pouze zčásti, protože skutečně existovaly a ovlivňovaly hospodářskou 

situaci a politiku vládnoucích kruhů Polska. Ovšem hlavní úlohu v situaci těžké hospodářské 

krize západního Běloruska v složení Polska odehrály podle mého názoru ne tyto výše zmíněné 

faktory, nýbrž konkrétní opatření polské vlády, které považovaly západoběloruské území za 

surovinový dodatek centrálních regionů Polska a záměrně omezovaly jejich rozvoj.  

Povaha hospodářství západního Běloruska se v meziválečném období přibližovala povaze 

hospodářství zaostalých, téměř koloniálních států. V 20. letech 20. století většina obyvatelstva 

(85%) bydlela na vesnici a živila se zemědělstvím. Podíl městského obyvatelstva tvořil 13%.121 

Průmysl západního Běloruska také vykazoval téměř koloniální povahu. Těžký průmysl 

neexistoval. Většinu průmyslových podniků tvořily drobné výrobny napůl domácké povahy s 5 

až 20 zaměstnanci. 63,5% podniků dokonce nemělo ani mechanický motor.122 Zabývaly se 

zpracováním produktů zemědělské výroby a některých druhů místních přírodních a minerálních 

surovin. Průmyslové odvětví tohoto regionu rozvinutá v předválečném období byla zachována, 

ale většina z nich byla nucena omezovat výrobu.  

                                                 
121 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. V, Warszawa 1927, -s.8-9. 
122 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.179-185. 
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Oživení výroby, vyvolané zvýšením poválečné poptávky na průmyslové zboží a 

požadavky vývozu během let 1922-1923 v Polsku a rovněž v západním Bělorusku se ukázalo být 

krátkodobým. Poválečná obnova hospodářství ve východních vojvodstvích se komplikovala 

omezeností trhu a reakční sociálně ekonomickou politikou polské vlády vůči těmto regionům. 

Vstup Polska do období relativní stabilizace na konci r.1923 neznamenal významné zlepšení 

hospodářského stavu západního Běloruska. Ke konci r.1924 se hospodářství Polska a zároveň 

západního Běloruska znovu ocitlo ve stavu krize, jež pokračovala do r.1926. Průmyslová výroba 

a množství zaměstnaných pracovníků začalo klesat: v r.1925 17,2% celkového množství podniků 

nefungovalo.123  

„Hospodářská krize zachvátila veškerá odvětví průmyslu,“ uvádí se v zprávě štábu IX. 

(Brestkého) vojenského okruhu za srpen 1924, „předpokládá se snížení výroby řady drobných 

výroben, jejichž majitelé v souvislosti s vysokými státními daňovými poplatky, cly a 

železničními tarify nejsou schopni dosáhnout pro udržování podniku nezbytného zisku.“124  

Teprve ve 2. polovině r.1926 začalo jisté oživení průmyslové výroby a pouze v r.1928 se 

průmysl západního Běloruska přiblížil k úrovni z let 1913-1914.125 

V tomto bádání se zastavíme nad rozborem stavu průmyslu pouze během let 1921-1929, 

tj. období před vznikem BSRH, během jejího působení a zničení.  

Průmysl západního Běloruska se během celého meziválečného období zachovával 

převážně specializace, jež byla tradiční pro období předválečné. Podle údajů oficiální polské 

statistiky ve čtyřech vojvodstvích existovala následující průmyslová odvětví: zpracování nerostů 

a hornictví, kovoprůmysl, strojírenství a technické průmyslové odvětví, chemický, textilní, 

dřevozpracující, papírnický, potravinářský, oděvně galanterní, stavební a polygrafický průmysl. 

Do průmyslu lze také přiřadit taková odvětví hospodářství, jako je komunikace a doprava. 

Uvedená specializace průmyslu Běloruska zároveň předurčila i některé jiné její zvláštnosti, ke 

kterým patří mimořádně vysoký podíl drobných výrobních podniků, malá energetická kapacita 

výroben, malý podíl tovární výroby a většinové umístění výroben na vesnicích poblíž zdrojů 

surovin a levné pracovní síly.  

I. světová válka, posléze válka občanská a polsko sovětská válka negativně ovlivnily 

průmyslový rozvoj západního Běloruska. Většina podniků omezila výrobu a někdy ji vůbec 

zrušila, byly přerušeny tradiční obchodní styky. K tomu se přidaly jiné okolnosti. Podle rižského 

míru připadla Polsku běloruská území o celkové ploše 112 tisíc km2 s obyvatelstvem 4,6 miliónů 

lidí (podle statistických údajů na rok 1931).126 Přesměrování hospodářského zaměření tohoto 

                                                 
123 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.171 
124 ГАБО, ф.67, оп.1, д.768, л.3. 
125 Ekanamičnaja historyji Bełarusi. Red. V. H. Hałubovič, Minsk 1993, -s.190.  
126 Narysy historyi Bełarusi. U 2 Č., Č. 2, Minsk 1995, -s.214. 
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území na jiné trhy a přizpůsobení hospodářské činnosti podmínkám polského státu negativně 

ovlivnily průmyslový rozvoj západního Běloruska.  

Celkové údaje o množství průmyslových podniků v západním Bělorusku pro rok 1921 

chybějí. Existují pouze některé neúplné údaje po jednotlivých vojvodstvích. Například 

v Poleském vojvodství fungovalo v roce 1921 celkem 537 výroben všech odvětví, kde bylo 

zaměstnáno 1 979 dělníků (z toho 450 podniků a 989 dělníků v potravinářském průmyslu), 

zatímco v roce 1914 bylo ve 100 podnicích téhož vojvodství zaměstnáno celkem 2 887 

dělníků.127  

Průmyslové podniky západního Běloruska byly většinou drobné a představovaly 

v podstatě řemeslně manufakturní výrobu. O slabosti průmyslového rozvoje tohoto regionu 

svědčí výrok zástupce ředitele Vilenské Obchodní a průmyslové komory W. Barańskieho, který 

poznamenal: „Severovýchodní území je okrajem řídce osídleným s převážujícím množstvím 

vesnického obyvatelstva, s nízkou úrovní zemědělské výroby a nepatrně rozvinutým průmyslem, 

kde nejrozvinutější je dřevozpracující odvětví, a které má slabou komunikační síť.“128  

Podle oficiálních údajů polské statistiky tvořil celkový podíl velkých podniků nepatrné 

množství tím spíše, že platil správní zákaz budování velkých podniků ve východních 

vojvodstvích.129 Teprve v r.1928 vzniká na území Novahrudského vojvodství podnik s více než 

tisíci dělníky, ovšem během následujících let se značně snižuje počet zaměstnaných a patří k II. a 

dokonce k III. kategorii podniků.130  

Umístění podniků na území západního Běloruska nebylo rovnoměrné. Většina se 

nacházela v Białystockém vojvodství, jež bylo nejrozvinutějším průmyslovým regionem 

západního Běloruska. Zároveň, jak uvádějí mnozí badatelé,131 to byl typicky zemědělský region, 

kde se téměř 70% obyvatelstva živilo obděláváním půdy, 14% bylo zaměstnáno v průmyslu, 

obchodu se věnovala 4,5% obyvatelstva a 2,9% obyvatelstva bylo zaměstnáno v dopravě.132 

Dřevozpracující průmysl zaujímal v hospodářském životě západního Běloruska zkoumaného 

období samozřejmě vedoucí postavení. Podle údajů V. Frišmana tvořila přeprava dříví až 85% z 

celé přepravy po železničních cestách západního Běloruska; téměř 50% vývozu dříví z Polska 

pocházelo z východních vojvodství.  

                                                 
127 ГАБО ф.1, оп.4, д.704, л.39. 
128 BARAŃSKI, W., Akcja gospodarcza na ziemiach Połnoczno-Wschódnich, Wilno 1934, -s.4.  
129 MALNIN, S., Razvitie promyšlennosti Belorusskoj SSR, Minsk 1948, -s.111.  
130 Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937, -s.87. 
131 KAJA, J., Klasa robotnicza  Białostocczyzny 1929-1939. Struktura i warunki bytu, Warszawa 1974, -s.16; 
KAJA, J., „Rozwoj i przemiany struktury klasy robotniczej Białostocczyzny w latach  1919-1939“, in: Studia z 
najnowszych dziejów ruchu robotniczego Białostocczyzny, Warszawa 1982, -s.35; GOMÓŁKA, K., „Białorusini w 
II  Rzeczypospolitej“, in: Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 495, Ekonomia, № XXXI, Gdańsk 1992, -
s.22.  
132 Mały Rocznik  Statystyczny 1938, Warszawa 1938, -s.32. 
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Během prvních poválečných let prožíval dřevozpracující průmysl vzestup. Ovšem od 

poloviny r.1923 se situace mění. Většina pilařských závodů omezila svou činnost na tři dny 

v týdnu. Od 17. června r.1924 vstoupil v platnost zvýšený tarif na přepravu dříví, v důsledku 

čehož byly mnohé podniky nucené zastavit svou činnost. V nejtěžším stavu se ocitl lesní průmysl 

Vilenského vojvodství. Z celkových 81 pil jich 43 nepracovalo a v samotném Vilnu bylo zavřeno 

10 z 13 pil.133  

Výroba dýhy představovala výjimku v rámci celkového rozvoje jiných průmyslových 

odvětví západního Běloruska. Toto odvětví vzniklo po válce a neustale se rozvíjelo během 

celého námi zkoumaného období, což bylo vyvoláno požadavky zbrojního a automobilového 

průmyslu. 

Největší množství výrobních podniků patřilo v západním Bělorusku potravinářskému 

průmyslu. Z celkových 7 500 průmyslových podniků ve čtyřech vojvodstvích jich téměř 3 500 

bylo potravinářskými (mlýny, lihovary, pivovary, továrny na výrobu nápojů, konzervárny, 

výrobny droždí, tabáková továrna v Grodnu a jiné). Ovšem míra koncentrace továren těchto 

odvětví byla velmi nízká a téměř 3/4 jich tvořily drobné podniky domáckého typu.  

Během let 1924-1929 se množství pivovarů snížilo o 54% a počet jejich zaměstnanců o 

63%. Objem jejich celkové výroby se snížil o 80%,134 což bylo vyvoláno konkurencí ze strany 

polských výrobků a celkovým poklesem životního standartu obyvatelstva. 

Textilní průmysl se koncentroval hlavně v Białystockém průmyslovém okresu. Ještě do  

války bylo v Białystoku a jeho okolí vytvořeno velké textilní centrum, které před I. světovou 

válkou a během prvních poválečných let prožívalo období neobyčejného rozkvětu.135 V r.1922 se 

v Białystockém textilním okresu napočítávalo 487 továren, jejichž zaměstnanci tvořili celkem 13 

056 dělníků.136 Období rozkvětu pokračovalo do r.1924 a od začátku r.1925 se textilní průmysl 

ocitl ve stavu krize – množství továren se snížilo na 80 a počet v nich zaměstnaných dělníků 

poklesl na 3 261.137 Od r.1926 bylo pozorováno jisté oživení. Během let 1927-1928 se množství 

fungujících białystockých podniků zvětšilo na 125 a počet zaměstnaných pracovníků tvořil více 

než 5 000 lidí.138 

Kovozpracující průmysl čtyř východních vojvodství byl zastoupen slévárenskými a 

strojírenskými továrnami, výrobnami drátů a hřebíků a jiné. Celkové množství podobných 

továren bylo ovšem v porovnání s úrovní celého Polska nepatrné (0,6% v r.1929).139  

                                                 
133 FRIŠMAN, V., Promyšlennost Zapadnoj Belorussii, Minsk 1934, -s.5. 
134 Sprawozdane o sytuacji gospodarczej okregy Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilno w 1929r., Wilno 1930, -
s.52-53.  
135 KAJA, J., Klasa robotnicza  Białostocczyzny 1929-1939. Struktura i warunki bytu, Warszawa 1974, -s.17. 
136 Inspekcja Pracy w 1927 roku, Warszawa 1929, -s.LIX.  
137 tamtéž, -s.LIX. 
138 tamtéž, -s.130. 
139 Sprawozdane okręgowych inspektorów pracy z działnoşći w 1923 roku,  Warszawa 1923, -s. 74. 
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Spotřeba energie celého západoběloruského průmyslu byla nepatrná, o čemž svědčí 

statistika používaných hnacích strojů (údaje na 15. prosince r.1926).140 Západoběloruský 

průmysl disponoval zanedbatelnou energetickou bází: v r.1923 fungovalo v západoběloruských 

vojvodstvích pouze 25 elektráren.141 Kapacita všech elektráren tohoto regionu tvořila 2 až 3% 

celopolské úrovně. Téměř 50% produkované energie připadalo na Białystocké vojvodství.  

Společným rysem průmyslové výroby západního Běloruska bylo neúplné využití výkonu 

továren. Například továrny na stavební materiály v Novahrudském vojvodství využívaly své 

výrobní kapacity ze 75%, chemické továrny – z 88%, kožařské továrny – z 89%.142  

Západní Bělorusko zaostávalo rovněž co do úrovně rozvoje železniční dopravy. Pokud 

připadalo v centrálním Polsku na každých 100 km2 5,2 km železničních drah, tak ve Vilenském 

vojvodství tvořil tento podíl 3,8 km, v Novahrudském vojvodství – 3,1 km a v Poleském – 2,9 

km. Během let 1921-1938 bylo v Polsku položeno a zprovozněno 1 429 km železničních tratí, 

zatímco během téhož období bylo na území západního Běloruska vybudováno pouze 89 km 

tratí.143 Byla to jediná železniční trať Varšava-Druja, která byla položena kvůli vojensko 

strategickým účelům. Od r.1924 do r.1936 výstavba nových silnic vypadala takto: Polsko – 11 

542 km, Białystocké vojvodství – 452 km, Vilenské vojvodství – 1 045 km, Novahrudské 

vojvodství – 1 291 km, Poleské vojvodství – pouze 142 km.144 

Zvláštní pozornost budeme věnovat otázce povahy hospodářské politiky Polska 

v západním Bělorusku. Vzhledem k tomu je nezbytné rozebrat konkrétní opatření polských 

úřadů a změny, jež se odehrály v hospodářském životě západního Běloruska v 20.-30. letech. 

Po připojení západního Běloruska k Polsku došlo k hospodářskému dělení tohoto státu na 

dvě části: Polsko „A“ a Polsko „B“. Hlavní prostředky byly směřovány do Polska „A“, kde byl 

podporován rozvoj průmyslu a dopravy. Z Polska „B“ byl starý průmysl vyvážen aniž by se 

vytvářel nový. Ředitel Oddělení průmyslu a obchodu Vilenského okresu byl nucen ohledně 

politiky Polska v západním Bělorusku uznat, že pro oživení hospodářské činnosti nebylo uděláno 

téměř nic, spíše naopak bylo všechno uděláno pro její definitivní rozbourání. Ve zprávě Vilenské 

Obchodní a průmyslové komory se uvádělo: „ ...téměř ve všech odvětvích průmyslu lze 

pozorovat snížení počtu zaměstnanců a ještě markantnější je snížení výroby. Některá odvětví, 

například kožedělnictví na Vilensku, jsou téměř zcela zlikvidována; jiné – lihovary, pivovary – 

                                                 
140 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. 1927, Warszawa 1927,-s.185. 
141 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.189-190. 
142 ГАГО, ф.551, оп.1, д.1349, л.1-2. 
143 NARKIEVIČ, S. U., „Dziaržaŭna-manapalistyčny kapitalizm u pramyslovaści Zachodniaj Bełarusi (1920-
1939гг)“, in: Veści AN BSSR, №4 1964, -s.64. 
144 Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937, -s.185. 
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omezují svou výrobu na nepatrné procento výroby předválečné; podniky schopné udržet se na 

úrovni 50% předválečné výroby jsou nepočetné.“145 

Na území západního Běloruska se nacházely značné zásoby přírodních surovin (les, 

rašelina, křída a jiné). Ovšem polská vláda vědomě omezovala rozvoj hospodářství východních 

vojvodství. Vládou byly schváleny železniční tarify pro vývoz surovin a dovoz průmyslového 

zboží do západního Běloruska z centrálních a západních vojvodství Polska. Na území západního 

Běloruska platil zákaz budování velkých průmyslových podniků.146 

Výsledkem hospodářských opatření polské vlády v „kresach wschodnich“ se stala 

likvidace tradičních odvětví průmyslu. Například počet strojů a zaměstnanců v textilním 

průmyslu západního Běloruska se již k r.1925 snížil na 30% a na 25% proti úrovni r.1913.147 

Tkalcovny lnu neexistovaly, zatímco východní vojvodství poskytovala 60% lnu celého Polska. 

Opracování lnu se uskutečňovalo ručně. Vilenský statkář generál śeligovski nabádal: „Není 

nutné budovat nové továrny, u nás musí převládat manuální práce. Právě taková musí být 

politika v ‚kresach wschodnich‘“.148 Dokonce v období největší aktivizace průmyslu v r.1928 

bylo v textilním odvětví Białystockého vojvodství zaměstnáno pouze 3 588 dělníků zatímco 

v r.1914 činilo toto číslo 6 500 zaměstnanců, což znamená, že textilní průmysl sotva dosahoval 

55,2% předválečné úrovně.149 

Nastolení státního monopolu způsobilo bankrotování výroby sirek. Sirkárny v západním 

Bělorusku byly zrušeny, zůstala pouze jedna sirkárna v Pinsku, kde pracovalo 184 

zaměstnanců.150 Stovky pracujících z Lidy, Pinsku, Slonimu, Grodna přišli o práci. Způsobila to 

polská hospodářská politika, v souladu s níž byly schválena nízká cla na přepravu dřeva pro 

výrobu sirek a vysoká cla na přepravu hotových výrobků ze západního Běloruska. Ve zprávě 

Vilenské Obchodní a průmyslové komory za rok 1929 se uvádělo, že výroba sirkového dřeva 

tvoří 82%, zatímco výroba sirek pouze 17%.151 

Kovoprůmysl a strojírenský průmysl byl zničen téměř úplné. Pokud v r.1909 existovalo 

v Grodnenské a Vilenské gubernii 18 továren s 1 701 zaměstnanci, tak v r.1929 se množství 

zaměstnaných snížilo na 148 pracovníků.152  

Stejně tak téměř zanikla jedno z nejrozvinutějších odvětví průmyslu – dřevařské. 

Inspektor práce Vilenského vojvodství uváděl: „Truhlářská a nábytkářská výroba klesá rok co 

                                                 
145 SAVOČKIN, P. Z., „Ekonomičeskaja ekspancija inostrannogo kapitala v Zapadnoj Belorussii (1919-1939)“, in: 
Voprosy istorii, Minsk 1957, -s.129; FRIŠMAN, V., Promyšlennost Zapadnoj Belorussii, Minsk 1934,-s. 22. 
146 MALNIN, S., Razvitie promyšlennosti Belorusskoj SSR, Minsk 1948, -s.111. 
147 Inspekcja Pracy w 1925 roku, Warszawa 1927, -s.160. 
148 SAVOČKIN, P. Z., „Ekonomičeskaja ekspancija inostrannogo kapitala v Zapadnoj Belorussii (1919-1939)“, in: 
Voprosy istorii, Minsk 1957, -s.138. 
149 MALNIN, S., Razvitie promyšlennosti Belorusskoj SSR, Minsk 1948, -s.78. 
150 Inspekcja Pracy w 1925 roku, Warszawa 1927, -s.160. 
151 FRIŠMAN, V., Promyšlennost Zapadnoj Belorussii, Minsk 1934, -s.23. 
152 tamtéž, -s.73. 



 

 

41 

41 

rok. Téměř všechny továrny na výrobu nábytku zastavily svou činnost úplně. Část truhlářských 

továren začala s výrobou dřevených nádob. Dvě továrny na nábytek z předválečného období 

pozastavily svou výrobu kvůli absenci předválečných odbytišť. Poznaňsko zaplavuje svými 

výrobky Vilno.“153 V jediném Vilenském vojvodství bylo do  r.1925 z 81 pil zavřeno 43.154 Podíl 

nezpracovaného dřeva se ve vývozu dřeva zvýšil z 38% v r.1925 na 78% v r.1928 a podíl 

řezaného dřeva poklesl z 62% v r.1925 na 22% v r.1928.155  

Charakteristickým projevem hospodářské politiky Polska v „kresach wschodnich“ byl 

výprodej lesů. Například v letě r.1922 byly prodány na kacení lesy Bělověžského pralesa spolu 

s 23 pilami a 600 kilometry úzkokolejní dráhy. K r.1925 bylo úplně vykáceno 28 tisíc hektarů 

Nalibokského pralesa, jež zakoupila německá firma Voltz-Vainuw.156 

Je nutné poznamenat, že zahraniční podniky drasticky vykořisťovaly lesní bohatství 

území západního Běloruska. Většina polského vývozu dřeva pocházela ze západoběloruských 

vojvodství. V důsledku toho se lesní plocha ve Vilenském, Novahrudském a Poleském 

vojvodství v letech 1921-1929 zmenšila přibližně do 300 tisíc ha.157  

V podobné situaci se nacházela i jiná odvětví průmyslu: chemická, potravinářská. Tak 

například mnohé tabákové továrny západního Běloruska byly po zavedení státního monopolu 

nuceny zastavit svou výrobu a některé zkrachovaly úplně (Brest, Lida, Grodno a jiné). Tabáková 

továrna Szeroszewskiego přešla už jen na výrobu machorky. Počet zaměstnaných se snížil na 

850 lidí.158 Z četných odvětví chemického průmyslu se zachovala pouze výroba laků a barev, 

svíček a mýdla.  

Je samozřejmé, že tato hospodářská krize byla příčinou těžkého stavu, ve kterém se ocitli 

představitelé pracujících vrstev. Podle sčítání z r.1921 nebyla dělnická vrstva v západním 

Bělorusku nijak početná a tvořilo ji přibližně 210 tisíc lidí (celkem 6% všeho obyvatelstva 

západního Běloruska). Kvůli zjištění situace, ve které se nacházelo dělnictvo, rozebereme situaci 

na trhu práce a také hmotné zajištění dělníků. 

Hlavním kriteriem hmotného zajištění dělníků je mzda, která odráží nejen hodnotu 

pracovní síly samotné, nýbrž také hodnotu existenčních prostředků pro dělníka a jeho rodinu a 

možnost uspokojení kulturních, hmotných a jiných potřeb. 

                                                 
153 Inspekcja Pracy w 1926 roku, Warszawa 1928, -s.331. 
154 SAVOČKIN, P. Z., „Ekonomičeskaja ekspancija inostrannogo kapitala v Zapadnoj Belorussii (1919-1939)“, in: 
Voprosy istorii, Minsk 1957, -s.141. 
155 FRIŠMAN, V., Promyšlennost Zapadnoj Belorussii, Minsk 1934, -s.20. 
156 NARKIEVIČ, S. U., „Dziaržaŭna-manapalistyčny kapitalizm u pramyslovaści Zachodniaj Bełarusi (1920-
1939гг)“, in: Veści AN BSSR, №4 1964, -s.62. 
157 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.108-109; Mały rocznik statystyki, 
Warszawa 1938, -s.83-84. 
158 Historya Bełaruskaj SSR. U 5 T., Т.3, Minsk 1972, -s.31. 
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Pro meziválečné Polsko byla celkově příznačná nízká mzda, ovšem v západním 

Bělorusku byl tento ukazatel ještě nižší. Například průměrná mzda dělníka Novahrudského 

vojvodství tvořila v r. 1928 35% mzdy dělníka Varšavského vojvodství.159 Převaha nižších mezd 

trvala v západním Bělorusku v průběhu celého zkoumaného období. V březnu r.1925 tvořila 

týdenní mzda dělníka ve Vilnu v jednom z nejlépe placených odvětví – polygrafickém – 9,38 

zlotých (za sázení textů) a 5,15 zlotých (pomocní pracovníci). Ve Varšavě však činily tyto mzdy 

za stejnou práci 16,72 a 8,4 zlotých. Pro prosinec téhož roku tyto mzdy tvořily ve Vilnu 9,38 a 

5,15 zlotých a ve Varšavě – 19,04 a 9,52 zlotých.160 

Zvýšování mezd probíhalo do období 1928-1929. Byl to ovšem relativní proces. Ze 

zprávy inspektora práce čteme, že zatímco mzda se zvýšila o 62%, ceny vyrostly o 114% 

v porovnání s r.1921, což znamená, že fakticky se mzda snížila o 93%.161 Tentýž fakt 

poznamenává i dotazníková komise. Zvýšení mezd v letech 1924-1926 nestačilo růstu cen 

základního zboží. Pokud se výdělek dělníka od ledna r.1924 do října r.1926 zvýšil o 29%, pak se 

ceny za stejné období zvýšily v Białystockým vojvodství o 47,6%, ve Vilenském vojvodství o 

25,2%, v Novahrudském – o 32,7% a v Poleském – o 36,4%.162 „Růst hodnoty předmětů 

každodenní spotřeby a mezd se navzájem natolik rozešly, že o běžném zajištění dělnických 

potřeb lze hovořit jen stěží. Tím spíše, že tento rozdíl se prohluboval i po r.1926.“163 

Mezi příčinami existence nízké mzdy dělníků v západním Bělorusku lze uvést 

následující: na území východních vojvodstev převládající průmyslová odvětví, jež byla v celém 

Polsku placena nejméně; relativně vysoké procento žen a dětí zaměstnaných v průmyslu (až 

30%), jejichž práce byla levnější než mužská; nízká koncentrace dělníků a jejich roztříštěnost po 

drobných a malých podnicích, kde byla nižší mzda, než v podnicích větších; velká rezerva 

pracovní síly ve městech a na vesnici; koncentrace relativně nečetných velkých podniků 

západního Běloruska v malých městečkách a dokonce na vesnici, což umožňovalo využívat 

služeb zaměstnaných rolníků a jiné. 

   Často nebyla mzda vyplácena v penězích, ale v bonech, které měly omezenou platnost. 

Bony se platilo ve speciálních obchodech, kde byly potraviny dražší a horší kvality. Velice 

rozšířený systém pokut ještě více oklešťoval mzdy a z tohoto výdělku měl dělník živit rodinu. 

Ceny za potraviny a základní zboží byly však docela vysoké a stále rostly. Kilogram žitné 

                                                 
159 SAVOČKIN, P. Z., „Ekonomičeskaja ekspancija inostrannogo kapitala v Zapadnoj Belorussii (1919-1939)“, in: 
Voprosy istorii, Minsk 1957, -s.142. 
160 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej. 1927, Warszawa 1927, -s.345. 
161 Sprawozdane okręgowych inspektorów pracy z działnoşći w 1924 roku, Warszawa 1924, -s. 224. 
162 Sprawozdane komisji anketowej, T.XIV, Warszawa 1932, -s.110. 
163 tamtéž, -s.110. 
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mouky stál (v r.1925) 44 grošů, pšeničné – 95 grošů, kilogram másla – 7,5 zlotých, jeden kus 

mýdla – 2,4 zlotých.164  

Technický stav drtivé většiny továrních budov byl podle údajů inspekce práce 

katastrofický.165 Hlavní inspektor poznamenával, že nejhorší pracovní podmínky jsou příznačné 

pro dřevařský průmysl: „Většina podniků tohoto odvětví,“ uvádělo se v jeho zprávě, „vytváří 

dojem obecné zanedbanosti jak co se týče technických staveb, tak sociálního zabezpečení 

pracovníků.“166 Jak poznamenával inspektor práce, všechny textilní podniky v Białystoku byly 

umístěny v nepatřičně malých budovách. Pouze v některých továrnách existovaly primitivní 

jídelny a umývárny.167 

To vše mělo za důsledek velký počet onemocnění a slabá bezpečnostní technika vedla 

k nárůstu úrazů. Pouze v třech průmyslových odvětvích (textilní, dřevozpracující a 

potravinářské) Białostockého a Poleského vojvodství existovala následující statistika úrazů 

během výrobního procesu: 

Rok: Počet úrazů: 

r.1921 52 úrazů 

r.1922 96 úrazů 

r.1923 288 úrazů 

r.1924 319 úrazů 

r.1925 209 úrazů168 

 

Pokud se dělníkovi přihodil úraz, ocital se i s celou rodinou v katastrofickém stavu. Přišel 

o práci a rodina zůstala bez existenčních prostředků. Náklady na léčbu byly však velmi vysoké. 

Například jeden den pobytu v Grodenské městské nemocnici stal přibližně 7 zlotých, zatímco 

průměrný denní plat zaměstnance minerálního průmyslu tvořil 2,96 zlotých, textilního průmyslu 

– 4,85 zlotých.169 

Bytové a životní podmínky drtivé většiny průmyslových dělníků byly složité. Dělníci 

bydleli ve studených provlhlých barácích, sklepech a přístřešcích. Voda a elektřina v takových 

„bytech“ zpravidla chyběla170 a za dne bylo temno, vlhko a studeno171. Výjimku tvořily podniky, 

které měly ubytovny pro zaměstnance, obchody a lékařská zařízení. Například rodina s 15 

                                                 
164 ГАГО, д.551, оп.1, д.1346, л.34. 
165 Inspekcja Pracy w 1928 roku, Warszawa 1930, -s. LXXV-LXXVIII. 
166 Inspekcja Pracy w 1928 roku, Warszawa 1930, -s. LXXV  
167 tamtéž, -s. LXXVII 
168 tamtéž, -s.138. 
169 tamtéž, -s.42. 
170 POLUJAN, I. V., Zapadnaja Belorussia v period mirovogo ekonomičeskogo krizisa 1929-1933gg., Minsk 1991,-
s.28. 
171 tamtéž, -s.30. 
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osobami (včetně 9 dětí) bydlela na obytné ploše 4,5 metrů dlouhé a 3 metrů široké.172 Nábytek 

byl velmi primitivní. V jednom pokoji bydlelo po 5-6 lidí. O těžkých bytových podmínkách 

svědčí zprávy inspekce práce. V jedné z nich se uvádělo: „Často lze spatřit baráky napůl 

zahrabané do země a rozpadávající se, jimiž profukuje vítr. Přelidnění v takových barácích, 

bezprostřední blízkost chléva a žumpy, nedostatek vody k umývání a všeobecná bída v životě 

dělníka představují neveselý obraz.“173  

Následující napsala o bytových podmínkách pracovní dotazníková komise: „Během 

našeho výzkumu jsme zjistili, že pouze v nepatrných případech existují při továrnách ubytovny 

pro dělníky, obchody a lékařská zařízení. Obvykle jsou dělníci ... odkázání sami na sebe a 

dokonce tam, kde jsou byty, je využívá 8-30% celkového množství dělníků, kteří pracují 

v továrně, přičemž na jeden pokoj připadá 6 obyvatel a ve východních oblastech bydlí dělníci 

v bytech, jež neodpovídají ani těm nejprimitivnějším hygienickým podmínkám.“174 Hlavní 

inspektor práce charakterizoval bytové podmínky dělníků následně: „Podmínky bydlení dělníků 

neodpovídají sanitárním a hygienickým standardům. Většinou jsou to špinavé, těsné, nízké, 

nechutné a prohnilé kumbály s minimální plochou, zbudované beze smyslu a pořádku. 

V takových barácích se nacházejí desítky rodin, které jsou vystaveny všem nemocím plynoucím 

z takových životních podmínek. Stav bydlení dělníků je natolik beznadějný, že nelze ani 

uvažovat o rekonstrukci. Je nutné zbourat existující prostory úplně a vybudovat domy, a ne 

kumbály, které nejsou vhodné ani pro skladování nářadí natož pro bydlení lidí.“175  

Pokles průmyslové výroby spolu s hromadným ožebračením rolnictva v západním 

Bělorusku vyvolával růst nezaměstnanosti. Podle zjevně umírněných údajů pracovních úřadů se 

v březnu r.1926 ve třech západoběloruských vojvodstvích nacházelo 9 628 nezaměstnaných176, 

což tvořilo téměř 80% celkového počtu dělníků zaměstnaných ve všech podnicích s 5 a více 

zaměstnanci. Je příznačné, že v r.1927 za podmínek částečné stabilizace a časového zvýšení 

výrobní úrovně tvořilo množství nezaměstnaných dělníků 7 900 osob.177 Dokonce v co do 

hospodářských podmínek příznivějším předkrizovém r.1928 se ve stejných vojvodstvích podle 

údajů oficiální statistiky vyskytovalo 4 900 nezaměstnaných.178  

Drtivá většina dělníků nepobírala žádnou podporu v nezaměstnanosti. Z registrovaných 9 

628 nezaměstnaných jich pouze 1 296 čili 13,5%179 pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Tato 

podpora spočívala v 1 až 2 talířích polévky vydávaných při magistrátu nebo v charitativním 

                                                 
172 tamtéž, -s.31. 
173 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s.22. 
174 Sprawozdane komisji anketowej, T.IV, Warszawa 1926, -s.105. 
175 Inspekcja Pracy w 1928 roku, Warszawa 1930, -s. LXXV 
176 ГAГО ф.551, оп.1, д.151, л.8. 
177 ГАГО ф.551, оп.1, д.151, л.8. 
178 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. VII, Warszawa 1929, -s.330. 
179 ГАГО ф.551, оп.1, д.151, л.8. 
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spolku. 9/10 nezaměstnaných šlo žebrat po vesnicích a městech státu. O těžkém stavu 

nezaměstnaných svědčí jejich četné žádosti o podporu směrované pracovním úřadům.  

„Dnes, tj. 11. května t.r.,“ psal v takové žádosti brestskému úřadu práce v květnu r.1928 

nezaměstnaný I. Grankovski, „jsem se obrátil na státní vedení pracovního zprostředkování kvůli 

získání jídelních lístků. Lístky mi byly odepřeny z pro mě nesrozumitelných důvodů. 

Momentálně jsem spolu se svou rodinou tvořící 5 lidí v zoufalém stavu a bez veškerých 

životních prostředků. Kvůli odmítnutí potravinové pomoci hrozí mě a celé mé rodině smrt 

hladem.“180 

Pro větší zisky využívaly průmyslové podniky ve značné míře méně kvalifikovanou a 

méně placenou práci žen a dětí. Celkově v západním Bělorusku byl v tomtéž r.1925 tento 

koeficient: 25,5% zaměstnaných tvořily ženy a 7,5% dětí.181 

Početnou vrstvu městského obyvatelstva tvořili řemeslníci a domácí výrobci. Drobná 

výroba neodolávala konkurenci průmyslového zboží a stale více upadala. Řemeslníci upadali do 

bídy, bankrotovali a rozhojňovali řady městské chudiny. Ostrá konkurence ze strany velkých 

obchodních podniků rovněž způsobovala bankrotování drobných obchodníků, jejichž množství 

se snížilo z 52,2 tisíc v r.1924 na 32,2 tisíc v r.1927.182  

Ve snaze za každou cenu zachránit své ztrátové dílny pokračovali řemeslníci v práci a 

živořili. „Mnohem horší (než situace s obchodníky – A.I.) je však stav obyvatelstva, které se živí 

řemeslem. Využívajíce mizivé úvěry nemohou úspěšně zápasit s konkurencí výkonnější 

průmyslové výroby a řemeslnými výrobky z jiných oblasti.“ uvádělo se ve zprávě Brestské 

finanční komory za r.1925.183 

Veškerý obchod patřil soukromým obchodníkům. Zároveň s velkými obchodními 

burzami, které se nacházely ve větších městech (Baran, Brest, Grodno, Pinsk a Lida) a 

koncentrovaly ve svých rukách velkoobchod, čelné místo v obchodní činnosti patřilo 

překupníkům, kteří se zabývali výkupem výrobků zemědělského a dobytkářského průmyslu.184  

Kromě toho na západoběloruském území existovalo obrovské množství drobných 

obchodníků, kteří se zabývali drobným maloobchodem. Prudká konkurence způsobovala jejich 

hromadné ožebračení. „Na místě zaniklých vznikají ovšem nové podniky stejné povahy“ uvádělo 

se ve zprávě Brestské fiskální komory za r.1925.185 Vytvářely se stale větší obchodní firmy. 

Pokračoval proces koncentrování kapitálu v rukách střední a velké obchodní buržoazie. Během 

                                                 
180 ГАГО, ф.1, оп.5, д.557, л.13. 
181 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.571. 
182 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.483; Rocznik statystyki 
Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. VII, Warszawa 1929, -s.560. 
183 ГАБО, ф.50, оп.1, д.1708, л.13. 
184 ГАБО, ф.50, оп.1, д.1703, л.9-10. 
185 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.483; Rocznik statystyki 
Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. VII, Warszawa 1929, -s.526. 
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třech let od r.1924 do r.1927 se počet obchodních firem a podniků snížil z 56 470 na 34 676 

neboli o 38,6%. Zároveň souhrnná částka jejich peněžního obratu vzrostla z 316,9 na 626,9 

miliónu zlotých čili o 97,8%.186  

Důležitými centry místního obchodu byly trhy, které se konaly ve městech jednou nebo 

dvakrát za týden a ve městečkách dvakrát nebo až třikrát za měsíc. V povětových městech 

probíhaly větší jarmarky. Hlavním obchodním zbožím byla produkce zemědělské výroby, kterou 

prodávali rolníci.187 Souhrnná částka obchodního obratu tvořila v Novahrudském a Poleském 

vojvodství 25 miliónů zlotých za rok.188 

Na základě údajů o stavu průmyslu a obchodu lze učinit závěr, že velká městská 

buržoazie byla v západním Bělorusku velmi nepočetná v důsledku malého množství velkých 

podniků a obchodních institucí. Početnější byla vrstva střední buržoazie, jež byla zastoupena 

majiteli středních průmyslových a obchodních podniků a významnými úředníky. V r.1925 se ve 

třech vojvodstvích napočítávalo celkem 5 197 majitelů středních průmyslových a obchodních 

podniků.189 Velká a střední buržoazie byla převážně etnicky polská a židovská.  

Početné kategorie městského obyvatelstva představovala drobná buržoazie. V r.1927 se 

na území západního Běloruska vyskytovalo téměř 35 tisíc majitelů drobných průmyslových 

podniků s počtem zaměstnanců mezi 5 a 50 osobami.190 K této kategorii patřili zároveň drobní 

úředníci. Značnou část drobné buržoazie tvořili podle své národnostní příslušnosti Bělorusové, i 

když většinu zde rovněž tvořili Poláci a Židé. 

Jak je patrné, stav dělníků západního Běloruska byl v meziválečném období 

komplikovaný. Těžké pracovní podmínky, téměř úplná absence bezpečnostní techniky, fakticky 

neomezená pracovní doba, nehygienické pracovní podmínky, nízké výdělky, nedostatek 

potravin, nevyhovující bytové a životní podmínky, nemožnost uspokojit své kulturní a 

vzdělávací potřeby a téměř plná absence sociálních záruk v důsledku nemoci nebo 

nezaměstnanosti vedla k obecné hluboké nespokojenosti dělnické vrstvy a podněcovala ji 

k prosazování požadavků na zlepšení životních a pracovních podmínek a v neposlední řadě vedla 

k zápasu o zbavení politického, národnostně-náboženského a sociálně-kulturního útlaku. 

Při hodnocení hospodářské politiky Polska mám za to, že vůči západnímu Bělorusku 

vykazovala kolonizační povahu a nehledě na to, že se zřídka objevovaly unifikační tendence a 

polské úřady se formálně přidržovaly principů svobodného podnikání a reagovaly finanční a 

                                                 
186 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.483; Rocznik statystyki 
Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. VII, Warszawa 1929, -s.526. 
187 ГАБО, ф.50, оп.1, д.1703, л.9. 
188 ГАБО, ф.50, оп.1, д.1703, л.9. 
189 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. V, Warszawa 1927, -s.536. 
190 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. VII, Warszawa 1929, -s.560. 
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daňovou politikou na změny trhu, byl průmysl západního Běloruska odsouzen k zpracování 

místních surovin a výrobě meziproduktů.  

Nehledě na to, že průmysl západního Běloruska se rozvíjel jako součást celopolského 

systému, hospodářské a politické proměny, odehrávající se během tohoto období, nevnesly 

zásadní změny ve specializaci průmyslu. Stále se uchovávala orientace na zpracování místních 

přírodních, minerálních a zemědělských surovin. Vedoucími odvětvími nadále zůstávaly 

dřevozpracující, potravinářská, textilní (díky Białostockému okruhu) a minerální odvětví. 

Velkoprůmysl téměř neexistoval a jeho vytvoření nebylo plánováno. Příznačným rysem 

průmyslu západního Běloruska byla jeho velká závislost na vnějších trzích a celopolských 

syndikátech a zároveň celková převaha drobných podniků ve výrobě a také značná převaha 

produktů zemědělství nad průmyslovými výrobky. 

Státní úřady, policie, škola a katolická církev prosazovaly v západním Bělorusku polskou 

mocenskou politiku, která se v podstatě neměnila během celého zkoumaného období. 

Národnostní politika polské vlády v západním Bělorusku je obecně složitou otázkou zasluhující 

zvláštní pozornost a proto jí v této studii bude věnována zvláštní podkapitola (2.3).  
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2.3. Národnostní útlak a politické bezpráví běloruského obyvatelstva 

 

Postavení Bělorusů, Ukrajinců, Litevců a jiných národnostních menšin v Polsku bylo 

formálně určováno Ústavou z r.1921, podmínkami rižského míru a jinými mezinárodními 

smlouvami stanovujícími pro národnostní menšiny základní práva a svobody. 

Pro politiky, kteří se zabývali vypracováním národnostních programů, představovala 

ústřední cíl státní záměr: dosažení jednoty národů Polska. Důležitým faktorem ovlivňujícím 

uskutečnění národnostní politiky vůči Bělorusům byl polský nacionalismus. Polská správa stejně 

jakožto i převládající většina polského obyvatelstva se nacházela pod vlivem mýtu o „kresach 

wschodnich“, podle kterého byl polský národ vyvolen k tomu, aby na východu přinesl civilizaci 

a kulturu. Takový jev nazýval v 30.letech Jan Bystroń národní megalomanií a poukazoval na její 

jistý přínos: tato víra ve vlastní síly poskytovala národu v těžké chvíli popud k rozvoji. Ovšem 

její přehánění bylo destruktivní a ohrožovalo celý národ. Během 20.-30. let to způsobilo 

nepodloženě krutou národnostní politiku, která neprospěla národnostním menšinám ani 

samotným Polákům.191 Bělorusové nebyli považováni za národ, nýbrž etnografickou skupinu. 

Západní Bělorusko se pokládalo za trvalé místo pobytu velkého množství Poláků a za jejich 

„malou vlast“. 

Samozřejmě, není možné vinit z nacionalismu celý polský národ a všechny sociální 

skupiny. Někteří autoři nazývají vztahy Bělorusů a místních Poláků – obyvatelů východních 

vojvodství – „domáckými“.192 Mnozí Poláci se zastávali pravoslavných Bělorusů. Ovšem většinu 

v místní správě tvořili přistěhovalci z centrálního Polska, pro něž nepředstavovali Bělorusové 

samostatný národ. 

Známý pravoslavný kněz Martos poznamenává v této souvislosti následující: „Státní 

úřady běloruskou národnost neuznávaly. Při výdeji dokladů Bělorusům se položka „národnost“ 

nevyplňovala. Stejně tak tomu bylo i s dotazníky během národního sčítání, které probíhalo 

každých deset let. Podle vládního programu byli Bělorusové objektem polonizace a území 

západního Běloruska bylo pojmenováno jako „kresy wschodnie“ neboli východní okraj Polska. 

Jiné národnosti se neuznávaly.“193 

Francouzský badatel D. Beauvoirs prokazuje, že termín „kresy wschodie“ nemůže 

oprávněně existovat, protože území, které obývali Bělorusové, Litevci a Ukrajinci nikdy 

                                                 
191 BYSTROŃ, J.S., Megalomania narodowa, Warszawa 1929, -s.13, 23. 
192 WAPIŃSKI, R., Polska i małe ojczyzny Polaków: Z dziejóm kształtowania się świadomości narodowej w XIX i 
XX wieku o wybuchu II wojny światowej, Wrocław – Warszawa – Kraków 1994, -s.381. 
193 MARTOS, A., Belarus v istoričeskoj, gosudarstvennoj i cerkovnoj žizni, Minsk 1990, -s.263. 
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netvořily s Polskem celek a proto neexistuje opodstatněný důvod pro polské nároky na tyto 

území.194 

Oficiální polská statistika publikovala hrubě upravené údaje o národnostní skladbě 

obyvatelstva západního Běloruska. Podle těchto údajů tvořili v západoběloruských vojvodstvích 

Poláci 45,6% obyvatelstva, kdežto Bělorusové pouze 35%.195 Jednoduché porovnání těchto čísel 

s neoficiálními údaji polské správy západoběloruských vojvodstev ukazuje, jak nepřesné byly 

údaje oficiální dobové statistiky ohledně etnického složení obyvatelstva v západním Bělorusku. 

Například podle údajů místní správy tvořili v r.1928 Bělorusové v Poleském vojvodství 60,4% 

celého obyvatelstva, Ukrajinci – 17,5%, Poláci – 1,8%, Židé – 8,7% a ostatní národnosti tvořily 

zbývajících 3,5%.196 Pokud vezmeme v úvahu to, že ani správní úřad nebyl v určení národní 

příslušnosti objektivní a téměř všechny Bělorusy-katolíky zařazoval mezi Poláky, stává se 

zřejmým, že ve skutečnosti byl podíl běloruského obyvatelstva vyšší a polského patřičně nižší 

než ten, který byl uveden v materiálech správy Poleského vojvodství. Ve Vilenském, 

Novahrudském a Poleském vojvodství dosahoval celkový podíl běloruského obyvatelstva 70-

75%. V r.1922 se na území západního Běloruska nacházelo nikoli 1 milión 60 tisíc Bělorusů, jak 

tvrdí polská statistika, nýbrž více než 2 milióny. Polský badatel Eberchardt uznává, že 

bezpochybně byl během uzávěrky výsledků sčítání r.1921 počet Bělorusů uměle snížen a 

patřičně zvýšen počet Poláků.197 

Ve fondech Národního archivu Běloruska se zachovala malá studie badatele Romana 

Powstynskiego, o kterém bohužel chybí přesnější informace. Tento badatel zaujímal značně 

kritický postoj k polské statistice coby nepřesné, odiózní a často přímo zfalzifikované. Během 

studia polské statistiky dospěl Powstynski k závěru, že „je tvořena (podobně jako v důsledku 

všechno v Polsku) výhradně na objednávku trhu a ne pro vnitřní použití“,198 aby především 

prokázala západoevropským státům oprávněnost a legitimitu Polska na připojení západního 

Běloruska, na jehož území by polské obyvatelstvo tvořilo nepatrné procento.  

R. Powstynski používal ve svém bádání úřadní polskou statistiku publikovanou v 

Skorowidz miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej (díl V., VII., část I., II. a VIII.) (statistické 

soupisy za léta 1921-1925). Za uplatnění svých vlastních principů199 vytvořil badatel vlastní 

tabulku etnické struktury obyvatelstva západního Běloruska a zjistil, že podíl polského 

obyvatelstva na území západního Běloruska v průměru nedosahoval ani 10%. 

                                                 
194 BEAUVOIRS, D., Mit “kresów wschodnich”, in: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, Wrocław 1994, -s.93-
105; 100. 
195 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.26. 
196 ГАБО, ф.1, оп.1, д.2, л.24. 
197 EBERCHARDT, P., Demahrafičnaja situacyja na Bełarusi: 1897-1989, Minsk 1999, -s.91. 
198 НА РБ, ф.241, оп.1, д.7,лл. 73-74. 
199 НА РБ, ф.241, оп.1, д.7,лл. 62. 
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Nehledě na rozsáhlé přísliby versailleské smlouvy, rižského míru a polské Ústavy z 

r.1921, zaručujících formálně svobodu rozvoje etnických menšin, uskutečňovaly polské úřady 

v západním Bělorusku od prvních až do posledních dnů své vlády politiku útlaku a polonizace 

běloruského národa, k čemuž využívaly státní správu, tisk, školu a katolickou církev. 

Jedním z nepříznačnějších kritérií stavu demokracie v zemi je schopnost státu zajistit 

svobodu a nezávislost voleb do místních a centrálních zastupitelských vládních úřadů. Místní 

správa všemi možnými způsoby usilovala o ovlivnění výsledků voleb, aby vyloučila volbu 

představitelů etnické menšiny a zajistila prosazování vládních na Polsko orientovaných poslanců. 

Před každými volbami se uskutečňoval systém dohledu nad předvolební agitací a bylo evidováno 

každé shromáždění a projev. Doporučovalo se, aby tajní agenti dohlíželi nejen na veřejné 

projevy opozičních činitelů, ale i na jejich soukromé výroky. Tak se sbíraly kompromitující 

materiály na opozici, aby bylo posléze možné je vyloučit z předvolební kampaně a zahájit proti 

nim trestní stíhání.200 

Podle Ustanovení o volbách z 28. července r.1922201 celá řada obyvatel západního 

Běloruska pozbývala volebního práva. Proces pozbytí volebního práva probíhal velmi důmyslně 

a inscenoval demokratičnost a otevřenost přípravy k volbám. Podle předpisu volebního komisaře 

dostávala od místní správy okresní volební komise seznamy voličů pro kontrolu. Následně byly 

tyto seznamy zveřejňovány a komise přijímala „reklamace“ od těch, kdo buď nebyl zařazen do 

seznamu vůbec nebo tam byl zařazen omylem. Během 15 dnů byli z řady voličů vyškrtáváni 

všichni, ohledně kterých bylo volební komisí přijato záporné rozhodnutí.202 Tím byl potlačen 

dojem, že by polské úřady násilně někoho zbavily možnosti volit.  

Polský stát se všelijak snažil demonstrovat svobodu a nezávislost voleb. Ministr vnitra A. 

Kamenski v nařízení z 3. července r.1922 „O činnosti správních úřadů během předvolebního 

období“ podtrhoval, že místní správa musí zabezpečovat svobodu agitace, ovšem pouze těm 

politickým stranám, které „stojí na základě polské státnosti“. Zvláštní pozornost se věnovala 

tomu, aby trestní opatření vůči stranám, které přestoupily během své volební agitace zákon, byla 

uskutečňovány tak, aby nevyvolávala u místního obyvatelstva podezření o objektivitě vlády a její 

nezaujatosti vůči kterýmkoliv politickým silám.203 

Volební systém byl nastaven tak, že zabezpečoval volební převahu především statkářům 

a buržoazii. Do sejmu se dostávali téměř výlučně představitelé horních zámožnějších vrstev 

společnosti. Počet poslanců zastupujících nevládnoucí etnikum byl nepatrný. Během voleb do 

sejmu v listopadu r.1922 bylo zvoleno 11 poslanců-Bělorusů a do senátu – dva Bělorusové. Za 

                                                 
200 ГАГО, ф.30, оп.1, д.41, л.81. 
201 Dziennik Ustaw RP, №66, poz.5901922, - s.1155-1171. 
202 ГАГО, ф.546, оп.1, д.40, л.45-46. 
203 ГАГО, ф.551, оп.1, д.7, л.4. 
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šest let od parlamentních voleb se v březnu r.1928 do sejmu dostalo pouze šest běloruských 

poslanců z celkového množství 444 poslanců sejmu. Značné množství obyvatelstva se vůbec 

nezúčastňovalo voleb. Podle oficiálních údajů se v r.1925 voleb zúčastnilo 65% voličů.204 

Podplácení, podvod, policejní teror, omezení volebních práv a falsifikace výsledků voleb 

byly častými průvodními jevy voleb do sejmu a do místních správních úřadů. Když ovšem voliči 

protestovali a poukazovali na nezákonnost vlády, následovala řada zatýkání a trestů. 

Pronásledování a fyzickému násilí byli vystaveni lidové aktivisté, kteří vyzývali během 

předvolební kampaně k volbě zástupců komunistické strany anebo jiných poslanců 

s progresivním volebním programem. „Po volbách do sejmu a senátu,“ uvádělo se v interpelaci 

Běloruského poslaneckého klubu na ministra vnitra a spravedlnosti, „začaly místní správní úřady 

v Disnenském povětu Vilenska ... hromadně zatýkat Bělorusy s obviněním z různých politických 

a kriminálních přestupků. Bez žádných věcných důkazů potvrzujících tyto údajné přestupky 

uplatnila policie systém fyzického násilí, trestů a týrání vězňů a nutila je tak doznat smyšlené 

zločiny.“205 

Ještě jednou oblastí, kde se výrazně projevovala diskriminace Bělorusů, byla místní 

samospráva. Noviny Krynica nejedenkrát psaly o případech, kdy Bělorusové pociťovali tlak 

během voleb fojtů a jiných drobných úředníků samosprávy.206 Útvary místní samosprávy – 

gminné a městské řady, kam se dostávali převážně představitelé polské národnosti, byly relativně 

tvrdě kontrolovány ze strany státu.  

Gminné a městské rady měly omezená práva a nemohly nic podniknout samostatně. Co 

se týká povětových sejmiků, tak zde volební systém zaručoval vítězství především statkářům a 

horní vrstvě zámožných rolníků. Nezávislá volba úřadů samosprávy, deklarovaná Ústavou z 

r.1921 selhala. Do jejich čela byli fakticky dosazováni starosty jmenovaní úředníci. Místní 

obyvatelstvo bylo zbavováno účasti na rozhodování o nejnaléhavějších hospodářských a 

kulturních otázkách. 

Západní Bělorusko bylo zaplaveno uniformovanými i tajnými policisty (defenzívou). 

V r.1924 bylo na jeho území téměř 14 tisíc policistů207, což několikanásobně přesahovalo 

množství policistů během carského období. Polská bezpečnost a státní správa pozorně sledovaly 

veškeré projevy veřejné činnosti národnostních menšin. V týdenních a měsíčních zprávách všech 

občanských úřadů byla ústředním bodem veřejně-politická situace a nálada obyvatelstva 

v regionu. Dohled se odehrával za pomocí bezpečnostních orgánů a policie. Značnou roli 

při sběru informací hráli tajní agenti – tzv. „konfidenti“. Každá policejní stanice disponovala 

                                                 
204 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. VIII, Warszawa 1930, -s.450. 
205 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.54. 
206 Krynica, №15 10.12.23; Krynica №5 01.12.24 
207 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s..32.  
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vlastní agenturní sítí a seznamem osob, které bylo možno používat jako agenty. Taková práce 

byla dobře placena: mezi 20 až 100 zlotými za zprávu (udání). Je pravda, že tajní agenti byli 

většinou amatéři a zásobovali policii zbytečnými informacemi. Některé konfidenty obyvatelstvo 

lehce odhalovalo a posléze těžce zmlátilo.   

Disnenský povětový správce T. Skalski upozorňoval během shromáždění správců 

oddělení 7. října r.1926 na chabý zájem svých podřízených o život národnostních menšin a 

vůbec veřejné hnutí, na zpožděné zprávy a neověřované údaje.208 

Co se týká legálních běloruských organizací, byly s jejich činností úřady obeznámeny i 

bez pomoci konfidentů. Podle § 5. nařízení Generálního komisaře východních území z 25. 

května r.1919209 a následně podle zákona „O shromážděních“ z 11. března r.1932210 byl stát 

oprávněn delegovat na každé shromáždění své představitele. Měli povolení nosit zbraň a podle 

reskriptu Ministerstva vnitra z 28. prosince r.1925211 mohli rozpouštět shromáždění, pokud se 

domnívali, že se diskuse ubírá protistátním směrem.   

Míra zastoupení inteligence v západním Bělorusku byla velmi slabá. Bělorusové, kteří 

tvořili kolem 70% celého obyvatelstva Poleského vojvodství, měli v r.1928 pouze 2,6% 

inteligence, zatímco mezi Poláky tvořící 5% obyvatelstva bylo 75% inteligence.212 

Noviny v běloruštině, které se alespoň zčásti snažily sledovat politické události a život 

dělníků, byly zpravidla konfiskovány. Zřídkakdy se některým z nich dařilo vycházet déle než 

rok. Mnohé končily již po prvních číslech. Redaktoři a spolupracovníci nakladatelství 

vydávajících tyto noviny byli neustále pronásledováni a zatykáni. Jen za období 1923-1925 bylo 

v západním Bělorusku zavřeno 15 běloruských novin.213 

V r.1926 z 37 časopisů a novin vydávaných ve třech západoběloruských vojvodstvích 

jich pouze 14 vycházelo v běloruštině.214 Pokud přihlédneme k tomu, že do tohoto množství byly 

počítány také jednotlivé tisky Hramady, které byly několikrát za rok zakazovány, uvidíme, že ve 

skutečnosti v tomto roce vycházelo pouze pět legálních běloruských novin různé politické 

orientace. V jiných obdobích se běloruských novin tisklo ještě méně.  

Ministerstvo vnitra sledovalo tiskovou produkci národnostních menšin. V r.1918 bylo na 

Ministerstvu vnitra vytvořeno tiskové oddělení, kam se podle oběžníku ministra z 28 října r.1924 

nařizovalo posílat měsíční zprávy povětových a vojvodských úřadů o novinách, časopisech, 

                                                 
208 Зональный государственный архив в г.Молодечно ф.437, оп.1, д.1629, л.24. 
209 Dzionnik Urzędewy Zarządu Cywilnego Ziem Wachodnich, poz.30, 1919. 
210 Dzieńnik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Nr48, poz.450, 1932  
211 ГАБО, ф.1, оп.9, д.1892, л.3. 
212 ГАБО ,ф.1, оп.9, д.2253, л.23. 
213 HOVIN, S.V., Druk Zachodniaj Bełarusi (1921-1939hh.), Minsk 1974, -s.8. 
214 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.446. 
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tiscích, nakladatelstvích a zároveň výběrech nejvýznamnějších publikovaných informací.215 

Stávalo se, že úřady konfiskovaly celý náklad novin, kde byly publikovány materiály, jež 

považovaly za škodlivé polské státnosti. Aby polské úřady vydávání tisků ještě více 

komplikovaly, snažily se dostat redaktory a nakladatelství do materiálních těžkostí. Podle 

vládního nařízení měla nakladatelství vytisknout 10 výtisků novin a poslat je do tiskového 

oddělení místních správních úřadů. Pak měli vládní představitele během hodiny rozhodnout o 

případné konfiskaci čísla. Pokud během hodiny nepřicházelo rozhodnutí o konfiskaci tohoto 

čísla, mohly se noviny tisknout. Ovšem tiskové oddělení nikdy neposkytovalo rozhodnutí včas. 

Pouze když bylo číslo už vytisknuto, zakazovaly správní úřady jeho šíření. Do tiskárny 

přicházela policie a konfiskovala celý náklad. Běloruský tisk byl utlačován i tím, jak 

komplikované bylo jeho šíření. Dokonce nekonfiskovaná čísla novin byla poštou zdržována a 

nerozesílala se předplatitelům bez speciálního povolení police. Úřady zastrašovaly čtenáře 

běloruských novin. Výtisky nalezené během domovní prohlídky mohly být použity jako důkaz o 

politické nespolehlivosti. Místní polská samospráva také překážela rozvoji běloruského tisku. 

V r.1921 povětový sejmik Sokolského povětu schválil žádost určenou vyšším krajským úřadům 

o převzetí dohledu nad běloruskými tisky, z důvodu jejich protistátnosti, a o zákaze jejich šíření 

na území Sokolského povětu.216 

Pro porovnání lze uvést, že běloruské knihy byly konfiskovány zřídka. Podle výpočtů J. 

Turonka činil počet vydaných běloruských knih za dobu II. Rzeczpospolite 466 titulů, z nichž 

bylo konfiskováno pouze 11 položek, což tvořilo 2,4% z jejich celkového množství.217 

Během některých období dosahovaly násilí a zvůle polských úřadů na území západního 

Běloruska obrovského rozsahu. Tak tomu bylo v r.1924, kdy v mnohých povětech kraje byl 

vyhlášen výjimečný stav. Vojska a policie pořádaly hromadné prohlídky v rolnických domech, 

týraly obyvatelstvo, přičemž v některých vesnicích neměli slitování ani se starci a ženami. 

Za ukázkovou může sloužit stížnost rolníka z vesnici Brodnici Kožahrudské gminy 

Lunineckého povětu Filipa Pesockeho ohledně zbití, jehož se mu dostalo od policie: „ ... šel jsem 

po vesnici a potkal jsem policisty Kožahrudské gminné stanice ... A zde policista ... aniž by řekl 

jediné slovo vytahuje z kapsy revolver a míří mi přímo na čelo. Zvedl jsem ruce nahoru a řekl: 

‚Pokud máš na to právo, tak střílej.‘ Tehdy sundal kulovnici a začal mě hlavní mlátit do levého 

boku a hrudníku – přibližně 15 krát – a druhý policista ... nasadil na kulovnici bajonet a začal mě 

jim vrážet do pravého boku. Pokud by tam nebyli svědci, tak by mě zbili a pak zastřelili.“218 

                                                 
215 КARANEŬSKAJA, V. U., „Pałityka urada II Rečy Paspałitaj u adnosinach da druku nacyjanalnych menšaścej 
(1921-1926hh.)“, in: Veści Nacyjanalnaj akademii navuk Bełarusi. Seryja humanitarnych navuk, №2 2000, -s.56-60. 
216 НА РБ, ф.325-п, оп.1, д.181, л.30. 
217 TURONEK, J., KsiąŜka  biełoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939, Warszawa 2000, - s.80. 
218 Зональный государственный архив в г.Пинске, ф.42, оп.4, д.195, л.4. 
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V interpelacích poslanců běloruské národní frakce v sejmu, v tisku a jiných dobových 

dokumentech je obsaženo množství dokladů o policejní zvůli. Například ve vesnici Romanoviči 

Lidského povětu zmlátil kárný oddíl policie všechny obyvatele do jednoho za to, že se rozhodli 

pustit dobytek na statkářské území. Ve vesnici Zarviny stejného povětu rabovali četníci obilí ze 

sýpek a týrali obyvatelstvo. Když se dostavili rolníci vesnice Lipsk a jiných vesnic 

Baranovičského povětu do kanceláře kupce Cirinskiego kvůli mzdě, byli vyhozeni a hrubě 

uráženi. Přivolaná policie začala s hromadným zatýkáním běloruské inteligence jen kvůli 

nalezené legální běloruské literatuře. Uvěznění byli na policii podrobeni týrání a zbití.219 

Statkáři požívali ochrany policie a vojsk. Někdy docházelo k tomu, že nespokojenost 

rolníků s nezákonným jednáním statkářů vedla k příjezdu policie na vesnici nebo dokonce 

vojenských jednotek, které okamžitě trestaly civilisty. V takových situacích nebyly ničím 

výjimečným ani vraždy „nevhodných“ osob. Za příklad může posloužit událost na vesnici 

Rusinoviči Medvědské gminy Baranovičského povětu, která se odehrála 24. března r.1924. 

Traťmistr stanice Liachoviči zatknul a posléze zastřelil 18letého Konstantina Junika, vracejícího 

se z práce na železnici. Když příští den dorazil na místo činu správce a policejní komisař a 

posléze starosta a vyšetřovatel, nejenom že nezahájili žádné vyšetřování, ale k dorazivším 

svědkům komisař cynicky prohlásil: „Kdyby vás tak raději všechny postříleli, abyste nepodávali 

žádná svědectví a my se sem proto nemuseli tahat.“220 

Četné interpelace běloruských poslanců v polském sejmu obsahují seznam pobuřujících 

případů bezdůvodného týrání rolníků policií. Poslanci se pokoušeli odhalit důvody takového 

jednání v třídním přístupu: „Vládní politika polských osadníků a kapitalistů má za svůj cíl 

vyprovokovat revoluční vystoupení běloruského rolnictva a dělnictva dříve, než k tomu dospějí 

sociálně rolnické masy etnografického Polska a potlačit tak běloruské hnutí rukama polských 

rolníků a dělníků.“221 Tento dokument měl být předán pověřenému zástupci anglického 

parlamentu Arturu Shepardovi.  

Bělorusové nejen že nemohli zaujímat řídící funkce, ale ani pracovat ve státních 

službách. Podle bodu 254 Tajného nařízení č.37 z 19. srpna r.1922 se všech státních úředníků 

nepolské národní příslušnosti týkalo propouštění. Tento akt vyvolal rozpaky a dokonce 

nespokojenost u některých vedoucích státních úřadů, neboť museli propustit zodpovědné a 

svědomité pracovníky.222 

Jednání lokálních polských úřadů však nejednou mařilo mnohé vládní plány. Jedním 

z takových důvodů byl pohrdavý postoj místní státní správy k běloruskému obyvatelstvu. Mnozí 

                                                 
219 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.24, 45, 77. 
220 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927, -s.151-152. 
221 НА РБ, ф.242-п, оп.1, д.107, л.28. 
222 ГАБО, ф. 67, оп.1, д.293, л.4. 
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státní činitelé, ministři a vojvodové poznamenávali, že jejich podřízení se často během provádění 

národnostní a konfesní politiky neřídili státními nařízeními a předpisy, nýbrž svou vlastní 

představou o situaci ve východních vojvodstvích a byli dokonce jejich postupy pobouřeni. 

V oběžníku Ministerstva vnitra z 18. října r.1924 se uvádělo nerovné zacházení s návštěvníky ze 

strany povětových starostů Poleského vojvodství v závislosti na původu, konfesi a společenském 

postavení. Oběžník nařizoval rovný přístup ke každému občanovi II. Rzeczpospolite.223  

Tvůrci polské národnostní a konfesní politiky spatřovali tedy hlavní překážku realizace 

svých záměrů v neochotě místní správy vycházet vstříc některým požadavkům Ukrajinců a 

Bělorusů nehledě na to, že měla tato jejich činnost objektivní užitek pro podporu polské 

státnosti. Zástupci místní samosprávy, kteří zastávali své úřady po řadu let, však spatřovali v 

jednání centrální vlády v  národnostní otázce nedůslednost a byli svědky časté změny ministrů, 

vlády a osob řídících a tvořících národnostní politiku, proto pociťovali vlastní beztrestnost a 

neomezenou moc neboť byli fakticky autory i vykonavateli etnokonfesní politiky Polska 

v západním Bělorusku. 

Diskriminační politika polské vlády vůči národnostním menšinám v západním Bělorusku 

se nejvíce a ve své nejvyhrocenější podobě týkala národních škol, vzdělání a zdravotnictví. Jak 

je známo, vzdělání je jednou z nejdůležitějších složek socializace. Nic nepůsobí na formování 

vědomí člověka a na utváření jeho občanského uvědomování více než studium a výchova ve 

škole. Školy realizují zároveň kulturně-etnickou funkci.  

V r.1921 připojilo Polsko území s běloruskou inteligencí vytvořenou relativně rozvinutou 

sítí běloruských vzdělávacích zařízení. V západním Bělorusku již před jeho anexí Polskem 

existovaly dva učitelské semináře, pět gymnázií a téměř 400 běloruských škol.224 Většina z nich 

byla polskou vládou během roku zavřena a ve školním roce 1922/23 existovalo v západním 

Bělorusku podle údajů oficiální polské statistiky 32 škol.225 V letech 1925-1926 zbývaly pouze 

čtyři běloruské a osm tak zvaných dvoujazyčných škol, kde běloruština nebyla vyučovacím 

jazykem, ale byla přednášena jakožto studijní předmět. Z 260 tisíc žáků navštěvujících základní 

a střední sedmileté školy jich pouze 164 (tj. 0,4%) studovalo v běloruských školách. Pokud 

bychom k nim počítali i žáky v tak zvaných bělorusko polských školách, bude toto číslo tvořit 

3,5% z celkového množství žáků.226 V r.1923 byly taktéž zavřena běloruská gymnázia v Grodnu 

a Nesvižu. 

Současně probíhalo otevření nových polských škol. V školním r.1925/26 jejich celkové 

množství spolu s dříve otevřenými školami tvořilo v Białystockým vojvodství 99%, ve 

                                                 
223 ГАБО, ф.9, оп.1. д.3, л.18. 
224 Encykłapedyja historyji Bełarusi ŭ 6 t., Т.3, Minsk 1996, -s.423. 
225 VABIŠČEVIČ, A.M., Aśveta ŭ Zachodniaj Bełarusi (1921-1930hh.), Brest 2004, -s.31. 
226 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd.V, Warszawa 1927,-s.11. 
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Vilenském - 94,7%, Novohrudském – 99,5% a Poleském – 98,6% z celkového množství škol 

v těchto vojvodstvích.227 

Pro otevření běloruské školy bylo nutné „rozhodnutí“: rozhodnutí rodičů neméně než 40 

dětí ve věku od 7 do 13 let schválené na speciálním shromáždění, povolené fojtem a patřičným 

způsobem upravené. Toto „rozhodnutí“ a nařízení místní gminné rady bylo třeba předložit 

povětovému inspektorovi, který rozhodoval o otevření školy. 

Jak upozorňoval kněz Adam Stankievič ve svém projevu v sejmu 12. října r.1923,228 

setkávali se během tohoto období iniciátoři otevření školy s řadou překážek ze strany správy. 

Mezi nejrozšířenějšími důvody zamítnutí se uváděla nepostačující kvalifikace pozvaného učitele, 

absence polské státní příslušnosti u části rodičů anebo blízkost polské školy. Rodiče, kteří se 

chystali dát dětí do nově otevřené běloruské školy, často bojkotovali polské školy existující hned 

vedle. Úřady proti tomu aktivně bojovaly. 21. prosince r.1922 nařízením kabinetu ministrů II. 

Rzeczpospolite se na území západního Běloruska a západní Ukrajiny vztahoval výnos „O školní 

povinnosti“ z 7. únoru r.1919. V souladu s tímto výnosem ukládaly školní úřady rodičům pokuty 

a na krátkou dobu je zatýkaly, pokud jejich děti nenavštěvovaly školu. Do této kategorie spadaly 

také děti, které nechtěly chodit do polské školy a požadovaly otevření školy běloruské.229 Úřady 

bojovaly s běloruskou školou zároveň za pomoci pokut ukládaných rodičům, jejichž děti 

navštěvovaly soukromé běloruské školy. Poslanec F. Jaremič interpeloval S. Tugutta kvůli 

výskytu takových případů v Slonimském povětu, načež následoval ministrův zákaz podobných 

pokut.230 Podle §33 uvedeného výnosu byly zproštěny studia děti bydlící ve velké vzdálenosti od 

školy, a jež měly na cestě ke škole překážky přírodního původu. Existovalo hodně tak zvaných 

„mimoškolských okresů“, kde neexistovala žádná škola.231 

Školy se nacházely v mimořádně bídném stavu. Velké množství školních budov bylo již 

v r.1926 zruinováno. Podle údajů Pinského povětového sejmiku z 9. září r.1926 bylo 48 budov 

základních škol232 čili kolem 40% všech školních budov Pinského povětu úplně nebo částečně 

zbořeno. V takových případech probíhaly vyučovací hodiny ve velmi stísněném prostoru, učitelé 

pracovali na dvě šichty a učili v jedné a téže místnosti dvě anebo dokonce čtyři třídy zároveň. 

Obyvatelé vesnice Viažuti Vilenského újezdu se obraceli na inspektora s prosbou o 

zachování dřívější běloruské školy s výukou v běloruštině.233 Obyvatelé vesnice Svisloč 

Volkovysského újezdu poslali do novin následující odpověď školního inspektora na jejich žádost 

                                                 
227 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd.V, Warszawa 1927,-s.388-391.  
228 Krynica №13 22.10.23 
229 ГАГО, ф.87, оп.1, д.13, л.л.16, 89, 41. 
230 Krynica № 3 !8.01.25 
231 Narysy narodnaj aśvěty i pedahahičnaj dumki ŭ Bełarusi, Minsk 1968,-s.345. 
232 ГАБО, ф.1, оп.1, д.1068, л.18. 
233 KUCHAREV, B. E., Seľskoe choziajstvo Zapadnoj Belarusi (1919-1939gg.), Minsk 1975, -s.82. 
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o otevření školy: „Ohledně Vaší žádost z 23. října Vám sděluji, že nemůžu poskytnout kladné 

rozhodnutí o otevření školy v Svisloči s výukou v běloruštině.“234 

Existovaly tisíce žádosti o otevření běloruských škol na vesnici. Rolníci odmítali posílat 

své dětí do polských škol. Seznamy občanů, kteří podali žádost o otevření běloruských škol, byly 

předávány gminným policejním úřadům, které posléze zařazovaly tyto osoby pod dohled, 

pronásledovaly, neoprávněně sekýrovaly a zatýkaly ty, kdo napsal takovou žádost. Zvláště se to 

týkalo místních aktivistů a organizátorů boje za běloruskou školu. 

Mnohem horší situace existovala v oblasti středního a odborného vzdělávání. Na 3 

milióny obyvatelstva ve Vilenském, Novohrudském a Poleském vojvodství připadalo v r.1925 

77 středních všeobecně vzdělávacích škol, kde studovalo 18 tisíc žáků.235 Pouze ve čtyřech 

z nich se výuka vedla v běloruštině. Vysoké poplatky za studium, chudoba obyvatelstva a 

překážky kladené ze strany úřadů velice omezovaly přístup dělnických a rolnických a to zvláště 

běloruských dětí už na střední školy a způsobovaly všeobecnou negramotnost obyvatelstva.  

Komplikovaná byla také situace s učitelskými kádry. Z 4 981 učitelů zaměstnaných 

v r.1925 ve školách třech západoběloruských vojvodstev bylo Bělorusů pouze 192 (včetně 59 

žen), tj. 4%. Zatímco podíl učitelů polské národnosti tvořil 92% z celkového množství učitelů 

na základních a středních sedmiletých školách.236 

Na začátku 20. let bylo jednou ze záminek zavření běloruských škol a překážkou pro 

otevření nových, nedostatečné množství odborných běloruských učitelů a někdy i jejich celková 

absence. Na začátku r.1922 byl v Borunach zrušen učitelský seminář, nehledě na žádost s 725 

podpisy. Pokud absolvovali učitelé kursy v Lobzovu poblíž Krakova bylo jim nejčastěji nabízeno 

místo v etnickém polském vnitrozemí, aby tak byli odpoutáni od svého národa, polonizováni, a 

aby obyvatelstvo západoběloruských území přišlo o kvalifikované učitelské kádry, kterých bylo i 

bez toho nepatrně. Učitele se tam setkávali s určitými jazykovými těžkostmi, neboť neovládali 

polštinu dostatečně. Nehledě na četné žádosti učitelů jim byla práce na rodném území 

zamítnuta.237 Značná část učitelů odmítla pracovat v polských školách a tak přišla o práci úplně. 

Existovaly případy, kdy polští školní inspektoři nepovolovali učitelům působit v běloruské škole 

kvůli „nesprávnému“ hlasování ve volbách.238 Krynica uvádí seznam běloruských učitelů 

propuštěných inspektory v r.1921. Je to celkem 46 osob.239 V r.1925 bylo Hlavní běloruskou 

školní radou evidováno 640 nezaměstnaných běloruských učitelů.240  

                                                 
234 KUCHAREV, B. E., Seľskoe choziajstvo Zapadnoj Belarusi (1919-1939gg.), Minsk 1975,-s.82. 
235 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. V, Warszawa 1927,-s.434. 
236 tamtéž, -s.417. 
237 Krynica № 15 10.12.23 
238 Krynica № 5 1.03.24 
239 Krynica № 29 25 .09.21 
240 Krynica № 19 10.09.25 
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Místo běloruských učitelů byli do škol posíláni lidé z centrálního Polska a jak svědčí 

Krynica, byli často horší mravní povahy a pologramotní.241 Existovaly případy, že polští učitelé 

děti týrali a nutili je mluvit polsky. Učitelé ve školách západního Běloruska byli v podstatě 

představiteli státní propagandy a měli působit na formování vědomí mladých občanů Polska – 

Bělorusy. Polská vláda pozorně sledovala politický profil a veřejnou činnost lidí zaměstnaných 

ve školách. 

Nejvýznamnější událostí ve vzdělávací politice byl „Zákon o jazyku a organizaci školství 

pro národnostní menšiny“ schválený 31. července r.1924. Na první pohled demokratické 

rozhodnutí bylo redukováno následujícími paragrafy zákona a prováděcích nařízení. Běloruská 

státní škola mohla být otevřena v těch povětech, kde Bělorusové tvořili 25% obyvatelstva a na 

základě požadavku rodičů neméně než 40 dětí ve věku od 7 do 13 let. Ovšem takovou 

podmínkou byli běloruští žáci diskriminování, protože pro to, aby stala škola dvoujazyčná, 

postačovalo pouze 20 podpisů na žádosti rodičů, kteří chtěli výuku v polštině. Přičemž nebylo 

stanoveno, které předměty se budou vyučovat v polštině, a které v běloruštině. Zákon zároveň 

předpokládal komplikovanější postup podávání individuálních žádosti rodičů o otevření 

běloruských škol.  

Je důležitě podtrhnout, že běloruská gymnázia nedisponovala právem provádění 

maturitních zkoušek. Absolventi běloruských gymnázii zároveň nesměli skládat přijímací 

zkoušky na polské vysokých škol. Běloruská mládež byla nucena jet za vzděláním do zahraničí – 

do SSSR, Československa a do jiných zemí.  

Politika polské vlády vůči běloruskému školství se tedy pohybovala v rámci koncepce 

národnostní a státní asimilace a v praxi představovala postupné snížení počtů běloruských škol, 

které se střídalo s časovými ústupky a zpomalením procesu likvidace. V důsledku toho přestalo 

k r.1939 běloruské základní a střední vzdělání existovat. Jeho význam ve formování národního 

vědomí Bělorusů byl plně eliminován.  

Zákon „O státním jazyce a jazyce na státních úřadech a úřadech samosprávy“ i „O jazyce 

u soudů, na prokurátorských a notářských úřadech“ nebyl také patřičně dodržován. Případy, kdy 

měla být používána běloruština, byly omezovány četnými výkonnými nařízeními. Návod 

ohledně dodržování zákona „O jazyce...“ pro starosty Poleského vojvodství od 29. prosince 

r.1926 vydaný na základě reskriptu Ministerstva vnitra z 1. ledna r.1925 opravňoval státní 

úředníky k použití latinky v odpovědích bělorusky píšícím občanům a během všech ústních 

odpovědí užívat výhradně polštinu. Podle návodu státního tisku měly být všechny vývěsní tabule 

na státních úřadech a uvnitř úřadů v polštině. Bylo předepsáno vracet žádosti v běloruštině 

směřované kteréhokoliv státnímu úřadu v případech, pokud zde zákon nepředpokládal použití 
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místního jazyka. V praxi nevyužívali Bělorusové ani těch možností, které byly zákonem i 

správou povoleny. V archivech jsou státní dokumenty v běloruštině nesmírně vzácné. Většinou 

jsou to deklarace rodičů o otevření běloruských škol a povinné hlášení úřadům o budoucích 

akcích. 

Stejně ostrou sociální povahu měla politika polských úřadů ohledně národního 

zdravotnictví. Takto k 1. ledna r.1927 existovalo ve třech vojvodstvích s třemi milióny 

obyvatelstva pouze 72 nemocnic s 3 681 lůžky. Takže na 42 tisíc obyvatel připadala jedna 

nemocnice a jedno lůžko na 400 lidí. V těchto nemocnicích působilo 739 lékařů neboli jeden 

lékař na 4 000 lidí.242 Soukromá zdravotnická zařízení byla neúměrně drahá. V důsledku toho 

rolníci a dělníci fakticky neměli možnost využívat lékařskou péči. V tom spočíval jeden 

z důvodů vysokého počtu onemocnění mezi pracujícími a zvláště mezi dětmi. 

Jedním z projevů národnostního útlaku byla zároveň náboženská netolerantnost polské 

vlády vůči pravoslavné většině běloruského obyvatelstva. Nejdůležitějším a neodkladným 

úkolem konfesní politiky Polska byla separace pravoslavné církve v II. Rzeczpospolite od 

moskevského patriarchátu. 

V r.1924 získala pravoslavná církev v Polsku autokefalii, ovšem do r.1938 neměla právní 

status. Právní vztahy mezi pravoslavnou církví a polskou vládou byly regulovány „Prozatímními 

pravidly o vztazích vlády a pravoslavné církve v Polsku“ podepsaných ministrem osvěty a 

náboženství v r.1922.243 V souladu s těmito pravidly byla polská vláda oprávněna zasahovat do 

vnitřních záležitostí pravoslavné církve a kontrolovat tak její činnost. 

M. Papierzyńska-Turková pokládá vyhlášení autokefalie pravoslavné církve v Polsku za 

jednoznačný úspěch polské vlády, která dokázala připravit tento akt s pomocí pravoslavných 

hierarchů tak, že měl plně legální podobu.244 Ovšem bylo toho dosáhnuto za velkou cenu: 

propuštění nespokojených biskupů a tlak na duchovenstvo byl věřícími ohodnocen jako projev 

národnostního a náboženského útlaku. Autokefalii pravoslavné církve rovněž prudce negativně 

ohodnotily běloruské nacionalistické kruhy. 

Je známo, že carská správa během rusifikace a šíření pravoslaví v 19. stol. dávala církvi 

k dispozici nejprve uniatské a pak i katolické kostely s církevními pozemkami. V meziválečné 

období zahájila pak katolická církev akci, jež měla vést k navrácení odebraných kostelů, a která 

dostala v dobových mediích a oficiálních dokumentech název „revindikace“. 

Revindikace měla během období I. světové války, sovětsko-polské války a prvních let 

vlády nacionálních demokratů v Polsku povahu živelného procesu. Iniciátory revindikacie byli 

                                                 
242 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.446. 
243 MARTOS, A., Belarus v istoričeskoj, gosudarstvennoj i cerkovnoj žizni, Minsk 1990, -s.264. 
244 PAPIERZYŃSKA-TUREK, M., Między tradycją a rzeczawistościa. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, 
Warszawa 1989, -s.481. 
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především místní katoličtí duchovní, často za účasti polských vojenských osadníků a vojenských 

kaplanů. Docházelo k projevům otevřené nenávisti a vandalismu. Podle svědectví K. 

Srokowskiego bylo katolíky již během prvních měsíců po vstupu polských oddílů na území 

obývané pravoslavnými obsazeno téměř 400 kostelů a během následujících let (statistika byla 

zveřejněna do r.1924) se toto číslo zvýšilo o 500 kostelů, což tvořilo kolem 80% bývalých 

kostelů, které byly svého času přestavěny na kostely pravoslavné.245   

Podle údajů Ministerstva konfesí a veřejného školství byl stav kostelů po I. světové válce 

a revindikaci následující: z 640 bývalých uniatských a 240 bývalých katolických kostelů 

patřících v r.1914 pravoslavné církvi jí zbylo 350 bývalých uniatských a 80 bývalých 

katolických kostelů. Katolická církev z tohoto množství získala 175 bývalých uniatských a 140 

bývalých katolických kostelů, zbytek kostelů byl zavřen nebo se nacházel v špatném stavu.246 

Revindikační kampaň uskutečňovaná katolickou církví měla za cíl materiální a 

ideologické posílení jejích pozic na území západního Běloruska a zároveň eliminaci pravoslavné 

církve jakožto duchovní opory nepolského obyvatelstva. Státní správa, která původně 

podporovala revidikaci, si brzo povšimla negativních prvků tohoto nekontrolovatelného procesu, 

které spočívaly v vyhrocení mezikonfesní nevraživosti a nespokojenosti pravoslavného 

obyvatelstva s polskou vládou. Ve snaze vytvořit z pravoslavné církve spojence pro získání 

západního Běloruska, zaujala vláda formálně místo spravedlivého rozhodce v řešení konfesních 

sporů. 24. května r.1924 Politický výbor Rady ministrů schválil výnos o zastavení předávání 

kostelů katolickému obyvatelstvu včetně těch, o jejichž předání už bylo rozhodnuto 

Ministerstvem konfesí, až do schválení patřičných aktů.247 Skutečným cílem bylo ovšem zesílení 

polského vlivu skrze šíření katolicismu. Konec 30.let je celkově poznamenán spojením úsilí státu 

a církve. Vztahy polských úřadů k revindikačním procesům v západním Bělorusku se celkem 

vyznačují svou nestálostí a nedůsledností, stejně jako celá polská národnostní politika 

v meziválečném období.  

Podstatným prvkem státní politiky vůči pravoslaví byl vztah vlády k národnostní povaze 

církví, což se projevovalo ve volbě duchovních, změně kalendáře a především v regulaci 

používání jazyka během mše. Postoj vlády k této otázce se podle Papierzyńské-Turkové 

pohyboval v rámci dvou různých koncepci politiky vůči slovanským národnostním menšinám: 

národnostní asimilace a asimilace politická. Pokud v 20.letech postoj vlády k jazyku v církvích 

nebyl ani jasně definován ani důsledný, pak se s časem stále jasněji objevovaly charakteristické 

tendence polonizace církví. Navíc místní správa na rozdíl od správy ústřední nikdy 
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nepochybovala o plném zavedení polštiny v pravoslavné církvi. Prvním krokem k polonizaci 

pravoslavného duchovenstva bylo oficiální zavedení polštiny u zápisů v matrikách a v oficiální 

korespondenci se státními úřady. Během r.1922 podepisovali hromadně pravoslavní kněží 

prohlášení o vyplnění matrik v polštině.248 

Je nutné podtrhnout, že na území západního Běloruska se rozvíjelo hnutí, které mělo za 

svůj cíl zavedení běloruštiny v pravoslavné církvi. Jeho představitelé se snažili využít absence 

monopolu ruského jazyku, státnosti a kultury v pravoslavném životě v západním Bělorusku a 

prosadit tak jeho bělorusizaci. Běloruské pravoslavné hnutí podporovali jednotliví pravoslavní 

kněží, kteří kázali v běloruštině. Spolu s formálním povolením používat běloruštinu během mše, 

dostali v praxi Bělorusové možnost využít situace a proměnit církev v jeden z pilířů národního 

obrození. Překážkou byla převaha etnicky ruského pravoslavného duchovenstva, které 

neprojevovalo zájem o národní problémy Bělorusů a zároveň slabost a nedůslednost samotného 

běloruského pravoslavného hnutí. 

Vůči pravoslavné církvi bylo hlavním cílem státní vlády úsilí o její adaptaci na podmínky 

polského státu a přetvoření církve v nástroj působení na pravoslavné obyvatelstvo západního 

Běloruska. Dosahovala toho různě – konfiskacemi části majetku, revindikacemi kostelů, 

represemi vůči nespolehlivým knězům, polonizací církve a kléru a státními dotacemi pro 

duchovenstvo, což oslabovalo církev a posilovalo její závislost na státě. Konfesní politika polské 

vlády ohledně uniatství a katolictví v západním Bělorusku se zaměřovala na eliminaci procesů 

probouzení národního vědomí Bělorusů.249 

Polský stát aktivně propagoval a posiloval polské patriotistické nálady v prostředí 

běloruské mládeže za pomoci četných organizací a spolků, které měly za svůj cíl nejenom 

ideologickou, ale i vojensko-sportovní výchovu. Patřil sem Svaz střelců, Charcerský svaz, Zuchi, 

Legie mladých a jiné. 

 Důležitým prostředím, kde se z Bělorusů formovali když už ne Poláci, tak poctiví občané 

multietnického Polska, byla armáda. Mladí Bělorusové vykonávali tříletou vojenskou povinnost 

ve Vojsku polském a tvořili 9,5% všech vojáků.250 Velení se snažilo rozptýlit Bělorusy po 

vojenských útvarech západního a centrálního Polska a nevytvářet značná seskupení představitelů 

národnostních menšin. 

                                                 
248 ГАБО, ф.2, оп.11, д.214, л..4-16. 
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Na vojně byl voják podrobován ideologickému působení, přisahal věrnost Polsku. Voják 

získával vědomí zodpovědnosti nejen před svým národem, ale před státem. Příslušníci 

běloruského národa se nemohli stát důstojníky, protože ti museli patřit k polské národnosti.  

Na pozadí obecné národnostní politiky zaujala polská vláda velmi svéráznou pozici 

ohledně lidového umění národnostních menšin. Běloruská lidová řemesla byly polským státem 

podporována a rozvíjena. Popularizací běloruského lidového umění se zabývaly sdružení pomoci 

lidovým řemeslům. Z 10 družstev existujících v té době ve II. Rzeczpospolite působila čtyři 

z nich na území západního Běloruska. 

Postoj k lidovému umění jako k základu celopolské kultury byl podložen ideologií 

polského regionalismu, který se v meziválečném období stal vůdčím názorem polské inteligence 

v její kulturní a politické činnosti a kterému byl přikládán státní význam. Stoupenci regionalismu 

měli za to, že čím větší je rozdíl mezi regiony, tím bohatší je kulturní obraz národa. Běloruská 

kulturní svébytnost byla ovšem pokládána za jeden z projevů bohaté a různorodé polské kultury.  

Vládní instituce takového multietnického státu jako byla II. Rzeczpospolita stály před 

volbou  ze dvou variant národnostní politiky:  

а)  nekompromisní politiky, kdy se v důsledku útlaku práv a svobod menšin ve 

společnosti zajišťuje úplná nadvláda většiny. Negativní stránkou tu však je: menšina se začíná 

bouřit a bojovat za své zájmy se stejnou tvrdostí, s kterou ji utlačuje stát; 

b) liberální politiky, kdy je menšině poskytována relativní možnost svobodného 

národnostního, kulturního a hospodářského rozvoje a představitelé menšiny zaujímají liberální 

postoj vůči státu. Problém vládnoucího národa v tomto případě ovšem spočívá v narůstající moci 

a samostatnosti nevládnoucího etnika, kterému postupně začínají nevyhovovat ústupky státu a 

které začíná projevovat snahy k separatismu. 

Jak je patrně, polská vláda si uvědomovala přínosy liberální cesty a nejednou se snažila o 

její prosazování v řadě předložených programů národnostní politiky. Ovšem skutečné jednání 

státu vůči nevládnoucím etnikům se redukovalo na krátkozrakou a neliberální variantu. Proto 

během té doby, kdy patřilo západní Bělorusko k Polsku, nedosáhla politika ohledně běloruské 

otázky kterýchkoliv pozitivních výsledků, které by byly prospěšné pro Poláky nebo pro 

Bělorusy.  

Jak na začátku, tak na konci meziválečného období čelily polské mocenské kruhy jedné a 

téže otázce – národní a státní asimilace Bělorusů. Vzhledem k tomu, že tato otázka neztratila na 

své naléhavosti do začátku II. světové války, lze učinit závěr, že asimilace Bělorusů ze strany 

polského státu ztroskotala. Systém téměř koloniálního útlaku se zaměřoval na potlačení 

národního vědomí a zápasu za patřičné svobody a práva běloruského etnika.    
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3. Vytvoření Běloruské rolnicko-dělnické hramady (BSRH)  
 

3.1. Vytvoření BSRH 
 

Prvním praktickým úkolem, který povstal před Bělorusy po jejich zapojení do státního 

organismu Polska, představovaly parlamentní volby do sejmu a senátu na podzim r.1922. Jak se 

v běloruských veřejně-politických kruzích předpokládalo, parlamentní tribuna byla jedinou 

cestou obrany běloruských zájmů v polském státním úvaru. Projevy senátorů a poslanců měly 

celému kulturnímu světu odhalit podle slov jedné z vůdčích postav běloruského národního hnutí 

A. Łuckieviče „Poláky utajovaný fakt existence více než dvou miliónového běloruského 

obyvatelstva v Polsku.“251 Samotná volební kampaň pak měla ve značné míře ovlivnit 

probouzení národního vědomí v běloruské společnosti a způsobit jeho politickou a veřejnou 

aktivizaci. Jejími hlavními hesly byly: půda bez výkupu, vlastní škola, územní autonomie.252 

V západním Bělorusku dostal největší počet hlasů během těchto voleb v listopadu r. 1922 

Blok národnostních menšin (více než 1/3 hlasů). Volby tak ukázaly, že doposud pokorné a tiché 

území západního Běloruska začalo bojovat o svá práva a vstoupilo do počáteční fáze svého 

národního obrození. Zároveň volby ukázaly, že proces diferenciace běloruského národního hnutí 

teprve vstupuje do svého počátečného stadia, protože se po volbách v sejmu vytvořil sjednocený 

sejmový klub běloruských poslanců a senátorů.  

Do Běloruského poslaneckého klubu vstoupilo 11 běloruských poslanců z Bloku 

národnostních menšin a tři senátoři. Běloruský seznam v Bloku národnostních menšin 

představoval ovšem seskupení nejrůznějších prvků skrývajících v sobě možnosti velké 

diferenciace doleva a doprava.253 Do Klubu patřili sociální demokraté, křesťanští demokraté, 

nezávislí socialisté, většinu ovšem tvořili poslanci bez jakékoliv konkrétní stranické příslušnosti.  

Předsedou Klubu byl jednohlasně zvolen poslanec Branisłaŭ Taraškievič, který spolu 

se Symonem Rak-Michajłoŭskym i Fabijanem Jaremičem, patřil k sociálním demokratům. 

V souladu s dříve zvolenou politickou orientací Poslaneckého klubu započal Taraškievič úsilí o 

prosazování kulturních a politických ústupků ve prospěch Bělorusů za použití demokratických 

mechanismů polské vlády. 

Zanedlouho po volbách v lednu r.1923 prezentoval Taraskievič v sejmu základní program 

celého Běloruského poslaneckého klubu. Základní teze programu zahrnovaly následující 

požadavky: 

- bezodkladný zákaz kolonizace a zároveň likvidace osadnictva; 

                                                 
251 Аnton Luckievič. Materialy sledsvennogo dela NKVD BSSR, Red., sest. V. N. Micnjuk, N. M. Klimovič, A. N. 
Ges, Minsk 1997, -s.57. 
252 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, -s.41. 
253 tamtéž, -s.41. 
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- přechod lesních ploch do vlastnictví státu a neodkladné schválení zákona o normách 

kacení lesů s cílem zabezpečit krajinu proti jejímu zničení; 

- provedení pozemkové reformy, která by počítala především se zájmy místního 

obyvatelstva – a to rolníků s malým množstvím půdy nebo nevlastnících půdu, 

přidělování půdy bez výkupu; 

- návrat půdy zabavené státem repatriantům; 

- znovuvýstavba vesnic a městeček zruinovaných během války a pomoc repatriantům; 

- vyučování zemědělství prostřednictvím zakládání agronomických, technických a 

řemeslných škol; 

- svoboda organizace v hospodářském odvětví; 

- neodkladné schválení zákonů zaručujících bělorukému obyvatelstvu kulturní a 

vzdělávací autonomii; 

- povolení používání běloruštiny v místní samosprávě, státní správě a u soudů; 

- nezasahování státní správy do náboženského života; 

- představitelé místního obyvatelstva ve státní správě; 

- zavedení demokratické samosprávy; 

- územní organizace vojska.254 

Programové minimum běloruského Klubu, rozpracované poslanci, zahrnoval zároveň 

požadavek prosazování běloruského školství (organizace základních škol, učitelských seminářů, 

gymnázií, samostatná běloruská fakulta na Vilenské univerzitě), zabavení církevních, 

klášterních, soukromých a státních pozemků s jejich následným předáním nejchudším rolníkům 

a to bez výkupu, uvolňování prostředků pro formování základního kapitálu Běloruské Banky pro 

poskytování úvěrů. Otázka bezprostřední autonomie západního Běloruska byla nastolena až 

později.255 

V září r.1923 proběhlo jednání Taraškieviče s kandidátem na úřad předsedy vlády 

Stanisławem Thuguttem. Jménem Běloruského poslaneckého klubu sliboval Taraškievič 

podporu nové vládě výměnou za zastavení vojenského osadnictva, předkládání obžalovacích 

spisů zatčeným Bělorusům, vytvoření úřadu zástupce ministra ve věcích běloruského školství 

v odboru vzdělání, odvolání Novohrudského vojvody a jeho nahrazení úředníkem běloruské 

národnosti, vytvoření jediného školského okresu pro území s běloruským obyvatelstvem a 

předání povinnosti zástupce gestora úředníkovi běloruské národnosti, který pochází rovněž 

z tohoto území, vytvoření gymnázií a dvou učitelských seminářů s právem veřejných škol.256 

                                                 
254 TARAŠKIEVIČ, B., Vybranae, Minsk 1991, -s.26-27. 
255 RAHULIA, V., Uspaminy. Minsk 1993, -s.30-31. 
256 MIRANOVIČ, J., Najnoŭšaja historyja Bełarusi, S.-Peciarburh 2003, -s.107. 
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 Thuguttovi se však nepodařilo vytvořit vlastní vládu a jakožto ministr bez portfeje ve 

vládě Wladisława Grabskieho nemohl poskytnout jakoukoliv silnější podporu, v neposlední řadě 

proto, že ostatní ministři se stavěli k běloruským požadavkům nevraživě. 

Taraškievič v tomtéž r.1923 stále zachovával loajalitu vůči polskému státu. Jménem 

Běloruského klubu prohlásil, že jeho příslušníci se pokládají za loajální polské občany, kteří 

doufají v prosazování svých požadavků „cestou evoluce a ne revoluce“257. Zároveň se negativně 

vymezil vůči narůstajícímu partizánskému hnutí v západním Bělorusku. 

Během hledání cest k vyřešení běloruské otázky usiluje Taraškievič jako předseda 

kulturně-vzdělávací organizace Běloruská školská rada zároveň o navazování těsnější spolupráce 

s představiteli polské inteligence, nenachází však mezi nimi podporu. Kvůli svému úsilí o 

sblížení se s polskou inteligencí tak ztrácí podporu uvnitř Poslaneckého klubu.258 Následující 

zklamání ze zvolených prostředků politického zápasu se stává základem jeho rozhodnutí opustit 

místo předsedy Poslaneckého klubu v r.1923. 

Během práce v sejmu byly zároveň v jednotlivých odvětvích legislativy vytvořeny 

komise, do nichž každé vstoupil jeden Bělorus. Během práce pozemkové komise, kam patřil 

poslanec Vasil Rahulia, se ukázalo, že polský sejm nehodlá naslouchat běloruským požadavkům. 

Komise jednostranně podporovala polské vojenské kolonisty na „kresech wschodnich“ 

prostřednictvím poskytnutí finanční podpory ze Státní banky. Všechny požadavky z běloruské a 

ukrajinské strany včetně těch nejmenších komise odmítala. Stejná situace existovala i v jiných 

komisích. „Hlas Bělorusa a Ukrajince byl“, jak uvádí V. Rahulia, „hlasem volajícího na 

poušti.“259 

Střídavá vláda Sikorskiego, Grabskiego i Witose vcelku nepřinesla v běloruské otázce a 

požadavcích Bělorusů žádné změny. Za takových okolností se B. Taraškievičovi, S. Rak-

Michajłoŭskému, P. Miatłovi a P. Vałošynovi stále zřetelněji ukazovala beznadějnost jejich 

dosavadní politiky loajálnosti vůči polskému politickému zaměření. Část poslanců následně 

odstoupila od proklamované loajality vůči politice polské vlády a došlo ke změně politické 

taktiky loajality Poslaneckého klubu na prudkou opozici. Projevovalo se to především v 

proslovech běloruských poslanců a v sepsání interpelací, které zachycovaly porušování práva 

správními úřady polské vlády. Kromě toho byl schválen výnos Klubu o následném vytvoření 

politické organizace. Předpokládalo se šířit tento zájem prostřednictvím běloruského tisku a 

zároveň během veřejných shromáždění pod zamínkou poslaneckých zpráv.260 Interpelace byly 

                                                 
257 BERGMAN, A., „Bełaruskaja sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 
1964, -s.111. 
258 Аnton Luckievič. Materialy sledsvennogo dela NKVD BSSR, Red., sest. V. N. Micnjuk, N. M. Klimovič, A. N. 
Ges, Minsk 1997, -s.64  
259 RAHULIA, V., Uspaminy. Minsk 1993, -s.32. 
260 tamtéž, -s.32. 
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poslanci sestavovány na základě četných stížností rolníků a zjištěných zlořádů a porušování práv 

polskou státní správou. Byly určeny zodpovědným osobám, ministrům a předsedovi vlády a 

obsahovaly požadavek na pohnání zodpovědných osob před soud. Posléze byly tyto interpelace 

otisknuty jako samostatná kniha a nyní představují cenný historický dobový pramen.261 

V r.1924 začal mít Taraškievič vážné pochybnosti o možnosti realizace běloruské 

autonomie v rámci polského státu. „Během návštěvy sejmu a podle zdravého rozumu nešlo 

nespatřovat nemožnost uskutečnění autonomie za daných podmínek. Hovořit o autonomii 

znamenalo lhát masám,“ psal o dobové situaci Taraškievič.262 „V r.1924 jsem jezdil“, dodával 

později Taraškievič, „po vesnicích a zkoumal nálady národa, v důsledku čehož jsem dospěl 

k závěru, že opozice (Taraškievič hovoří o opozici Běloruského poslaneckého klubu vůči polské 

vládě – A.I.) neodpovídá existujícím podmínkám a k ničemu nedovede.“263 

Zároveň Taraškievič negativně ohodnotil v předchozí kapitole zmiňovaný „Zákon o 

jazyku a organizaci školství pro národnostní menšiny“ schválený polskou vládou 31. července 

r.1924. Ve svém řadovém projevu v sejmu poznamenal, že „na základě tohoto zákona školy 

nezískáme“.264 

V důsledku této změny a stále se zhoršujícího stavu běloruského obyvatelstva na území 

západního Běloruska se odehrál uvnitř Běloruské sociálně-demokratické strany rozkol. Poslanci 

S. Rak-Michajłoŭski, P. Miatła, P. Vałošyn i V. Rahulia z ní vystoupili a následně vytvořili 

v prosinci r.1924 Běloruskou stranu nezávislých socialistů. Základním cílem této strany bylo 

vytvoření sjednocené Běloruské dělnicko-rolnické republiky. Strana nezávislých socialistů byla 

vytvořena jako ve svém základě revolučně-demokratická strana. Za hlavní pilíř a prostředek 

dosažení tohoto cíle pokládala strana hromadné revoluční hnutí na území západního Běloruska. 

Nezávislým socialistům se ovšem nepodařilo získat podporu širších vrstev obyvatelstva a 

tak musela strana na začátku r.1925 zastavit svou činnost. Její zakladatelé S. Rak-Michajłoŭski∗, 

P. Miatła∗ a P. Vałošyn∗ vstoupili posléze do Běloruské rolnicko-dělnické hramady. Strana 

                                                 
261 Interpelacyi bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927.   
262 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, -s.44. 
263 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.781 
264 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.781. 
∗ Symon Rak-Michajłoŭski se narodil r.1885 ve vesnici Maksimauka Radoškovičské gminy v rodině běloruského 
rolníka. Absolvoval učitelský seminář a posléze Pedagogickou univerzitu ve Feodosii (Rusko). Během I. světové 
války sloužil v carské armádě. Do r.1918 byl příslušníkem Běloruské socialistické hramady a pak Běloruské 
sociálně demokratické strany. Působil v Radě BLR a její vojenské komisi. Po válce působil jako účitel na Vilenském 
běloruském gymnáziu a svůj pozemkový podíl na vesnici věnoval bratrům. Vytvořil běloruský účitelský seminář ve 
městečku Baruny, který byl posléze zavřen polskými úřady; byl zvolen náměstkem předsedy Běloruské centrální 
školní rady. 
∗ Petr Miatła se narodil r.1891 ve vesnici Kuchcincy Disnenského povětu v rodině běloruského rolníka. Absolvoval 
lidové učiliště. Sloužil jako junker v ruské carské armádě. Po válce do r.1922 pracoval jako učitel na běloruské 
základní škole. 



 

 

67 

67 

nezávislých socialistů představovala ukončenou etapu v celkové evoluci politického 

parlamentního zápasu běloruských poslanců v polském sejmu a byla pokusem na cestě k 

vytvoření radikálnější lidové organizace. 

Situace s finančním zajištěním Poslaneckého klubu a jeho činnosti, která spočívala 

v podpoře běloruských gymnázií ve Vilnu a Novahrudku, organizaci tiskových konferencí atd., 

byla neuspokojující. Podpora voličů nepřipadala v úvahu, a proto bylo poslanci jednohlasně 

schváleno odvádění 30% jejich diet na veřejnou činnost Klubu, což tvořilo 300 zlotých 

od každého poslance a senátora za měsíc. Celkem činila tato částka 4 500 zlotých, což podle 

dobového kursu odpovídalo 900 dolarům.265 Tato částka nebyla nijak závratná, ovšem umožnila 

zachránit provoz dvou běloruských gymnázii. Dobový běloruský tisk, gymnázia a nakladatelství 

byly zároveň financovány z prostředků komunistické strany prostřednictvím poslance Raka-

Michajłoŭskeho a politického činitele Astroŭskeho.266 

Výsledek několikaleté práce v sejmu ovšem dovoluje konstatovat, že tento zápas 

běloruských poslanců nepřinesl očekávané výsledky a to především proto, že polské úřady 

nepovažovaly běloruské národní hnutí za závažnější politický faktor a proto nepokládaly za 

nutné dělat v jeho prospěch závažné ústupky. Nicméně běloruské sejmové zastupitelství 

odehrálo v meziválečném Polsku důležitou roli pro svůj národ již svou přítomností v sejmu a 

senátu a upozorňováním na běloruskou otázku v polském státu. Nemůžeme si zároveň 

nevšimnout, že v ideologické rovině bylo dosaženo jistých úspěchů – běloruské obyvatelstvo 

západního Běloruska si uvědomilo své síly a začalo projevovat do této doby aktivitu neexistující 

v politickém životě. Probíhal narůstající proces národního sebeuvědomění, což bylo výsledkem 

dosavadní zkušenosti politického zápasu za vlastní práva prostřednictvím politických stran 

v sejmu a zároveň následným založením a fungováním takových běloruských kulturně-

vzdělávacích instituce, jako například Institutu hospodářství a kultury ve Vilnu, Sdružení 

běloruské školy (TBŠ) a jiných. Samotní běloruští političtí činitelé značně rozšířili svůj politický 

rozhled a dostali se do bezprostředního styku s širšími vrstvami běloruské společnosti a jejich 

kulturně-vzdělávacími a národními zájmy. 

Na pozadí neochoty Polska vycházet vstříc oprávněným běloruským požadavkům se stále 

zřetelněji projevovaly sympatie k, jak to vypadalo, pro Bělorusy příznivé situaci v sovětském 

Bělorusku. Podle názorů řady současných badatelů odborníků na dané období byla sovětská 

                                                                                                                                                             
∗ Pavel Vałošyn se narodil v r.1891 na vesnici Harkavičy Sakolského povětu v rodině běloruského rolníka. 
Absolvoval Alexandrovské reálné učiliště v Jekaterinoslavu (Rusko) a pak působil jako poštovní úředník 
na Grodensku. Během I. světové války sloužil v ruské carské armádě; byl příslušníkem strany eserů a posléze 
Běloruské sociálně demokratické strany. 
265 RAHULIA, V., Uspaminy. Minsk 1993, -s.39. 
266 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, -s.48. 
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bělorusizace 20. let 20. století (a právě o tento proces jde) objektivně jedním z nejdůležitějších 

období běloruského národnětvorného procesu. Poprvé v běloruských dějinách poskytly státní 

struktury BSSR podporu úsilí národní elity. BSSR nebyla ovšem nezávislým státem. Byla 

vytvořena ruskými bolševiky (komunisty) s cílem zamezit dosažení skutečné nezávislosti 

Běloruska. Komunisté vždy dávali najevo nezastřenou nevraživost ohledně národních iniciativ, 

přičemž stáli na pozici internacionálního zápasu proletariátu všech zemí proti buržoazii. Během 

20. let však komunisté v SSSR své stanovisko změnili a stali se příznivci národního obrození, 

které však bylo vázáno na upevňování sovětského socialistického modelu. Ostatně aktivizace 

běloruských mas, která byla vyvolána předvolební činností na území západního Běloruska, 

přitáhl k běloruské otázce v Polsku zvýšenou pozornost nejenom polských politiků, ale 

především sovětských činitelů. Svědčí o tom četné výpovědi z výslechů a vzpomínky účastníků 

běloruského politického života: „Zájem sovětských politiků o běloruskou otázku nejenom 

neslábnul, ale naopak stoupal. ... Centrální vláda patrně vypracovávala novou linii postoje vůči 

Bělorusům v Sovětském svazu. Přinejmenším se snažila zjistit, co a jak lze v tomto směru 

podniknout, aby k BSSR přitáhla sympatie běloruského obyvatelstva v západním Bělorusku 

vysloveně nepřátelskému vůči Polsku. Na začátku r.1923 mě (Łuckievičovi – pozn. A.I.) Rak-

Michajłoŭski požádal o vypracování krátké zprávy o tom, jaká činnost by byla v BSSR žádoucí 

z pozice západních Bělorusů. ... má zpráva byla schválena ... a odeslána k podpisu do Moskvy. 

V nejbližší době začaly být tyto požadavky uskutečňovány, což vyvolalo rozhodující zvrat 

běloruských sympatií vůči BSSR na Západě.“267   

Skutečně, z BSSR přicházely zprávy o rozvoji národního života a zdálo se, že se tam 

buduje skutečný „Běloruský dům“. V Bělorusku se řešily zásadní společenské nesrovnalosti a na 

vedoucí vládní úřady byla dosazována běloruská inteligence. Tehdy ještě nic nenasvědčovalo 

tomu, že o pouhých několik roků později se běloruská kultura a její tvůrcové stanou prvními 

obětmi stalinského honu na čarodějnic. Tenkrát Taraškievič poznamenával: „Musím se přiznat, 

že na mně udělalo silný dojem to, co bylo v sovětském Bělorusku uděláno pro obrození. ... 

Pochopil jsem také, že Sověty s úctou pohlíží na běloruské národní hnutí.“268 

V tomtéž roce vstoupil Taraškievič spolu s S. Rak-Michajłoŭskim do redakční rady 

legálních novin Zmahannie (“Змаганне”), které vycházely ve Vilnu v letech 1923-1924. Noviny 

Zmahanne, Holas belarusa („Голас беларуса”), Sialianskaja prauda (“Сялянская праўда”), 

Belaruskaja dolia (“Беларуская доля”) patřily k jednomu politickému směru, podporovaly levé 

křídlo Běloruského poslaneckého klubu a věnovaly na svých stránkách velkou pozornost 

osvětlení jeho činnosti. 

                                                 
267 Аnton Luckievič. Materialy sledsvennogo dela NKVD BSSR, Red., sest. V. N. Micnjuk, N. M. Klimovič, A. N. 
Ges, Minsk 1997, -s.63. 
268 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.781. 
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Během r.1924 postupně dochází v Poslaneckém klubu k stále větší ideové a politické 

diferenciaci. Nehledě na to, že na politickém jevišti polského sejmu pokračuje Klub i nadále 

vystupovat jako jednotný celek, a že Taraškievič, Miatła, Vałošyn a Rak-Michajłoŭski stále 

účinkují v sejmu spolu s pravým křídlem Běloruského poslaneckého klubu, se však neshoda 

v samotném klubu stále prohlubuje. Názorně to ukazuje rozbor projevů běloruských poslanců 

z r.1924 provedený A. Bergmanovou. Nehledě na to, že všechny projevy byly ostře opoziční, 

jejich závěry a návrhy se diametrálně lišily, což už v té době utvářelo základy budoucího 

rozkolu. Například Fabian Jaremič (předseda Běloruského rolnického svazu (BSS)), který patřil 

k správní a věznické komisi sejmu a subkomisi pro vyšetření zneužití správních úřadů v „kresech 

wschodnich“, požadoval v debatách o návrhu rozpočtu Ministerstva vnitra policii pro západní 

Bělorusko, která by se skládala z místního obyvatelstva. Svůj projev ukončil slovy: „Chceme ve 

funkci ministra vnitra vidět takového člověka, který by měl pevnou vůli a odvahu a který by 

jednou a provždy nastolil pořádek a pak už k těmto zneužíváním nebude docházet.“269 Ve 

stejnou dobu už Taraškievič ztratil veškerou důvěru v polskou vládu a sejm a dospěl 

k radikálním názorům o nezbytnosti změny celé vnitřní a vnější polské státní politiky.270 

Rozkolu napomohly také na intenzitě nabývající kontakty a jednání Taraškieviče a jiných 

poslanců levého křídla s představiteli Centrálního výboru komunistické strany západního 

Běloruska (P. Korčyk, N. Arechva, A. Kančeŭski a jiní).271  

Je nutné dodat, že podklad a podmínky pro přijetí a šíření radikálního politického 

programu mezi širšími vrstvami obyvatelstva již existovaly. Především byl patrný nárůst 

politické uvědomělosti západních Bělorusů, který byl vyvolán kolonizátorskou politikou Polska 

vůči západnímu Bělorusku, jež se zakládala na osadnictvu, pronásledování běloruských 

národních organizací, škol, hospodářských družstev (viz. předchozí kapitola), radikálním tiskem 

a zároveň událostmi v sousedním Rusku (revoluce), jichž se zúčastnili četní rodáci ze západního 

Běloruska, kteří sloužili v armádě nebo byli uprchlíky a nyní se po rižském míru vrátili zpět do 

své vlasti. 

Vnějším důvodem pro rozkol v běloruském národním zastoupení v sejmu se však stalo 

předložení nového návrhu zákona o pozemkové reformě k projednání (léto r.1925). Levé křídlo 

Poslaneckého klubu podpořilo návrh připravený komunistickou frakcí sejmu, který zahrnoval 

požadavky rozdělení statkářské a církevní půdy mezi chudé rolníky bez výkupu. Část 

běloruských poslanců spojena sociálními zájmy s  představiteli zámožnějšího rolnictva však 

                                                 
269 BERGMAN, A., „Bełaruskaja sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 
1964, -s.112. 
270 tamtéž, s.112. 
271 U surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 1958, -s.54. 
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návrh na stanovení limitu maximálního pozemkového přídělu zamítla. Tak vysvětloval rozkol 

v Klubu samotný Taraškievič.272  

Skutečné příčiny rozkolu ležely však mnohem hlouběji – v rovině rozdílných názorů a 

postojů poslanců ohledně konečných cílů a metod zápasu o emancipaci západního Běloruska. Po 

rozkolu Běloruského poslaneckého klubu běloruské parlamentní zastoupení ukončilo svou 

existenci coby instituce, která sjednocovala celé západoběloruské národní hnutí. Hlavním 

rozdělujícím faktorem se stalo prosazování národních nebo třídních faktorů ve své stranické 

činnosti.    

24. června r.1925 vystoupili poslanci B. Taraškievič, S. Rak-Michajłoŭski, P. Miatła i P. 

Vałošyn z Běloruského poslaneckého klubu a vytvořili sejmový poslanecký klub Běloruské 

rolnicko-dělnické hramady. Předsedou klubu se stal B. Taraškievič. Šlo o počátek  jedné 

z nejpočetnějších organizaci rolnictva a běloruské inteligence vytvořené za několik měsíců– 

Běloruské rolnicko-dělnické hramady (BSRH). Zbývající poslanci a senátoři založili Běloruský 

národní klub, do kterého vstoupil Běloruský rolnický svaz (BSS) s V. Rahuliaj a F. Jaremičem, 

Křesťanská demokratická strana v čele s knězem A. Stankievičem a zbylí nestraničtí poslanci. 

BSS začal vydávat své vlastní noviny Sialianskaja niva (“Сялянская ніва”), novinami 

Křesťanské demokracie zůstala Krynica („Крыніца“). 

Již 26. června předložili poslanci Hramady spolu s komunistickou frakcí a Nezávislou 

stranou rolnickou (NPCh) vlastní návrh pozemkové reformy, který předpokládal konfiskaci 

statkářské a církevní půdy v hospodářstvích o velikosti více než 30 ha bez výkupu s jejím 

následným předáním vesnickým výborům.273 V této souvislosti je důležité dodat, že Taraškievič 

a jiní představitelé revoluční demokracie si uvědomovali, že půda je základním pilířem a 

podnětem, jak probudit širší společenské vrstvy k boji za svá práva a během tohoto zápasu, spolu 

s nárůstem politického uvědomění národa, prosadit zároveň ostatní politické a sociální 

požadavky. 

Od samotného počátku existence Hramady se kladl důraz především na sjednocení 

pracujících (podle klasické gramaticky běloruštiny, vytvořené B. Taraškievičem v r.1918, zní 

název strany Běloruská rolnicko-pracovnická hramada (Беларуская сялянска-працоўніцкая 

грамада), čímž se podtrhuje význam Hramady jako organizace pro veškerý pracující lid bez 

předem stanoveného striktního rámce, do kterého by apriori patřili rolníci a dělníci) v zájmu 

usilování sjednocenými silami – tj. hramadou (od běloruského hramada - velká společnost, 

shromáždění, lid) – o sociální a politická práva. Zároveň název odkazoval k tradicím 

běloruského národního hnutí a s ním spojené první běloruské politické straně Běloruská 

                                                 
272 ŁIS, A. S., Branisłaŭ Taraškievič, Minsk 1996, -s.73-74. 
273 Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. 
Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962, -s.292-294. 
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socialistická hramada (BSH), která byla vytvořena v r.1902. Kromě samotného názvu Hramada 

spojovalo je také společné úsilí o emancipaci běloruského národa. Tyto organizace se ovšem 

lišily. Činnost BSH probíhala v jiném historickém období a vyznačovala se zároveň loajalitou 

vůči existující vládě. BSRH byla však od počátku vytvořena jako opoziční organizace. 

Během rozboru posledního proslovu Taraškieviče u Vilenského okresního soudu během 

procesu s Hramadou v r.1928 se můžeme dočíst, jak vysvětluje název organizace samotný 

Taraškievič: „Připomenu zde přítomným hymnu Janky Kupaly ‚A kdo tam kráčí?‘ (‚А хто там 

ідзе?’). Genius předvídal, že lid musí usilovat o svá práva ve velké hromadě... Tak jsme jakž 

takž vytvořili Hramadu.“274 

Název tak zároveň zastíral politický charakter organizace, což znamenalo menší 

nebezpečí možného zákazu Hramady a zdůrazňoval především lidovou složku organizace. Název 

velice imponoval rolnictvu, které tvořilo téměř 4/5 celkového počtu obyvatelstva západního 

Běloruska,275 a jehož účast na národním hnutí byla velice důležitá, ne-li rozhodující. 

Ideový rozkol v Klubu Taraškievič vysvětloval takto: „Stojíme na pozicích revolučních 

socialistů ...., zatímco naši kolegové z Běloruského klubu stojí na pozici nacionalistické. I nadále 

hlásají heslo autonomie Bílé Rusi a namlouvají si, že pro náš národ usmlouvají ústupky od 

polských úřadů. Takové iluzi nemáme. Jednou a provždy jsme se všech iluzí zbavili a nevěříme 

ani ve spravedlnost demokratických úřadů. Domníváme se, že ve velmi krátkém čase se musí 

odehrát velmi hluboké společenské změny, aby se své podstatě přiblížilo v Polsku na nepravou 

míru uvedené heslo ‚volní s volnými, rovní s rovnými‘. Jsme přesvědčeni, že svaz bělorusko-

polských dělníků a rolníků vytvoří tu sílu, která napomůže uskutečnění našich společných 

národních hesel. Těmito hesly jsou: revoluční rolnicko-dělnická vláda, nezávislost Bílé Rusi 

v těsném spojení s národy, které již dosáhly nové společenské struktury.“276 Stejné informace o 

cílech Hramady se můžeme dočíst v jejích novinách Belaruskaja niva (“Беларуская ніва”).277 

Hramada se v sejmu poprvé uvedla 17. července r.1925. V debatách ohledně stanov 

zákona o parcelaci a osadnictvu se slova ujal Taraškievič a ve svém projevu uvedl základy 

politické platformy Hramady: „Jménem rolnicko-dělnického bloku skládajícího se z Běloruské 

rolnicko-dělnické hramady, Nezávislé strany rolnické (NPCh) a Komunistické poslanecké frakce 

rázně namítám proti těmto stanovám o parcelaci a osadnictvu, jež jsou lživě nazývány stanovami 

o provedení pozemkové reformy. ... Proti buržoazně-piastově-pepeesovému bloku posílenému 

nyní Wyzwoleniem musí být postaven mohutný rolnicko-dělnický blok, v jehož řadách se objeví 

milióny pracujícího lidu na vesnici a ve městě bojující pod heslem: země pro rolníky, továrny 

                                                 
274 TARAŠKIEVIČ, B., Vybranae, Minsk 1991, -s.256. 
275 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.47. 
276 KARKIEWICZ, M., Sprawy białoruskie w polityce rządu Władyslawa Grabskiego, Warszawa 2005, -s.99 
277 Bełaruskaja niva, №12 ad 30 śńežnia 1925 
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pro dělníky, národní svoboda pro utlačované národy!.. Stanovy nejenom neřeší pozemkovou 

otázku, ale ... jsou začátkem velkého a otevřeného zápasu. ... Sejm rolníkům nedal půdu a nedá. 

Půdu si rolníci musí vzít a vezmou sami. (Aplaus) Veškeré statkářské a církevní pozemky spolu 

s budovami a nářadím je třeba zabavit bez úhrady a stejně tak zdarma musí být rozděleny mezi 

vesnické rolníky s malým množstvím půdy nebo bez ní. Zakládat vesnické výbory je nynějším 

úkolem. ... K osvobození vede pouze cesta nelítostného zápasu.“278 

Od založení Hramady se spolupráce s komunistickou stranou stává stale intenzivnější a 

zřetelnější. Již samotná frazeologie Taraškieviče a také skladba Hramady dovolovala připustit, že 

při zakládání Hramady spolupracoval Taraškievič těsně s komunisty. Nasvědčuje tomu i 

neoficiální schůze představitelů KPP a KPZB s běloruskými činiteli v Gdaňsku v srpnu r.1925. 

Konference se zúčastnili představitelé KC KPP, KC KPZB (M. Arechva, S. Mertens-Skułski, L. 

Aronštam a Jazep Łahinovič), KC BKP(b) (A. Słavinski, V. Ihnatoŭski, A. Uljanaŭ) a Hramady 

(B. Taraškievič). Konference se zároveň zúčastnili i běloruští činitelé, kteří nebyli bezprostředně 

spojováni s činností Hramady: R. Astroŭski, J. Šnarkievič a jiní.279 Během konference byla 

prodiskutována budoucí spolupráce běloruských organizací v Polsku s komunistickou stranou. 

Konkrétně byly probrány otázky vytvoření masové národní organizace a její ideové základy. 

Bylo dohodnuto, že „... Hramada musí existovat jako legální hromadná rolnická organizace, 

neboť pouze tohle ji dovolí sjednotit a podnítit k boji širší lidové vrstvy...“.280 Byla přislíbena 

materiální pomoc na provoz běloruských gymnázii, Společnosti pro běloruskou školu a na rozvoj 

Běloruské družstevní banky ve Vilnu.281 Ovšem Gdaňskou konferenci nelze chápat jen jako 

setkání za účelem koordinace budoucí spolupráce. Podle A. Bergmanové byla konference 

projevem uznání BSSR za jediného zástupce běloruského národa z perspektivy radikálního 

běloruského národně-osvobozeneckého hnutí.282 Právě o tento cíl usilovala komunistická strana. 

Od r.1923 komunistická strana Polska a Německa stále ztrácela svůj vliv zatímco na Západě 

probíhala relativní industriální stabilizace. Komunistické strany měly zajistit růst své popularity 

a organizovat solidaritu se Sovětským svazem. V západním Bělorusku mohlo být jedinou 

masovou oporou pro komunistickou stranu rolnictvo a hesla, kolem kterých by se nechalo 

sjednotit, byla hesla zápasu o půdu a proti národnímu útlaku. 

Situace na „kresech wschodnich“ umožňovala Kominterně klást si za úkol „rozpárat 

polský stát v jeho národních švech“ jak se o tom vyjadřoval D. Manuilskij během III. Sjezdu 

                                                 
278 TARAŠKIEVIČ, B., Vybranae, Minsk 1991, -s.207-209. 
279 ARECHVA, M. S., Na novym etapě raźvićcia, Minsk 1963,-s.54-55.  
280 Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Belorussii (1921-1939gg.), Minsk 1966, -s.132. 
281 Аnton Luckievič. Materialy sledsvennogo dela NKVD BSSR, Red., sest. V. N. Micnjuk, N. M. Klimovič, A. N. 
Ges, Minsk 1997, -s.74. 
282 BERGMAN, A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, -s.114-115. 
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Komunistické strany Polska.283 V důsledku neúspěšného pokusu o vyřešení této otázky za 

pomoci ozbrojeného povstání vsadila komunistická strana na masové rolnické hnutí. Podle řady 

běloruských badatelů spočívala tragédie běloruského národního hnutí právě v této částečné shodě 

jeho zájmů a zájmů bolševiků, které bylo vůdčími osobnostmi běloruského národního obrození 

vnímáno jakožto zásadní a jakožto základ pro společnou činnost s komunistickou stranou. 

Vzniká tak ovšem otázka, zda mohla běloruská levice vytvořit masové hnutí bez 

komunistů, kteří již v té době disponovali značně širokou nelegální organizační sítí na vesnici? 

Zřejmě ne a poslanci si to uvědomovali. Za dobových podmínek panujících na „kresach 

wschodnich“ nemělo žádné menšinové masové hnutí, a to i to nejlegálnější, šanci na úspěch a 

bylo by v zárodku zničeno. Masové hnutí se muselo připravovat v tajnosti a konspiračně. Hnutí 

Hramady se mohlo zformovat a (alespoň během krátké doby) rozvíjet kvůli tomu, že „zaskočilo“ 

místní úřady svou masovostí. Hnutí BSR Hramada, připravované konspiračně a za pomoci 

poboček komunistické strany, vybuchlo nečekaně a způsobilo dezorientaci úřadů. 

Na druhou stranu nelze tuto situaci příliš zjednodušovat v tom smyslu, že bychom 

vysvětlovali nebývalý úspěch Hramady tím, že vůdčí osobnosti běloruského hnutí vstoupily do 

komunistické strany a pouze plnily její nařízení. Naopak – úspěch KPZB spočíval v tom, že 

běloruská levice souhlasila se spoluprací s komunisty a shodovala se s nimi mimo jiné v 

názorech na roli BSSR. Během vytvoření BSRH nebyl žádný z poslanců příslušníkem 

komunistické strany. A co více, ve své činnosti vystupovali poslanci aktivně proti sovětské 

vládě: Taraškievič nabádal během let 1919-1920 k společnému zápasu se sovětském Ruskem po 

boku Polska za nezávislé Bělorusko a Rak-Michajłoŭski usiloval v r.1919 o vytvoření 

běloruského protibolševického vojska.284 Taraškievič, byl prvním, kdo do komunistické strany 

vstoupil a to teprve v r.1925. Vstup poslanců do strany se tak stal konečnou etapou jejich 

politického rozvoje.   

Po konferenci v Gdaňsku rozeslal CK KPZB svým okresním a okrajovým pobočkám 

direktivu o všestranné pomoci Hramadě. Stranické pobočky pak ve značné míře přispěly k 

zakládání sítě jejích hurtků (kroužků). Hurtky byly vytvořeny především tam, kde měla KPZB 

pevnější vesnické organizace. Široká síť vesnických poboček KPZB existující v r.1925 a její 

aktivní členové, kteří posléze tvořili jádro Hramady na vesnicích, měli velký vliv na následující 

rychlé vytvoření místních poboček BSRH.285 Již na začátku r.1926 uvolnila KPZB k práci 

v Hramadě celkem 200 svých řadových příslušníků.286 

                                                 
283 ŁAŹKO, R., „Chto ž źniščyŭ ‚Hramadu‘?“, in: Bełaruskaja minuŭščyna, №2 1994, -s.48. 
284 ŁAŹKO, R., „Chto ž źniščyŭ ‚Hramadu‘?“, in: Bełaruskaja minuŭščyna, №2 1994, -s.47. 
285 BERGMAN, A., „Bełaruskaja sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 
1964, -s.114-115. 
286 PAŁUJAN, U. A., PAŁUJAN, I. B., Revalucyja i nacyjanalna-vyzvałenčy ruch u Zachodniaj Bełarusi ŭ 1929-
1939hh., Minsk 1962, -s.82. 
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Celkově se KPZB stavěla k Hramadě jako k masové, samostatné rolnické organizaci, což 

příznivě ovlivnilo její následný rychlý rozvoj. Svědčí o tom usnesení III. Konference KPZB 

v lednu r.1926, z kterých vyplývá, že Hramada nemusí být bezprostřední součástí komunistické 

strany, nýbrž masovou rolnickou organizací, která sjednotí lid pro prosazování svých požadavků. 

Hramada nemusí mít formu pevně ustálené politické strany, ale musí být především rolnickým 

svazem, uvnitř kterého by mohli komunisté tvořit své frakce a řídit tuto organizaci.287 

Během období od Gdaňské konference do jara r.1926 probíhaly přípravné práce: 

reorganizace tisku Hramady, získání, oživení a vytvoření nových kulturně-vzdělávacích a 

hospodářských organizací (TBŠ, Bełnackam, Vydavatelské sdružení, Běloruské družstevnictví, 

banka s pobočkou v Pinsku a Hlubokem, řada družstev, gymnázia ve Vilnu, Radoškovičích, 

Novahrudku, Klecku).288 

Velkou organizační roli v masovém hnutí Hramady odehrály běloruské učitelské 

krátkodobé kursy v Radoškovičích v létě r.1926.289 

Hramada se nacházela v opozici vůči levicové polské straně Wyzwolenie a PPS. Jak 

uvidíme později ze schváleného agitačního programu BSRH, agitace na vesnicích a stranických 

schůzích zahrnovala jako povinný bod „odhalování a prokazování přeběhlické a provokační 

politiky ‚wyzwolenců‘ a PPS“.290 Na stejných pozicích jako Hramada se nacházela polská 

Nezávislá strana rolnická (NPCh) a Strana rolnická (PCh). Po legalizaci Hramady jakožto 

politické organizace přenechala jí NPCh své příslušníky běloruské národnosti.291 Na řadovém 

shromáždění BSRH z 12. března r.1926 bylo pak přijato usnesení „pracovat s těmito stranami (s 

NPCh a PCh – pozn. A.I.) v nejtěsnějším kontaktu a vytvořit společný front pro rozhodnou válku 

s nepřáteli proletariátu.“292 Spolupráce se týkala hlavně předvolební spolupráce, která byla 

zahájena na začátku tohož roku. Relativně často ovšem organizovaly NPCh a BSRH společné 

politické mítinky, stávky (například společně připravená stávka zemědělských pracovníků na 

statku Šemetovo a Volčino na území Postavského povětu)293 a jiné politické akce. Vedení 

Hramady předpokládalo, že ve volbách se v sejmu a senátu podaří získat 8 až 16 běloruských 

poslanců a senátorů.294 

Agitační práce v této oblasti se ukázala být úspěšná. Organizace BSRH „převálcovala“ 

Wyzwolenie a PPS a dosáhla toho, že rolníci hromadně zanechávali dosavadní členství v těchto 

                                                 
287 BERGMAN, A., „Bełaruskaja sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 
1964, -s.114-115. 
288 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, - s.52. 
289 tamtéž, s.52. 
290 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.9. 
291 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
292 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.10. 
293 U surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 1958, -s.76. 
294 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928. 
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stranách a přestupovali k Hramadě. Nejintenzivnější byl tento proces ve druhé polovině r.1926. 

Celé vesnické pobočky Wyzwolenie „přesvědčivše se o jeho nespravedlnosti“ přecházeli do 

strany Hramady.295 Stejná situace panovala i u PPS. 

Během voleb do nemocničních pokladen, pojišťovacích družstev a městských rad 

spolupracovala Hramada s levou frakcí odborů, ve které patřila vedoucí úloha představitelům 

komunistické strany a levé radikální prokomunistické frakci odštěpené od PPS. Volbám 

předcházela aktivní agitace.296 

Během počátečného stadia své existence zahájila Hramada spolu s agitací v sejmu i 

činnost národně-kulturní. Během prvních schůzí nižších organizačních článků – „hurtků“ – jejich 

příslušníci četli a diskutovali projevy svých poslanců v sejmu a schvalovali řešení o otevření 

vesnických knihoven a škol. Na tyto účely se sbíraly příspěvky a odváděla se velká částka (až 

40%) organizačních příspěvků.297 Noviny Belaruskaja niva odrážely růst občanské aktivity 

obyvatelstva a zároveň ji podněcovaly a poskytovaly čtenářům důkladné informace o národním 

hnutí v Polsku a v zahraničí.298 

V září tohož roku následovala aktivní agitace poslanců Hramady ve prospěch podání 

žádosti o otevření běloruských základních škol správním úřadům. Tato akce měla značný 

úspěch, protože již k lednu r.1926 bylo podáno kolem 16 tisíc žádostí o otevření 412 běloruských 

škol.299 Velká práce byla odvedena rovněž na organizaci vesnických čítáren. V lednu r.1926 jich 

existovalo již více než 40 a k březnu vzrostl jejich počet na 70.300 Za pomoci vesnických čítáren 

se uskutečňovala národní agitace, na níž se aktivně podíleli vesničtí učitelé. Učitelé pořádali 

sbírky na běloruské tisky Hramady.301 

Politický zápas Hramady probíhal současně na politickém jevišti. Především se to týkalo 

ideového zápasu s Běloruským rolnickým svazem (BSS) v čele s V. Rahulí a F. Jaremičem, kteří 

zaujímali stanovisko zámožnějších vrstev běloruské vesnice. Jak ukazuje programový rozbor 

tohoto politického diskurzu na stránkách novin Sialianskaja niva (BSS) a Belaruskaja niva 

(BSRH) provedený A. Lisem a zároveň rozbor dokumentu určeného pro interní použití polské 

police „Referat polskiej policji politycznej a działalności organizacji białoruskich w 1926 roku“, 

proklamovali představitelé BSS přímý rozpor zájmů městských dělníků a vesnických rolníků. 

Jak prohlašoval Rahulia na řadových stranických schůzích ohledně otázky znárodnění továren a 

průmyslu dělníky: „Nechť o tom přemítají samotní dělníci.“302 Proti této tezi vystupovala 

                                                 
295 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.425. 
296 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.7. 
297 ŁIS, A. S., Branisłaŭ Taraškievič, Minsk 1996, -s.79. 
298 tamtéž, s.79. 
299 Narodnaja sprava, №1 ad 19 červěńia 1926 
300 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.50. 
301 tamtéž, -s.50. 
302 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.36. 
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Hramada a prokazovala jednotu rolnicko-dělnických zájmů ve věci prosazování národních, 

sociálních a politických požadavků běloruského obyvatelstva.303 Rivalita, jež byla zahájena 

prostřednictvím tisku, se postupně rozvíjela přes vzájemnou ironie a ošemetné poznámky 

v novinových článcích, až po otevřenou válku mezi leadery seskupení ve Varšavě a Vilnu a mezi 

příslušníky a sympatizanty obou organizací na provincii (Novahrudak i jiné) počínaje koncem 

ledna r.1926.304 Podle údajů státních agentů polské defenzívy neměl však BSS tolik příslušníků a 

netěšil se tak velké popularitě jako Hramada.305 

Za zmínku stojí reflexe tohoto konfliktu ze strany samotných běloruských voličů. 

Politický rozkol Klubu vyvolal v běloruském prostředí deprimující dojem.306 Na řadových 

schůzích BSS vyjadřovali rolníci nepochopení a nespokojenost s tím, že Rolnický svaz zastává a 

prosazuje politiku oddělení rolníků od dělníků. Rolnictvo poznamenávalo, že pokládá politickou 

linii Hramady za zcela správnou a trvalo na sjednocení BSS a Hramady. Kromě toho rolníci 

uváděli, že celková nálada na vesnici je radikálnější, než program BSS předpokládá.307 

V podání polské tajné policie, jak to vyplývá z rozboru „Referata polskiej policji 

politycznej a działalności organizacji białoruskich w 1926 roku“, však příčiny vzájemného 

zápasu ležely jinde. Podle polské defenzívy nešlo zde o rozdílnou politickou ideologii, ale o 

snahu běloruských poslanců „neztratit půdu pod nohama v předvečer volební kampaně“308 a 

rekrutovat tak různými způsoby co největší počet potenciálních voličů z rolnického prostředí. 

Na stranu zápasu BSS proti levým poslancům Hramady se v rámci Běloruského 

poslaneckého klubu přidal také Křesťanský demokratický svazek (ChDZ) v čele s knězem A. 

Stankievičem. K Hramadě se současně postupně přidávali někteří bývalí příznivci Běloruského 

poslaneckého klubu, příslušníci inteligence a nestraničtí veřejní činitelé. Pokusy o smíření 

organizací a obnovení dobrých vztahů ve prospěch zápasu za společné cíle selhávaly. Po 

společné schůzi 10. března r.1926 ve Varšavě, věnované pokusům nalézt cestu k nastolení smíru, 

se vztahy mezi oběma tábory ještě více zhoršily.309 

Nevraživé vztahy mezi BSR Hramada a BSS a ChDZ se promítly také do činnosti 

vilenských běloruských organizací a to především do Běloruského národního výběru 

(Biełnackam, BNK) ve Vilnu, ústředního řídícího orgánu všech běloruských organizací. Do 

skladby výboru patřili představitelé všech těchto organizací. V květnu r.1926 BSS a ChDZ 

přetrhaly styky s BNK, ve kterém zůstali výlučně příslušníci a sympatizanti Hramady. Od této 

                                                 
303 ŁIS, A. S., Branisłaŭ Taraškievič, Minsk 1996, -s.80-81. 
304 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.16. 
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306 RAHULIA, V., Uspaminy. Minsk 1993, -s.44. 
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chvíle Biełnackam přestal hrát dosavadní vedoucí roli v běloruském životě. Tuto úlohu – jak 

politickou, tak veřejnou – převzal nyní Centrální výbor BSR Hramada.310  

12. prosince r.1925 přednesl S. Rak-Michajłoŭski v polském sejmu program Klubu 

BSRH, který zahrnoval následující požadavky: 

- právo na sebeurčení národnostních menšin; 

- odzbrojení a mírová politika; 

- amnestie pro politické vězně; 

- eliminace nezaměstnanosti, drahoty a spekulací prostřednictvím zavádění pracovního 

dohledu nad výrobou a obchodem; 

- zproštění masy pracujících od daní a uválení těchto daní na vládnoucí třídy; 

- sjednání hospodářského a politického spojenectví se Sovětským svazem.311 

Poslanci BSR Hramada zároveň nejednou zdůrazňovali svou solidaritu s pracujícími na 

území sovětského Běloruska a s pracujícími Polska.312 

Na začátku března r.1926 byl pak Centrálním výborem BSR Hramada schválen tzv. 

„agitační program“ povinný pro všechny pobočky. V souladu s programem měla se agitace 

dotýkat následujících otázek: 

1. otázka rolnické reformy v Polsku. Reforma zbavila běloruské rolníky půdy a tak je 

dostala do beznadějné situace; 

2. hospodářská krize, zbídačení a krachování běloruských rolníků v důsledku finanční 

politiky polských úřadů a koaliční vlády. Výsledky je nutné potvrdit oficiálními 

propočty; 

3. „šílené“ daně, které jsou vymáhány u rolníků a dělníků násilím; 

4. situace nezaměstnaných a stav dělníků v průmyslových centrech; 

5. zvůle policie a úřadů; 

6. vysvětlování politické situace co se týče politiky jiných polských a běloruských stran; 

7. rekrutování nových příslušníků, vytvoření vesnických čítáren; 

8. běloruská národní škola. Nutnost sepsání žádosti o běloruskou školu, prosazování 

běloruského jazyka a jiné naléhavé otázky.313 

Jak z „agitačního programu“ vyplývá, většinové místo v něm nezaujímaly otázky národně 

kulturní povahy, jako například běloruská škola a jiné, nýbrž otázky sociální, na které bylo nutné 

během národní agitace klást důraz.  

                                                 
310 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.25. 
311 BERGMAN, A., „Bełaruskaja sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 
1964, -s.125. 
312 tamtéž, s.125. 
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V masové agitaci a propagandě činnosti BSRH odehráli velkou roli samotní poslanci 

sejmového klubu Hramady. Projevy poslanců a jimi sepsané interpelace jsou zdrojem dobového 

obrazu veřejně-politické a hospodářské situace západního Běloruska. Nehledě na výše uvedenou 

různost politické platformy představitelů Běloruského poslaneckého klubu a jejich vzájemnou 

kritiku, dokázali nicméně stále společně vznášet interpelace ohledně projevů národnostního 

útlaku, zvůle samosprávy, teroru atd.. Svědčí o tom také zpráva zachovaná v dokumentech 

polské tajné policie o společném jednání běloruských poslanců polského sejmu a senátu ve 

Varšavě v lednu r.1926 proti výkonnému nařízení k zákonu o parcelaci a osadnictvu vydaném 

Radou ministrů. Během schůze byla projednána otázka možné reakce běloruského obyvatelstva 

v tom případě, kdy by zákon o parcelaci a osadnictvu začal účinkovat a zároveň byla 

prodiskutována otázka postoje běloruských poslanců k tomuto zákonu a také strategie ohledně 

ústředního problému získání půdy.314 

Účastníci schůze poslanci Taraškievič (BSRH), Stankievič (ChDZ), Rahulia (BSS) a jiní se 

usnesli na následné rezoluci o zahájení intenzivní a široké agitace všech běloruských organizací 

a uskupení – a to jak v běloruském tisku, tak i prostřednictvím místních organizace – ohledně 

sestavování žádostí rolníků o přidělení půdy.315 Kvůli uskutečnění této rezoluce byla ve 

vilenském běloruském tisku umístěna řada článků, nabádajících drobné rolníky a bezzemky k 

sepsání žádosti o přidělení půdy z pozemků určených v r.1926 pro parcelaci.316  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
314 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.17. 
315 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.17-18. 
316 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.18. 
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3.2. Program a statut BSRH 

Závěrečnou etapou ve formování Běloruské rolnicko-dělnické Hramady jakožto organizace 

bylo přijetí programu a statutu. Návrh programu byl vytvořen na začátku r.1926 B. 

Taraškievičem a byl následně uveřejněn v Bulletinu poslaneckého klubu BSRH č.7 ze 17. dubna 

r.1926 (“Бюлетэнь пасольскага клубу БСРГ”). V této souvislosti Belaruskaja sprava z 23. 

dubna r.1926 psala: „Nestačí, aby se vesnice seznámila s programem přichystaným vedoucími 

činiteli – je nutné, aby se k tomuto programu postavila kriticky a vyslovila svůj názor na 

program a na jeho jednotlivé body. Rádi poskytneme místo pro takovéto ohlasy ... a vyzýváme 

rolníky a dělníky, aby nám posílali své myšlenky a poznámky... .“317 

12. května byl program schválen Centrálním výborem a Radou Hramady. 1. července byl 

program a organizační statut BSRH vytisknut na objednávku S. Rak-Michajłoŭského v tiskárně 

F. Skaryny ve Vilnu v počtu 10 tisíc výtisků.318 Podle některých běloruských badatelů 

napomohlo Hramadě k tomu, aby ji nová vláda Piłsudkiego uznala jako legální organizaci to, že 

program Hramady byl jejími ústředními orgány schválen ještě do květnového převratu. Kvůli 

větší legitimizaci nové vlády bylo pro úřad Piłsudkiego mnohem těžší zakázat program 

schválený již za předchozí vlády. Skutečně, úřady zaregistrovaly Hramadu jako legální 

organizaci.319  

BSRH byla, jak již bylo zmíněno, legální organizace a svou činnost vyvíjela v rámci 

demokratických svobod deklarovaných polskou Ústavou. Byla zaregistrována u patřičných 

státních úřadů a plnila všechny vládní požadavky podle stanoveného řádu. O všech akcích 

organizace v centru a na periferii byla povinně informována policie. 

Základní programové požadavky BSRH byly následující: 

1. Veškerý dosavadní řád existující mezi státy a národy musí být přebudován na 

základě plného sebeurčení národů. Zastávajíce požadavek sebeurčení národů 

zaujímá BSRH názor, že veškerá běloruská území musí být scelená a spojená do 

nezávislé republiky pod vládou rolníků a dělníků. Zároveň BSRH aktivně 

podporuje nastávající úsilí pracujících mas o vytvoření těsného socialistického 

svazu evropských národů. V souladu s tím směřuje BSRH svou činnost v duchu 

mezinárodní solidarity pracujících.  

2. Osvobození celého pracujícího lidu od jařma kapitálu a národnostního útlaku je 

hlavním cílem a společnou záležitostí rolníků a dělníků. Dosáhnout toho je možné 

pouze za podmínky těsného spojení rolníků a dělníků. K tomuto spojenectví se 

                                                 
317 Bełaruskaja sprava №4 ad 23 krasavika 1926 
318 Zapadnaja Belarus na skamje podsudimych, Minsk 1929, -s.196.  
319 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.62. 
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musí přidat lepší a zdravější část pracující inteligence... Pouze těsné spojenectví 

rolníků a dělníků může nastolit rolnicko-dělnickou vládu. 

3. Pouze rolnicko-dělnická vláda může poskytnout utlačovaným národům svobodu, 

rolníkům půdu, dělníkům práci a pouze taková vláda může přebudovat národní 

hospodářství a celý státní a společenský řád na spravedlivých základech a dovést 

národ k lepší budoucnosti. 

4. Veškeré statkářské a církevní pozemky musí být bez výkupu statkářům a 

duchovenstvu odebrány a následně spolu s pozemky státními prostřednictvím 

vesnických výborů rozděleny mezi místním rolnictvem zdarma. 

5. BSRH usiluje o zrušení jak vojenského, tak i civilního osadnictva. 

6. BSRH podporuje přestěhování rolníků z vesnic do chutorů nebo na samoty, ovšem 

jedině za té podmínky, že rolníkům s malým množstvím půdy bude přidělena 

půda... . Zároveň BSR Hramada usiluje o rozsáhlou melioraci, všestrannou 

agronomickou pomoc a levný úvěr pro rolnictvo. 

7. Stejně jakožto pozemky musí všechny statkářské a církevní lesy a vody přejít do 

státního vlastnictví. BSRH bojuje proti likvidaci servitutů. 

8. BSRH usiluje o směřování daní na vládnoucí zámožné vrstvy a o celkové zbavení 

od daní rolníků bez půdy, s malým množstvím půdy a středních rolníků ....zároveň 

usiluje o zrušení všech nepřímých daní. Za daňovou míru musí sloužit velikost 

příjmu. 

9. BSRH chrání všechny sociální výdobytky dělníků. Bojuje za 8-hodinový pracovní 

den, ... zákaz dětské práce a zlepšení hygienických podmínek při práci v továrnách, 

minimální mzdu, státní úrazové, starobní pojištění a pojištění v nezaměstnanosti 

dělníků ve městech i na vesnici, právo stávky a odborů, výplatu podpory 

v nezaměstnanosti, neprodlené organizování všeobecných veřejných prací. 

10. Velkou pozornost věnuje BSRH rozvoji mezi spotřebního, výrobního a kreditního 

družstevnictví rolníky a dělníky. 

11. Všechny samosprávy se musí volit obecným hlasováním celého pracovního lidu a 

nesmí být dosazovány státní správou. Místní samospráva musí být nezávislá na 

státní správě a okruh její činnosti musí být rozšířen. 

12. BSRH usiluje o zkrácení doby vojenské služby a o značné zkrácení stavu vojska, 

policie, správy... . Hramada bojuje s politikou militarismu a usiluje o nahrazení 

stálé armády lidovou milicí. 

13. BSRH bojuje za plnou svobodu shromažďování, tisku a slova, za svobodu 

politických a hospodářských organizací pro rolníky, dělníky a pracující inteligenci. 
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Zároveň bojuje proti veškerým psaným a nepsaným privilegiím vládnoucí třídy – 

statkářů a buržoazie.  

BSRH usiluje o zrušení výjimečného stavu ..., usiluje o amnestii pro všechny 

politické vězně ..., zrušení trestu smrti. 

14. BSRH usiluje o lidový soud, který se volí samotným lidem. 

15. BSRH usiluje o zavádění jednotné pracovní školy pro pracující s bezplatnou 

výukou hrazenou z prostředků státního rozpočtu (pro rolníky, dělníky a pracující 

inteligenci) ..., rozšíření agronomického a odborného technického vyučování ... . 

Výuka ve všech státních školách musí probíhat v mateřském jazyce žáků. 

16. Každé národnosti musí být zajištěna možnost co nejširšího práva uplatnění 

vlastního jazyka ve styku se státními a veřejnými institucemi. BSRH usiluje o 

plnou svobodu šíření kulturně-vzdělávací činnosti v mateřském jazyce: knihoven, 

čítáren, vlastivědných kroužků, divadel atd.. 

17. BSRH uznává plnou svobodu svědomí a prosazuje oddělení církví od státu a od 

politiky. Bojuje proti využívání víry ... pro politické účely ... například pro 

polonizaci nebo rusifikaci, a proti šíření náboženského nebo rasového zápasu a 

nenávisti. 

18. BSRH usiluje o skutečně rovná práva v životě a nejenom na papíře pro všechny 

občany, ..., svobodný přístup k zaměstnání na místních úřadech, jenž by byl 

nezávislý na náboženství, národnosti a politickém přesvědčení.  

Bojuje proti neúměrnému vykořisťování území západního Běloruska jak polskými, 

tak i zahraničními kapitalisty a zvláště proti kořistnickému kácení a výprodeji 

našeho přírodního bohatství – lesů – a proti výprodeji továren a zařízení za hranici. 

Hramada bojuje proti všem druhům kolonizace západního Běloruska a usiluje o 

plný rozvoj všech hospodářských sil a možností tohoto území.“320 

 Jak je patrné z výše uvedeného konceptu, program Hramady obsahoval řadu požadavků 

na uskutečnění hlubokých sociálně-hospodářských a politických změn. Vedoucí místo v 

programu patřilo ovšem ideji zápasu za národní osvobození. Heslo „sebeurčení národů“ a také 

„sjednocení všech běloruských území“ prosazovaly všechny běloruské strany tohoto období. 

Například Běloruský rolnický svaz (BSS) ve svém programu prohlašoval: „Vycházejíce ze zásad 

sebeurčení národů pokládá BSS za svůj ideál nezávislost sjednocených území běloruského 

národa a dobré vztahy se sousedními národy.“321 Podobným způsobem formuloval tuto 

myšlenku také program běloruských křesťanských demokratů. Uznávajíce právo národů na 

                                                 
320 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926, -s.1-12. 
321 Srov. program BSS, 1. bod Samookreślenie narodów, in: Biuletyn polityczny, č.1, 5/1926, -s.310.  
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sebeurčení byl v programu zároveň prosazován následující požadavek: „Ohledně své Vlasti – 

Běloruska – usiluje chadecyja (tj. křesťanští demokratové – A.I.) o jeho sjednocení, nezávislost a 

svobodu.“322 

 Heslo sjednocení běloruských území byl v tu dobu, tj. během období po I. světové válce, 

mezi Bělorusy velmi populární. Myšlenka nutnosti sjednocení území byla, jak je patrné, společná 

všem dobovým běloruským politickým činitelům, ovšem její interpretace se různila. Běloruská 

pravice rozuměla tomuto heslu především ve smyslu odpoutání běloruského teritoria od SSSR 

s jeho následujícím připojením, spolu s územím západního Běloruska k Polsku nebo k Litvě. 

Běloruská levice, KPZB a její přívrženci v řadách BSRH však spatřovala tuto myšlenku spíše v 

sjednocení území západního Běloruska s Běloruskem sovětským. Svědčí o tom také programový 

článek B. Taraškieviče v novinách Nezávislé rolnické strany (NPCh) Walka wsi, kde se mimo 

jiné uvádělo, že cílem Hramady je dosažení „nezávislosti Běloruska v těsném spojení s národy, 

které nastolily nový společenský řad.“323 Podobným způsobem chápal toto heslo také vesnický 

aktiv Hramady. Nemůžeme ovšem zcela jednoznačně tvrdit, že celé vedoucí aktivní jádro 

Hramady chápalo sjednocení Běloruských území jedině jako spojení s BSSR, a to bez ohledu na 

to, že provládní tisk tvrdil, že ano. Ve skutečnosti není možné zde poskytnout jednoznačnou 

odpověď. Do BSRH patřila většina běloruské inteligence, jejíž názory se ve značné míře lišily. 

Svědčí o tom také zápis v usnesení III. Konference KPZB z prosince r.1926, kde se uvádí, že „v 

prostředí běloruské inteligence vládnou různé nálady: od uznání BSSR za jediného představitele 

běloruského lidu až po vztah k BSSR jen jako k přechodovému období na cestě k nezávislému 

běloruskému státu blíže neurčené povahy.“324 Tyto nálady v Hramadě lze celkově shrnout v 

teorii dvou center: východně a západně běloruského, o čemž se následně můžeme dočíst 

v Bulletinu sejmového klubu BSRH: „V Minsku je vytvořena skutečná běloruská vláda 

Běloruské sovětské socialistické republiky. V západním Bělorusku je ovšem vytvořeno 

zastoupení zvolené z řad celého běloruského obyvatelstva v osobách poslanců ve varšavském 

sejmu a senátu. Ve východním a západním Bělorusku jsou tedy vytvořena plnomocná národní 

zastoupení.“325 

Požadavky zkrácení pracovní doby a vojenské povinnosti, zrušení trestu smrti, rozšíření 

pracovní legislativy, obrany sociálních výdobytků pracovní třídy, výuky v mateřském jazyce, 

zákazu osadnictva a „na území západního Běloruska existujících vojenských soudů“326, oddělení 

církví od státu apod., lze zařadit mezi časté obecně demokratické požadavky. Takové body 

                                                 
322 BERGMAN, A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, -s.116. 
323 Walka wsi od 11. července r.1925 
324 BERGMAN, A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, -s.116. 
325 “Za minuły hod“, in: Bulleteń klubu Bełaruskaj sialianska-pracoŭnickaj Hramady, Vilna 1926. 
326 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926, -s.9. 
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programu, jako státní pojištění dělníků, organizace veřejných prací, levný úvěr pro rolníky, 

hospodářská pomoc, stanovení minimální mzdy a jiné, které odrážely každodenní požadavky a 

potřeby pracujících, zvyšovaly přitažlivost a autoritu BSRH. 

Program BSRH se však od programů jiných politických uskupení západního Běloruska 

lišil především svým radikalismem a revolučností požadavků. Obzvlášť výrazně se to odráželo 

ve vyslovení požadavků, které se týkaly likvidace vlastnictví statkářů a církví. Požadavek 

doslova zněl: „Všechny statkářské a církevní pozemky musí být, aniž by byly vykoupeny od 

majitelů – statkářů a duchovenstva – odebrány a spolu se státními pozemky za pomoci 

vesnických výborů zdarma rozděleny mezi místní rolníky a vesnické nádeníky.“327 Konfiskované 

pozemky měly přejít do vlastnictví rolnických výborů, jejichž úlohu zřejmě musely plnit lokální 

vesnické kroužky Hramady. Podmínkou realizace tohoto požadavku měl být „mocný svaz 

rolníků a dělníků“ s následným předpokládaným vytvořením o tento svaz se opírající „rolnicko-

dělnické vlády“.328 Heslo rolnicko-dělnické vlády však nebylo vždy příslušníky Hramady 

pojímáno jako heslo diktátu proletariátu. Bylo to způsobeno celkovým rolnickým charakterem 

BSRH, který se projevoval v její celkové ideologii, tiscích, kde vedoucí role jednoznačně patřila 

rolnictvu a vedoucí úloha dělnické třídy nebyla zdůrazňována, což ostatně potvrzují projevy 

běloruských poslanců Hramady v sejmu a rozbor některých bodů tohoto programu. 

V jednotlivých Taraškevičových článcích, uveřejněných v novinách Hramady, je ovšem 

rozebírána historická role, kterou připisoval dělnické třídě a idea hegemonie proletariátu v  

dělnicko-rolnickém svazu. Taraškievič podtrhává definitivnost sjednání svazu rolnictva 

s dělnickou třídou celého Polska.329 

V oddílu programu, věnovaném změnám v agrární politice, nepodporuje Hramada, jak je 

patrné, přechod k socialistickým vztahům na vesnici, nýbrž prosazuje posílení individuálních 

hospodářství.330 Autoři programu zde sice doplňují požadavek dodatečného přidělování pozemků 

hospodářstvím s malým množstvím půdy a poskytnutí státní hospodářské pomoci (poskytování 

nářadí, úvěrů, stavební hmoty, agronomické pomoci a meliorace)331, tento bod programu ovšem 

celkově nelze zařadit mezi revolučně-demokratické požadavky a to i za předrevolučních 

podmínek. Zde je zřejmé, že autoři programu projevili smysl pro realismus a nepředpokládali 

vytvoření organizace avantgardní, nýbrž určené především pro širší vrstvy rolnictva.  

                                                 
327 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926, -s.4-5. 
328 tamtéž, -s.4. 
329 TARAŠKIEVIČ, B., „Peršy błin komam“, in: Bełaruskaja niva №7 ad 9 śńežńia 1926 
330 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926, -s.5. 
331 tamtéž, -s.5. 
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Jednotliví činitelé Hramady však spatřovali v podporované chutorizaci jistou nevýhodu. 

Jak ohledně chutorizace poznamenal Taraškievič: „Na vesnici žijí lidé svým malým zájmem a je 

těžké je sjednotit. ... Rolnictvo si dá práci leda tak s posekáním kopřiv. Dnes nás rolník 

následuje. A zítra dostane půdu a ztichne, uklidní se. A stane-li se někdy nějaká nepředvídaná 

událost, poběží na svůj chutor a tam se schová.“332 

Rozbor a porovnání programu Hramady a Komunistiské strany dovoluje tvrdit, že byly 

v některých bodech velmi blízké, což jí bylo následně mimo jiné vzneseno jako část obžaloby u 

soudu. Týkalo se to požadavků poskytování půdy bez výkupu, 8-hodinové pracovní doby, 

nastolení demokratických svobod, vytvoření dělnicko-rolnické vlády a jiné. Ovšem v otázce 

konečných cílů se tyto programy do značné míry lišily, protože program Hramady neobsahoval 

základní socialistické požadavky komunistické strany.333  

Velkou podobnost (při rozdílných formulacích) ukazuje také rozbor a porovnání 

programu Hramady a Nezávislé strany rolnické, která formulovala své požadavky pod vlivem 

komunistické strany. Program NPCh také obsahuje požadavky rozdělení statkářských pozemků, 

zbavení drobných rolnických hospodářství zdanění, rozvoj zemědělského družstevnictví a 

sebeurčení národů, vytvoření svazku dělnické třídy a rolnictva, všeobecné a bezplatné vzdělávání 

v mateřském jazyce, oddělení církví od státu a jiné.334 Taková podobnost svědčí o nepochybném 

vlivu programu NPCh na formulování požadavků Hramady.  

Poslední, 51. bod programu BSRH, prohlašuje, že „Usilujíce se o své cíle používá BSR 

Hramada cestu legálního zákonného boje na základě Ústavy a práva.“335 Všechna provládní 

dobová periodika, která pravidelně napadala Hramadu a činnost jejích lokálních organizací, 

poznamenávala, že tento bod je přítomný v programu výlučně pro to, aby uspal pozornost policie 

a státních úřadů. Ve skutečnosti však šlo Hramadě o legální působení a usilovala o ně. Tento 

legální zápas byl součástí jejího národního programu o uznání Bělorusů jako národa. 

Nehledě na pokusy úřadů a jiných politických stran popostrčit Hramadu na cestu 

nelegální činnosti, usilovala BSRH o organizaci mas a o jejich aktivitu v rámci jejich 

občanských práv, která existovala v západním Bělorusku pouze na papíře. Prosazujíce tato práva 

mobilizovala Hramada k aktivní činnosti desítky tisíc lidí z řad běloruského obyvatelstva a právě 

tato legální činnost vzbuzovala obavy vládnoucích kruhů Polska. Ve svém posledním proslovu 

v sejmu z 16. listopadu r.1926 popsal tuto situaci Taraškievič takto: „Vyhrožují Vám přípravou 

povstání. Vy, panové, jste vystrašeni ne přípravou povstání, ne bezprostřední akcí Hramady, 

                                                 
332 ŁIS, A. S., Branisłaŭ Taraškievič, Minsk 1996, -s.92-93. 
333 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.76-77. 
334 Program NiezaleŜnej partii Chłopskiej, Warszawa 1925, -s. 27. 
335 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926, -s.12. 
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jelikož Hramada to nepropaguje, nýbrž Vás straší především to, že se lid probudil a že prokázal 

svou aktivitu a že masovost hnutí. Straší Vás, panové, právě naše legální metody činnosti.“336 

Program BSRH vyvolal obrovský zájem mezi obyvatelstvem západního Běloruska a 

domnívám se, že nebude přehnaným tvrzením, že se ihned stal jakýmsi celonárodním 

programem. Tři náklady brožury programu Hramady byly vyprodány během několika měsíců. 

BSR Hramada se zakládala na principech demokratického centralismu s volenými 

ústředními orgány a s podřízeností menšiny většině a podřízených jednotek nadřízeným. 

Zároveň s programem byl schválen také organizační statut, jehož text připravil S. Rak-

Michajłoŭski. Statut nekladl žádné omezení ohledně národnosti příslušníků organizace. Podle 

statutu mohl být členem organizace „každý rolník, dělník a pracující inteligent, který dobře zná 

program BSRH a nejenom že s tímto programem souhlasí, ale je stále a pevně připraven 

pracovat na vytvoření uvědomělé organizované rolnicko-dělnické síly a cítí se připraveným na 

veškerou činnost spojenou s touto prací.“337 V statutu se uvádí, že povinnosti příslušníka 

organizace se skládají z plnění všech organizačních pokynů od stranické vlády a služby ve 

stranických úřadech, do kterých bude příslušník zvolen, úhrady členských příspěvků (podle 

vlastních možností), čtení a předplacení novin vydávaných Hramadou, neustálého získávání 

nových čtenářů a odběratelů tisků a zároveň z pořízení si členské legitimace.338 

Na vesnicích a v městečkách byla Hramada zastoupena svými nejnižšími jednotkami – 

„hurtky“ (hurtok). Hurtky uskutečňovaly základní organizační práci na místě. Každodenní práci 

řídil volený výbor hurtky, který se skládal z předsedy, sekretáře a pokladníka. Výbor se straně 

zodpovídal z uskutečňované činnosti. Příslušníci Hramady povětu tvořili povětové organizace, 

v jejichž čele se také nacházel předseda, sekretář a pokladník (tvořili prezidium výboru) a jeden 

představitel z každého hurtku. V srpnu r.1926 prezidium Hramady schválil výnos o tom, že 

povětový výbor se musí skládat z třech osob – předsedy, sekretáře a pokladníka, z nichž dvě 

mohly být jmenovány nebo delegovány Ústředním výborem Hramady. Ústředním orgánem 

povětových poboček Hramady bylo shromáždění Hramady, které nesmělo být svoláváno méně 

než jednou za rok z iniciativy povětového výboru, podle požadavku nadřízených útvarů nebo na 

žádost neméně než třech hurtků.339 

Nejvyšší mocí v BSR Hramada disponovalo Všeobecné shromáždění, které rozhodovalo 

o zásadních otázkách taktiky a politiky celé organizace. Shromáždění se skládalo z poslanců za 

hurtky a povětové výbory. Bylo svoláváno neméně než jednou za rok a na žádost neméně, než 

sedmi povětových výborů, nebo z iniciativy Ústředního výboru BSRH. Nejvyšší vůdčí orgán 
                                                 
336 ŁIS, A. S., Branisłaŭ Taraškievič, Minsk 1996, -s.120-121. 
337 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926, -s.13. 
338 tamtéž, -s.13. 
339 tamtéž, -s.13-20. 
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BSR Hramada představoval Ústřední výbor, který byl volen Všeobecným shromážděním a řídil 

veškerou činnost organizace v období mezi shromážděními. Pro řešení některých důležitých 

otázek svolával Ústřední výbor Radu Hramady, tj. schůzi představitelů ústředních orgánů a 

povětových organizací Hramady. 

 Funkci Ústředního výboru dočasně (tj. do prvního všeobecného shromáždění organizace) 

plnil Poslanecký klub Hramady. K Výboru náležel B. Taraškievič, S. Rak-Michajłoŭski, P. 

Miatła, P. Vałošyn. V únoru r.1926 se ke klubu Hramady připojil J. Sabaleŭski. Měl však 

podstatně menší úlohu v činnosti organizace, než výše uvedení poslanci. Výnosem Ústředního 

výboru z 1. července r.1926 byl do jeho skladby přijat a tajemníkem zvolen M. Bursievič.340 

V čele Ústředního výboru se nacházelo prezidium. Samotný Výbor se skládal z předsedy, 

náměstka předsedy, pokladníka a jeho náměstka. Prezidium fakticky řídilo činnost BSRH.341 

 Předsedou Ústředního výboru Hramady byl zvolen B. Taraškievič, náměstkem předsedy 

– S. Rak-Michajłoŭski, tajemníkem – M. Bursievič, pokladníkem – R. Astroŭski (ve skutečnosti 

ovšem tyto funkce plnil pop A. Koŭš342). Kromě obecné správy činnosti Výboru zajišťoval 

Taraškievič styky s představiteli Komunistické strany a NPCh. Rak-Michajłoŭski zodpovídal za 

oddělení tisku a národního školství, Vałošyn za oddělení agitace a propagandy.343 Ústřední výbor 

pravidelně svolával schůze, během kterých byly probírány hlavní otázky činnosti a politiky 

organizace. 

 V Ústředním výboru existovaly dvě tzv. „pětky“, a sice „hlavní“ a „výkonná“. Do první 

„pětky“ patřili Astroŭski, Rak-Michajłoŭski, Miatła, Taraškievič, Vałošyn. Tato „pětka“ byla 

řídící ústřednou BSRH, samostatně rozhodovala o veškeré její činnosti a reprezentovala ji ve 

vnějších vztazích. Kvůli sladění názorů svých jednotlivých příslušníků pořádala „pětka“ tajná 

jednání a schválená rozhodnutí pak realizoval Ústřední výbor.344 „Výkonnou pětku“ pak tvořili J. 

Sabaleŭski, U. Samojła, pop A. Koŭš, M. Kepel a A. Vojcik. Disponovali na rozdíl od první 

                                                 
340 Branisłaŭ Taraškievič se narodil 20. ledna r.1892 na vesnici Čarnuliški Vilenského povětu v rodině běloruského 
rolníka. V r.1911 absolvoval s vyznamenáním gymnázium ve Vilnu. V tomtéž roce zahájil studium na historicko-
filologické fakultě Petrohradské univerzity v Rusku. Po skončení univerzity získal vědeckou hodnost kandidáta 
filologie a pak titul privat docenta Petrohradské univerzity. V r.1917 vstoupil do petrohradské pobočky Běloruské 
socialistické hramady, v r.1918 stanul v čele kulturně-vzdělavacího oddělení Běloruského národního komisariátu. 
Po přestěhování Komisariátu do Moskvy se Taraškievič vrátil do Běloruska a věnoval se kulturně-vzdělavací 
činnosti. V r.1918 vytvořil první běloruskou gramatiku. V r.1921 působil jako úředník v oddělení vzdělání v tzv. 
správě Střední Litvy, která byla polskými úřady dočasně vytvořena na okupovaném litevském území Vilenska. 
V r.1922 zastával po 6 měsíců úřad ředitele Vilenského běloruského gymnázia. Po zničení BSRH a nasledujících 
zatčeních a uvěznění byl v r.1931 podle polsko-sovětské dohody o výměně politických vězňů deportován do SSSR, 
kde působil jako vědecký pracovník. V r.1937 byl sovětskou vládou neprávem odsouzen kvůli nařčení ze špionáže 
ve prospěch světového imperialismu a popraven. 
341 Zapadnaja Belarus na skamje podsudimych, Minsk 1929, -s.197. 
342 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928. 
343 tamtéž 
344 tamtéž 
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„pětky“ pouze výkonnými funkcemi. V případě nějakých rozhodnutí měla být všechna schválena 

„hlavní pětkou“.345 

 Veškerou běžnou organizační a kancelářskou práci řídil Ústřední sekretariát Hramady, 

který zahájil svou činnost 1. června r.1926 ve Vilnu. V čele sekretariátu se nacházel M. 

Bursievič. Náměstkem tajemníka byl zvolen V. Makoŭski. Bursievič řídil bezprostředně kancelář 

a odpovídal za finanční prostředky organizace. Bursievič se ukázal být dobrým organizátorem a 

za pomoci Rak-Michajłoŭskeho výborně uspořádal běžný organizační provoz, což odehrálo 

velmi důležitou úlohu v masovosti samotné organizace Hramady.346 Makoŭski působil jako 

politický referent sekretariátu a školil zástupce a vedoucí hurtků ohledně organizačních a 

politických otázek. Brzo byly na Ústředním sekretariátu vytvořena následující oddělení: 

technicko-výkonné, právnické, registrační a zasílatelské. V těchto odděleních působili 

gramotnější aktivisté z povětů a bývalí žáci Vilenského běloruského gymnázia, kteří byli 

vyloučeni v důsledku jejich politické činnosti. V prosinci r.1927 působilo na sekretariátě 

Hramady 19 spolupracovníků.347 

 Kromě toho zvolil Ústřední výbor v červnu přibližně 50 „mužů důvěry“, kteří zahájili 

organizační činnost v 18 povětech Vilenska, Grodnenska a na Polesii.348 

Kvůli vyřešení některých otázek, které vyžadovaly širší projednání, začal Ústřední výbor 

v květnu r.1926 svolávat shromáždění Rady Hramady. Na některá shromáždění Rady zvali 

školitele a část pravomocných zastupitelů Výboru v lokálních organizacích Hramady, 

pracovníky Ústředního sekretariátu, redakce novin Hramady a občanských sdružení, která se 

nacházela pod vlivem Hramady. V takovýchto případech se schůze Rady proměňovaly v 

rozšířené porady aktivu při Ústředním výboru.349  

Každý člen byl do organizace přijímán schválením prezidia Ústředního výboru, který 

zároveň schvaluje skladbu prezidia výborů a hurtků.350 

Je z toho patrné, že Ústřední výbor BSR Hramada usiloval o centralizaci a koncentraci 

organizační a politické činnosti ve svých rukách, což následně vykazují zápisy a zprávy z 

Ústředního výboru a povětových organizací.  

Finance Hramady se skládaly z členských příspěvků, poslaneckých příspěvků, příjmů z 

prodeje literatury a příspěvků od obyvatelstva. Polovina členských příspěvků zůstávala 

v místních nebo povětových pobočkách a zbývající částka se posílala do Ústředního výboru. 

                                                 
345 tamtéž 
346 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, -s.56. 
347 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, лл.3, 5; д.27, л. 155. 
348 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.25. 
349 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.79. 
350 tamtéž, -s.1-12. 
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Povětová shromáždění měla právo stanovovat dodatečné příspěvky na speciální účely. 

Organizační práci spojenou s vytvořením lokálních hurtků a povětových výborů měli 

uskutečňovat osoby pověřené Ústředním výborem.351 

O vlajce Hramady se dozvídáme z korespondence náměstka tajemníka a politického 

referenta Ústředního výboru V. Makoŭského směřované místním organizacím, kde uváděl: 

„vlajka Hramady může být jedině červená“, ovšem „zatím není třeba ji vyvěšovat“.352 Hymnou 

Hramady byla revoluční píseň „Ad veku my spali“ (“Адвеку мы спалі”), která byla v té době 

fakticky hymnou Běloruské SSR. 

Statut BSR Hramady odpovídal tedy jejímu politickému charakteru hromadné revolučně-

demokratické organizace. Statutem stanovené organizační formy BSHR umožňovaly sjednotit 

v jejích řadách široké vrstvy obyvatelstva a zároveň zajišťovaly zpětnou vazbu a jejich vliv na 

politiku a činnost organizace. 

Program a statut Hramady schválené v květnu r.1926 byly dočasné. K jejich konečné 

úpravě a schválení mělo dojít během prvního obecného shromáždění BSRH.353 Ovšem samotné 

vytvoření řídicích útvarů a schválení programu a statutu organizace Hramady znamenaly 

dovršení jejího formování jakožto plnohodnotné organizace. 

Ihned po schválení programu BSRH její předseda Taraškievič napsal „Návod o tom, jak 

tvořit organizace Běloruské rolnicko-dělnické hramady na periferii.“ (byl vytisknut 7. července 

r.1926). Návod je napsán formou rozhovoru a rad. Z návodu je patrná hluboká znalost života na 

běloruském venkově. Nápadná je zároveň stylizace obsahu do co nejsrozumitelnější a co 

nejdostupnější formy návodu pro vytvoření prvotních ohnisek politické činnosti. Zase se 

zdůrazňuje význam zpětné vazby ve společném zápase: „Posuzujte a kritizujte všechny ty, kdo 

řídí politiku a ... pokud v něčím nesouhlasíte s politikou naší rolnicko-dělnické Hramady, tak 

nemlčte, ale ihned nám pište, abychom mohli uposlechnout váš hlas a společně napravovat své 

chyby.“354 V dokumentu se opakovaně klade důraz na legálnost organizace a sjednocenost 

pracujících. Po řadě praktických rad a návodů na organizaci činnosti Taraškievič opakuje: 

„Dosáhnout lepšího osudu lze pouze vlastníma rukama, neboť nikdo nedá svévolně ani půdu, ani 

svobodu ani práva. Nikdo z lásky nedá sociální ani národní osvobození. Je o to nutné usilovat 

samostatně a to stranickými, kulturními a hospodářskými organizacemi. Je nutné ... zapojit do 

práce všechny: staré a mladé, muže a ženy.“355 

                                                 
351 Bełaruskaja Sialianska-Rabotnickaja Hramada. Prahrama i statut Bełaruskaj sialianska-Rabotnickaj Hramady, 
Vilnia 1926, -s.1-12. 
352 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.80. 
353 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
354 Instrukcyja ab tym, jak tvaryć arganizacyi Bełaruskaj sialianska-rabotnickaj hramady na mescach, Vilna 1926, -
s.17. 
355 tamtéž, -s.17. 
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Pro osoby mladší 18 let měly být vytvořeny tzv. „mládežnické hurtky Hramady“. Jedinci 

starší 18 let mohli být plnohodnotnými přáteli organizace.356  

Hramada disponovala velkou aktivní členskou základnou, v které byly zastoupeny 

všechny vrstvy běloruské společnosti. Údaje o této skladbě poskytují především soudní materiály 

z procesu Hramady. Mezi 56 obžalovanými v soudním řízení Hramady jsou přítomni její 

nejvýznamnější političtí a ideoví vůdci: B. Taraškievič, P. Miatła, S. Rak-Michajłoŭski, P. 

Vałošyn a M. Bursievič. Všichni pocházeli ze západoběloruského venkova a stále s ním 

udržovali kontakt coby lidoví učitelé. Všichni se zároveň během řady let aktivně zúčastnili 

běloruského národního hnutí a po roce 1918 se vrátili do Polska. Zde se odehrála evoluce jejich 

politických a ideových názorů, která spočívala v odklonu od tradic Běloruské socialistické 

hramady, na niž původně navazovali a sbližování s komunistickým hnutím. V autobiografii 

Taraškieviče se můžeme dočíst, že se stal příslušníkem komunistické strany v listopadu r.1925. 

P. Miatła, S. Rak-Michajłoŭski a P. Vałošyn vstoupili do komunistické strany na konci r.1926.357 

Všichni se těšili obrovské popularitě. 

Ve vedení Hramady se současně nacházeli lidé, kteří hráli v její činnosti dosti významnou 

úlohu, ovšem zastávali, jak se ukázalo během pozdějších represí polské vlády proti Hramadě, 

jinou ideologickou a politickou pozici. Tito političtí činitelé spolupracovali posléze s režimem 

sanace. Nejvýznamnějším z nich byl bezpochyby Anton Łuckievič, který se u soudního procesu 

Hramady veřejně zřekl. Łuckievič formálně nepatřil do Hramady, ovšem aktivně se podílel na 

činnosti organizace, spolupracoval s vůdčími osobnostmi Hramady a odehrál významnou roli 

v celkovém rozvoji jejího tisku.358 Mezi těmito osobnostmi lze uvést také Fabijana Akińčyce, 

právního konzultanta BSRH a zástupce dozorčí Rady Společnosti pro běloruskou školu (TBŠ), 

který posléze v 30. letech založil běloruskou fašistickou organizaci a ostře kritizoval Hramadu a 

zvláště Taraškieviče v tisku, dále Radaslava Astroŭského, ředitele Běloruského gymnázia ve 

Vilnu a ředitele Běloruské banky359 nebo Jazepa Šnarkieviče, učitele, zakladatele běloruského 

gymnázia v Nesvižu a od r.1924 tajemníka Hlavní správy TBŠ, který se běloruského hnutí 

účastnil od r.1917. 

                                                 
356 Instrukcyja ab tym, jak tvaryć arganizacyi Bełaruskaj sialianska-rabotnickaj hramady na mescach, Vilna 1926, -
s.19 
357 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, -s.53. 
358 Anton Łuckievič spolu se svým bratrem Janem stál u počátků běloruského obrozeneckého hnutí v letech 1903-
1905. Během období I. světové války spolupracoval ve Vilnu s běloruskými novinami Homan («Гоман») 
financovanými Němci. Na konci 1919 byl A. Łuckievič hlavním ideologem běloruského, na Polsko orientovaného 
prostředí. Byl iniciátorem vytvoření Nejvyšší Rady, která usilovala o roli běloruského národního zastoupení. V této 
souvislosti vyjednával v tomto období  Łuckievič s různými buržoazními úřady ohledně možnosti poskytování jejich 
pomoci při vytvoření běloruského státu. Během 20. let byl jedním z hlavních činitelů v běloruských kulturních a 
vydavatelských organizacích ve Vilnu. 
359 Během II. světové války předseda tzv. Běloruské vlády vytvořené fašistickými úřady. 
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Rozhodující úlohu ve vedení Hramady hráli však levicoví činitelé a činnost hramadovské 

pravice neovlivňovala celkovou politiku organizace. Zároveň je nutné dodat, že Hramada jako 

organizace existovala jen krátkou dobu a proto se uvnitř organizace žádné seskupení nestihlo 

zformovat. Jak poznamenával Taraškevič, „teoreticky by bylo možné uskutečnit jinou variantu 

zničení Hramady – a to cestou vnitřního rozkladu. Ovšem ve skutečnosti nemohly úřady najít pro 

tento účel vyhovující půdu ani vyhovující lidi.“360 Jak ukazuje rozbor dokumentů Hlavního štábu 

polské policie ohledně běloruské otázky, provedený Bergmanovou, neexistoval žádný člověk, 

který by se mohl postavit do čela opozice v této organizaci.361 Musíme ovšem vzít v úvahu, že 

ani v tajných policejních dokumentech pro vnitřní účel se nepíše vždy úplně všechno. Právě 

proto se mohl ve svých soudech ohledně možné opozice Taraškievič mýlit. Měl ovšem pravdu 

ohledně půdy pro vznik možné opozice – ta skutečně neexistovala. Celé hlavní vedení BSR 

Hramada a rovněž její lokální pobočky byly ovládány lidmi, kteří byli bezvýhradně loajální vůči 

vedení Hramady. 

V základě politických předpokladů vytvoření BSR Hramady se nacházelo působení celé 

řady faktorů veřejně-politické povahy života v západním Bělorusku a celková mezinárodní 

situace 20. let 20. století. Mezi těmito faktory lze uvést přestoupení levé frakce běloruských 

politiků na revolučně-demokratické pozice a podřízení veškeré jejich činnosti direktivám 

Kominterny, zkušenost předchozích živelných rolnických hnutí a ozbrojených forem 

partizánského hnutí z let 1921-1925. K nejdůležitějšími faktorům však patří politický, 

národnostní a hospodářský útlak běloruského obyvatelstva na etnicky běloruském území 

anektovaném Polskem, v tu dobu probíhající prudký hospodářský, národní a kulturní rozvoj 

BSSR a s tím spojená vnitřní a vnější politika, kterou prosazovala komunistická vláda 

sousedního SSSR. Právě pod vlivem komunistů se v červnu r.1925 odehrál rozkol Běloruského 

poslaneckého klubu, načež běloruské parlamentní zastupitelství de facto přestalo existovat jako 

instituce, která sjednocovala západoběloruské národní hnutí. Po rozkolu jednotné běloruské 

frakce začaly hrát vedoucí úlohu konkrétní jednotlivé časti národního hnutí. Hlavním 

rozdělujícím faktorem se stala otázka upřednostňování buď národních nebo třídních požadavků v 

činnosti. 

Hlavním důvodem, proč na konci 20.let 20.století fakticky došlo k zastavení 

západoběloruskými organizacemi organizovaného parlamentního zápasu, se stala jak státní 

polská politika, zaměřená na posílení výkonné moci a následné podřízení si moci zákonodárné, 

která se začala prosazovat zvláště po květnovém převratu v r.1926, tak i absence jednotnosti 

v prostředí západoběloruského národního hnutí. Celkově působení západoběloruských 

                                                 
360 BERGMAN, A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, -s.120. 
361 tamtéž, -s.120. 
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představitelů v polském sejmu se však stalo během 20. let významným jevem v dějinách rozvoje 

běloruského národního hnutí.   

Rozkol uvnitř Běloruského poslaneckého klubu a následné formování poslaneckého 

klubu Hramady poskytlo nové možnosti pro vytvoření hromadné legální lidové organizace. 

Utváření BSR Hramady jakožto organizace v 2. polovině r.1925 až 1. polovině r.1926 probíhalo 

během procesu politické agitace, zesílení boje proti úřadem navrhované pozemkové reformě a 

zápasu za otevření běloruských škol, nastolení organizační sítě a selekci členské základny, 

vytvoření řídících orgánů a rozpracování a schválení programu a statutu organizace. Statut 

BSRH odpovídal jejímu politickému charakteru jakožto hromadné lidové organizace. V základě 

organizační struktury BSRH se nacházely principy demokratického centralismu. 

Během května-června r.1926 vytvořené řídící orgány, schválení programu a statutu 

Hramady, znamenalo dovršení jejího formování coby organizace. Tak skončilo první přípravné 

období v dějinách Hramady, které trvalo od června r.1925 do května r.1926.  
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4. Proměna Běloruské rolnicko-dělnické hramady v masovou organizaci a její 

činnost. Zničení BSRH. 

 

4.1. Proměna Běloruské rolnicko-dělnické hramady v masovou organizaci 

 

Začátek růstu Hramady se datuje polovinou dubna r.1926. Právě tehdy začali být na 

vesnici posíláni školitelé, mezi jejichž cíle patřilo vytvoření lokálních hurtků. Nejintenzivnější 

růst hurtků ve 2. čtvrtletí r.1926 byl zaznamenán v Dunilaveckém, Disnenském, Gorodeckém, 

Kobrinském, Lunineckém, Ošmianském, Pružanském, Slonimském, Stolpeckém, Vilejském a 

Voložinském povětě.362 Později pokračoval rozvoj organizace velice nerovnoměrně. Pokud 

vzniklo v době od března do konce července kolem 100 místních hurtků, tak jich bylo v srpnu 

vytvořeno 330, zatímco v září a říjnu – kolem 165.363  

Během organizační přípravné činnosti se vedení BSRH především snažilo o navázání 

spojení s místními aktivisty, kterých by pak bylo možné zapojit do práce. Tento úkol byl 

usnadněn již existujícími kontakty, které byly poslanci nastoleny během přípravy četných 

poslaneckých mítinků v různých městech a městečcích západoběloruského území. Někdy byli 

tací lidé osloveni na základě toho, že dříve bývali odběrateli radikálních běloruských novin364 

nebo organizátory kampaní pro otevření běloruských škol a vesnických čítáren. Důležitým 

prvkem ve formování aktivní členské základny BSRH se ovšem staly místní komunistické 

organizace. Okresní a krajové výbory KPZB kontaktovaly Ústřední výbor BSRH a poskytovaly 

kontakty vhodné pro aktivní organizační činnost. Příslušníci samotných komunistických 

organizací však do BSR Hramada zatím nevstupovali nebo vstupovali, ale nezaujímali vedoucí 

postavení kvůli zachování konspirace. K práci v Hramadě určila KPZB ve 2. polovině r.1926 

více než 200 komunistů.365 

„Na začátku r.1926“ - jak uvádí jeden z aktivních dobových činitelů komunistického 

hnutí na území západního Běloruska F. Karavackij, „jsme dostali podle nařízení Výboru 

(Vilenského okresního výboru KPZB – pozn. A.I.) přesný návod, jak vystupovat vůči všem 

buržoazním stranám a legálním revolučním organizacím ... Některým komunistům bylo nařízeno 

řídit místní kroužky NPCh a Hramady. Jiným příslušníkům komunistických poboček se 

zakazovalo vstupovat do skladby těchto legálních organizaci.“366 

                                                 
362 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
363 tamtéž 
364 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.155. 
365 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.7. 
366 U surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 1958, -s.74-75. 
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Během prvního zmíněného období, tj. od března do konce července byla ústřední 

pozornost věnována vypracování programu a statutu, tj. celkovému formování organizace. Po 

ukončení této práce byly v červenci r.1926 zakládány jednotlivé organizační kroužky na 

venkově. Právě proto došlo v srpnu k největšímu kvantitativnímu rozvoji a nárůstu organizačních 

jednotek BSRH. Později – v září a říjnu – po připojení lidí již připravených pro vstup do BSR 

Hramada tempo růstu hurtků zesláblo, ovšem stále pokračovalo a pokrývalo jejich sítí celé území 

západního Běloruska. 

Podle stavu k 1. listopadu r.1926 se Hramadě podařilo vytvořit kolem 800 hurtků, které 

disponovaly 50 000 až 60 000 příslušníky a více než tisícem tzv. „pověřených osob“. Tyto 

lokální jednotky byly ve východních vojvodstvích umístěny následně: 

1.   ve Vilenském vojvodství 174 hurtků; 

2. v Novahrudském vojvodství 199 hurtků; 

3. v Białystockém vojvodství 169 hurtků; 

4. v Poleském vojvodství 62 hurtků. 

Celkem tedy 604 hurtků, které se tajné policii podařilo objevit.367 

Formování větších organizačních jednotek – povětových poboček Hramady – však ještě 

nebylo dokončeno. Nebyly vytvořeny povětové výbory v následujících povětech: 1. 

Molodečnenském, 2. Ošmianském, 3. Vilensko-Trokském, 4. Svencianském, 5. Lunineckém.368 

K 1. říjnu r.1926 existovaly následující povětové výbory: 1. Vilenský městský výbor, 2. 

Vilenský, 3. Disnenský, 4. Postavský, 5. Grodnenský, 6. Lidský, 7. Stolbecký, 8. Slonimský, 9. 

Pinský, 10. Kosovský.369 Celkové množství povětových výborů tvořilo k 1. listopadu 18 

jednotek.370 

Jak již bylo v předchozí kapitole zmíněno, došlo v dubnu r.1926 k vysílání školitelů na 

vesnici, přičemž na každý povět připadaly 1 až 3 osoby. Vzhledem k značnému a stalému rozvoji 

Hramady byl počet školitelů trojnásobně zvětšen. Školitele se podřizovali bezprostředně 

Ústřednímu sekretariátu BSRH ve Vilnu.371 

Část aktivistů působila oficiálně jako pověřené osoby Hramady. Již v srpnu r.1926 bylo 

v každém povětu mezi třemi až deseti pověřenými osobami BSR Hramada. K prosinci tohož 

roku se jich ve většině povětů vyskytovalo  10 až 40 a v některých povětech dokonce více než 

                                                 
367 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
368 tamtéž 
369 tamtéž 
370 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.93. 
371 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
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50. Na začátku prosince r.1926 dosáhli celkového počtu 578 osob372 a v polovině ledna r.1927 

jich bylo již 980.373 

Instituce pověřených osob odehrála velmi důležitou úlohu v činnosti Hramady a 

v procesu její proměny na organizaci masovou. Pověřené osoby se staly prvním segmentem 

aktivní členské základny a organizátory lokálních hurtků. V průběhu vytváření hurtků 

vstupovaly pověřené osoby bezprostředně do jejich skladby. Mnozí z nich pak byli zvoleni do 

vesnických, gminných a povětových výborů a stanuli v jejich čele. Mezi obyvatelstvem pak šířili 

agitaci o tom, že půda má být bez výkupu předána bezzemkům a rolníkům s malým množstvím 

půdy, o nutnosti vytvoření rolnicko-dělnické vlády atd..374 

Vzhledem k tomu, že řada povětových výborů zatím ještě nebyla zformována, plnil jejich 

funkce Ústřední výbor BSRH a její sekretariát.375 Ústřední výbor se stal skutečným 

organizačním štábem BSRH. Pracoval každý den od 7 až do 22 hodin, svátky nevyjímaje. 

Sekretariát zahájil rozsáhlou korespondenční činnost s aktivní členskou základnou Hramady, 

která posléze dosáhla obrovského rozsahu. Stačí říct, že za druhé pololetí r.1926 bylo 

sekretariátem odesláno 10 023 dopisů: za červenec jich bylo odesláno 549, za srpen – 1 566, za 

září – 2 156, za říjen – 2 033, za listopad – 1 648 a za prosinec – 1 818.376 Ovšem ještě větší 

množství dopisů bylo sekretariátem obdrženo. 

V těchto dopisech vybízel sekretariát aktivisty k vytvoření hurtků a organizaci jejich 

provozu. Posílal pro to nezbytné materiály: program a statut BSRH, návody a instrukce, noviny a 

politické tisky a zároveň doklady opravňující provedení této činnosti z pozice pověřené osoby 

BSR Hramada. Někteří z těchto pověřenců byli pak pozváni do Vilna na školení. 

Na druhé straně spatřujeme také zjevný zájem o činnost Hramady i ze strany samotných 

pracujících. V dopisech posílaných Hramadě se můžeme dočíst, že rolníci žádali o zasílání 

politické literatury, statutu a programu BSRH, prosili o rady ohledně vytvoření hurtků a 

kulturního a každodenního života a atd..377 Celkově vzato spatřovali rolníci v této organizaci 

představitele a obhájce svých zájmů. Proto se obraceli k poslancům Hramady také se stížnostmi 

na zvůli místních úřadů, prosili o poskytnutí právnické konzultace atd.. 

Je nutné poznamenat, že vedoucí činitelé Hramady tyto dopisy pravidelně četli, psali 

odpovědi, v právnických otázkách radili, kam se mají autoři dopisů obrátit a zasílali požadované 

tisky. Poslanci pravidelně předkládali v sejmu interpelace o přečinech úřadů a podávali četné 

protestní žádosti místním vojevodským a povětovým úřadům. Neustále zajížděli do různých 

                                                 
372 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, л.416. 
373 НА РБ, ф.882, оп. 1, д.63, с.63; 416. 
374 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.56. 
375 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
376 НА РБ, ф.882, оп. 1, д.36, л.189. 
377 НА РБ, ф.882, оп.1, д.37, л.94; оп.2, д.1, ч.2, л.374. 
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měst a vesnic západního Běloruska a bezprostředně se účastnili vytváření místních poboček 

BSRH. 

Agitátoři zařizovali shromáždění rolníků, během kterých přednášeli projevy, četli 

program a statut Hramady, popularizovali a vysvětlovali rolníkům její cíle. Často zdůrazňovali 

nutnost sjednocení rolníků s dělnickou třídou. Pro propagaci Hramady využívali agitátoři 

sváteční trhy, církevní slavnosti a jiné události. Je nutné říct, že tito lidé se těšili na vesnice velké 

popularitě a důvěře. Proto padala jejich agitace na úrodnou půdu. Bezprostředně během 

shromáždění podepisovali rolníci tzv. deklaraci (žádosti) pro vstup do Hramady. Přítomní volili 

výbor lokálního kroužku, tj. předsedu, pokladníka a tajemníka. Pak byly deklarace a kopie zápisů 

posílány do Vilna. Ústřední výbor schvaloval hurtky a zároveň skladbu jejich výborů a zpětně 

posílal členské legitimace. 

Z vesnic, kde hurtky již existovaly, vypravovali se agitátoři Hramady do jiných míst. 

Pomáhali tam místním aktivistům uskutečnit organizační shromáždění a zaškolovali je 

v provedení práce. 

Rozvoj BSRH nabýval hrozivé velikosti, zvláště pokud vezmeme v úvahu celkovou 

chudobu obyvatelstva, agrární přelidnění, velké daňové zatížení a aktivní komunistickou agitaci. 

Organizačním cílem Hramady byla především její masovost, o čemž se ostatně můžeme dočíst u 

Taraškieviče: „Co se týče taktiky BSR Hramada, tak do popředí se dostává masovost, neboť tam, 

kde jde o pozvednutí vědomí mas, musí být samotná akce masovou.“378  Právě proto bylo 

s rozvojem a růstem Hramady třeba počítat a pro polskou vládu bylo nebezpečné toto hnutí 

podceňovat, neboť se zakládalo a opíralo o široké vrstvy obyvatelstva.  

S odporem ze strany vlády se Hramada střetla již na začátku své existence. Čím 

početnější se Hramada stávala a čím více se angažovala, tím více překážek se jí dostávalo od 

místních úřadů.  

Hurtky měly být povinně registrovány na státních úřadech, jinak byly považovány za 

nezákonné. Ovšem tato registrace byla doprovázena četnými formalitami, které ztěžovaly 

založení nových hurtků. Plánovaná schůze hurtku se měla zároveň nahlásit na policii a na 

gminné samosprávě několik dní před jejím konáním. Hurtky často nedostávaly povolení k 

uskutečnění podobných schůzí a policie je podle vlastního uvážení rozháněla. Jen za období 

mezi 10. září a 1. prosincem bylo podle neúplných údajů Ústředního výboru BSRH policií 

zakázáno a rozehnáno 20 schůzí hurtků a jeden povětový sjezd Hramady, ve 37 případech byla 

uvalena pokuta a 28 lidí bylo policií za konání schůze zatčeno.379 

                                                 
378 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.783. 
379 НА РБ, ф.882, оп.1, д.70, лл.1-9. 
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Obecná tendence spočívala v tom, že statkáři, osadníci, státní úředníci a někteří 

představitelé duchovenstva se snažili znemožnit činnost BSRH. Projevovalo se to v zastrašování 

obyvatelstva a vyhrůžkách o právní zodpovědnosti za vstup do BSR Hramada. Proti aktivistům 

BSR Hramada byli posíláni exekutoři kvůli soupisu majetku ke zdanění.380 

Ovšem nejbezohlednějšímu pronásledování byla BSR Hramada vystavena ze strany 

policie.381 K nejrozšířenějším prostředkům, které používala policie, patřilo zastrašování 

obyvatelstva, zatýkání aktivistů a represivní opatření. Například, když byl 29. září na vesnici 

Nikalaeva Disnenského povětu založen hurtok Hramady, policie se na vesnici dostavila ještě 

tentýž den a „začala vyslýchat a zapisovat do protokolu prohlášení nejen vedoucích hurtku, ale 

také všech jeho příslušníků.“382 

Podle mého názoru je zajímavým faktem, že mnozí rolníci vkládali do Hramady vroucí 

náboženský smysl a jejich podpora této organizaci se zakládala především na náboženských 

motivech ze Starého a Nového Zákona.383 Jiní rolníci ji spojovali s mesiášstvím a obětí 

mučednictví. „Bělorus vstupuje do Hramady, aby stenal spolu s ostatními ještě hlasitěji, a aby si 

posvětil tímto nářkem cestu k požehnání, tj. ke světlu z temnoty,“ psal ve svém dopisu jeden 

z příslušníku hurtku BSRH na vesnici Golovcy Skidelské gminy.384 

Ve svých protestních dopisech, které posílali do sejmu, uváděli rolníci fakta o krutém 

zacházení policie s aktivními příslušníky organizace. V červnu r.1926, kdy došlo k vytvoření 

kroužků Hramady, uskutečnila policie hromadné prohlídky ve vesnicích Pacevičy, Siniavičy, 

Malkovičy, Asauliany, Borky, Samilavičy, Lichiničy, Zelviany a Kalidyičy Volkovysského 

povětu a zatkla 75 lidí. „Bili lidí až do ztráty vědomí,“ psali vesničané, „pak je nutili, aby se 

jejich oběti přiznaly k tomu, co po nich jejich trýznitelé požadovali. Kdo se nepřiznal, toho 

mlátili znovu.“385 Na základě takových dopisů skládaly posléze poslanci BSRH interpelace, které 

obsahovaly fakta o porušení zákona a předkládaly se následně patřičným ministrům. 

Reakce samotných rolníků na zvůli úřadů také zasluhuje pozornost. Do redakce Narodnaj 

spravy vesničané psali: „Lid se nebojí jejich (policejního – pozn. A.I.) zastrašování ... a 

sevřených zástupech vstupuje do Hramady.“386 

Pro přesnější porozumění prudkému rozvoji Hramady je nutné věnovat zvláštní pozornost 

jejímu kvantitativnímu růstu a sociální skladbě. V obrovském nárůstu příslušníků Hramady se 

                                                 
380 НА РБ, ф.882, оп.1, д.48, л.85; д.72, л.230. 
381 НА РБ, ф.882, оп.1, д.59, л.61; д.64, лл.15-18; д.56, лл.24, 46-47. 
382 НА РБ, ф.882, оп.1, д.64, лл.15-16; д.56, лл.24, 46-47; д.59, лл.41, 61. 
383 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, лл.20-21. 
384 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л. 20-21. 
385 НА РБ, ф.882, оп.1, д.53, л.38. 
386 Narodnaja sprava ad 18 žńiuńia 1926 
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odráželo rostoucí národní sebeuvědomění a na síle nabírající zápas o prosazování sociálních a 

národnostních změn vůči obyvatelstvu západního Běloruska. 

Jak je známo, prudký růst doprovázel organizaci již od samotného okamžiku jejího 

vytvoření. Existují různé údaje o počtu příslušníků Hramady. Ovšem za nejpřesvědčivější z nich 

je nutné pokládat informace Ústředního sekretariátu BSRH, přestože jsou poněkud redukovány, 

neboť tyto údaje byly sekretariátu od místních hurtků doručovány se značných zpožděním (o 

týden a více později). 

Podle informačních tabulek Ústředního sekretariátu, zachycujících počet příslušníků 

organizace, probíhal její růst v r.1926 následujícím způsobem: 

 

Tabulka 1. 

Počet hurtků Hramady po měsících387 

r.1926  

Povět červen červenec srpen září říjen listopad 

Celkem k 
1. 

prosinci 
Ašmianský - - 1 3 1 - 5 

Baranavičský 1 11 17 7 4 8 48 

Białystocký 1 3 10 5 6 4 29 

Belský - 3 7 6 4 5 25 

Braslavský - 2 7 23 15 4 51 

Brestský - - - 1 1 3 5 

Valožinský 1 2 5 10 10 11 39 

Volkovysský - 4 31 26 23 9 93 

Vilensko-Trokský - - - 1 - - 1 

Vilejský - 3 9 15 16 10 53 

Grodnenský 1 10 70 62 42 13 198 

Disnenský 1 2 37 67 26 5 138 

Kosovský - 7 34 24 22 10 97 

Lidský 4 5 10 8 11 11 49 

Luninecký - - - 12 - - 12 

Molodečnenský - 3 39 49 19 5 115 

Novаhrudský 2 13 47 54 32 36 184 

Nеsvižský - - 11 3 2 6 22 

Postavský 2 9 27 46 25 1 110 

                                                 
387 НА РБ, ф.882, оп.1, д.36, л.190; д.63, л.299. 
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Pinský 5 4 3 4 - 2 18 

Pružanský - 2 8 14 13 25 62 

Sakolský - 1 3 5 7 1 17 

Slonimský - 9 41 42 21 24 137 

Stolbcovský 1 11 22 13 11 5 63 

Stolinský - - - - 1 - 1 

Svianciansky - - - - 1 - 1 

Celkem: 19 104 439 500 313 198 1573 

 

 

Tabulka 2. 

Počet příslušníků Hramady po měsících388 

r.1926  

Povět červen červenec srpen září říjen listopad 

Celkem 
k 1. 

prosinci 

Počet 
Ústředním 
výborem 

pověřených 
osob k 14. 
prosinci  

Ašmianský 17 60 76 173 97 116 539 17 

Baranavičský 9 128 497 277 266 363 1522 9 

Białystocký 26 99 222 275 167 339 1128 27 

Belský 42 47 105 136 119 411 1160 42 

Braslavský 32 60 253 662 528 645 2180 34 

Brestský 12 - 2 29 23 64 130 12 

Valožinský 19 145 205 331 402 454 1556 22 

Volkovysský 41 144 558 773 792 592 2900 42 

Vilensko-
Trokský 

- 2 8 41 84 47 182 - 

Vilejský 26 161 108 729 640 1639 3303 28 

Grodnenský 37 168 1105 1863 1253 949 5375 37 

Disnenský 50 232 1212 3729 2783 1974 9980 51 

Kobrinský - - 2 - - 2 4 - 

Kosovský 6 136 575 1503 196 1792 3608 6 

Lidský 50 148 243 327 397 613 1778 52 

Luninecký 3 68 163 168 153 63 508 3 

                                                 
388 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, л.318, 416, 418. 
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Molodečnenský 25 80 858 1775 1248 1261 5247 25 

Novаhrudský 24 128 843 1449 203 2189 4836 24 

Nеsvižský 35 1 87 135 60 352 670 35 

Postavský 17 84 687 1315 1360 918 4381 18 

Pinský 5 42 41 74 134 229 525 5 

Pružanský 3 19 184 232 399 899 1736 3 

Sakolský 12 14 50 73 63 107 319 12 

Slonimský 35 227 701 1118 675 1961 4517 35 

Stolbcovský 29 352 744 1094 735 1307 4261 29 

Stolinský - - - - - 18 18 - 

Svianciansky - - 4 18 15 18 55 - 

Celkem: 555 2545 9415 18299 12782 18522 62188 578 

 

Podobné tabulky s dynamikou růstu organizace nacházíme také v Běloruském kalendáři 

pro r.1927, vydávaném Hramadou (“Беларускі каляндар на 1927 год”)389: 

Tabulka 3. 

Celková dynamika růstu BSRH podle údajů Běloruského kalendáře pro r.1927 

 
Rok Měsíc Počet hurtků Počet příslušníků 

1926 červen 19 569 

1926 červenec 122 3114 

1926 srpen 561 12 529 

1926 září 1062 30 828 

1926 říjen 1374 43 570 

1926 listopad 1658 62 092 

1926 do 10. prosince 1720 66 996  

   Celkem v 27 povětech 

   

Během tak krátkého období se BSRH proměnila v hromadnou lidovou organizaci. 

Rozbor údajů ve výše uvedených tabulkách ukazuje, že zatímco v červnu vzniklo 19 kroužků a 

v červenci - 104, bylo jich v srpnu vytvořeno 439, v září – 500 a v říjnu – 313. Největší růst 

hurtků připadá tedy na srpen a září. V září a říjnu vstupovalo také do Hramady každý den více 

než 600 lidí. 

                                                 
389 Infarmacyjny adźeł Beł(aruskaja) Sial(ianskaja) Rabotn(ickaja) Hramada. Bełaruski kaliandar na 1927 hod, -
s.106. 
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Nejintenzivnější tvorba hurtků je zaznamenána v Grodnenském, Novahrudském, 

Disnenském, Slonimském, Molodečnenském a Postavském povětu. Již v říjnu r.1926 existovalo 

v každém z těchto povětů mezi 100 a 180 hurtků. V některých povětech vznikalo během srpna a 

září 60 až 70 kroužků. K 1. listopadu r.1926 se na území západního Běloruska nacházelo celkem 

1 573 hurtků BSR Hramada. Pokud vezmeme v úvahu přibližně týdenní poštovní zpoždění, 

s kterým na Ústřední sekretariát dorážely dopisy z venkova, můžeme předpokládat, že skutečné 

množství kroužků BSRH k 1. prosinci bylo ještě větší. Podle údajů o kvantitativním růstu 

organizace v polovině listopadu, které představovaly de facto údaje za říjen, disponovala 

Hramada téměř 70 tisíci příslušníků.  

Na růst Hramady působila zároveň řada jiných faktorů – územní poloha povětu, úroveň 

zbídačení obyvatelstva v důsledku I. světové a občanské války a zároveň konfesní příslušnost 

obyvatelstva. Slabší rozvoj Hramady byl zaznamenán v okrajových povětech, kde společně 

s běloruským obyvatelstvem žila jiná etniky, například polské v Białymstockém, Belském a 

Sokolském povětu, ukrajinské – v Droginičském, Kobrinském, Pinském, Stolinském a části 

Brestského povětu a litevské etnikum – ve Vilensko-Trokském a Svencnianském povětu. To 

samé můžeme také poznamenat ohledně povětů, kde žilo běloruské obyvatelstvo katolického 

vyznání (t.j. Ašmianský, Voložinský a Lidský povět). V těchto povětech bylo národní 

uvědomění slabší, protože zde působily polonizační tendence katolického kléru a část etnicky 

běloruského obyvatelstva se považovala za Poláky.390 

Druhá vlna růstu BSRH připadá na období mezi listopadem r.1926 až lednem r.1927. 

Úplné údaje o množství příslušníků BSR Hramada, kteří vstoupili do organizaci od 1. listopadu 

r.1926 do 15. ledna r.1927 a zároveň o množství hurtků vytvořených během zmíněného období, 

se v materiálech Ústředního sekretariátu BSRH nedochovalo. Existují pouze statistiky za 

listopad a údaje o množství hurtků na 15. ledna r.1927 a to v 11 z celkových 28 povětů. 

Zachované údaje umožňují vytvořit odpovídající propočty pro jednotlivé pověty. Počet kroužků 

a množství příslušníků organizace pro ostatní pověty lze určit jen přibližně za pomocí 

průměrného čísla vygenerovaného na základě tempa růstu za předchozí měsíce a za pomocí 

sčítání jednotlivých kroužků v jednotlivých povětech. 

 

 

 

 

 

                                                 
390 Podrobněji k této otázce viz nejnovější badání A. Smolianchuka: SMALIANČUK, A., Pamiž kraevaścju i 
nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na bełaruskich i litoŭskich zemliach. 1864- ljuty 1917h., Sankt-Peciarburh 2004. 
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Tabulka 1. 

Růst počtu hurtků a příslušníků BSRH od 1. listopadu r.1926 do 15. ledna r.1927391 

k 1. listopadu r.1926 k 1. prosinci r.1926 k 15. lednu r.1927  Povět 
Množství 
hurtků 

Množství 
příslušníků  

Množství 
hurtků 

Množství 
příslušníků 

Množství 
hurtků 

Množství 
příslušníků∗∗ 

1. Baranovičský 40 1 159 48 1 522 60∗ 2 500 

2. Białystocký 25 789 29 1 128 40* 2 000 

3. Belský 20 449 25 860 30* 1 500 

4. Braslavský 47 1 535 51 2 180 60* 3 500 

5. Brestský 2 66 5 130 10* 300 

6. Voložinský 28 1 102 39 1 556 60* 2 500 

7. Volkovysský 84 2 308 93 2 900 107 4 500 

8. Vilensko-

Trokský 

1 135 1 182 2* 200 

9. Vilejský 43 1 664 53 3 303 70 6 000 

10. Grodnenský 185 4 426 198 5 375 220 10 000 

11. Disnenský 133 8 006 138 9 980 159 13 000 

12. Kobrinský - 2 - 2 - - 

13. Kossovský 87 2 416 97 3 608 110* 6 000 

14. Lidský 38 1 165 49 1 778 65 3 000 

15. Luninecký 12 445 12 508 12* 600 

16. Molodečnenský 110 3 986 115 5 247 130* 8 000 

17. Novahrudský 148 2 647 184 4 836 228 10 000 

18. Nesvižský 16 318 22 670 30* 1 500 

19. Ošmianský 5 433 5 539 50* 700 

20. Postavský 109 3 463 110 4 381 120* 6 000 

21. Pinský 16 296 18 525 20* 1 000 

22. Pružanský 37 837 62 1 736 108 5 000 

23. Sokolský 16 212 17 319 27 1 000 

                                                 
391 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, лл.318, 418. 
∗∗ zjištěno podle údajů o množství příslušníků Hramady, tempu jejího růstu během předchozích měsíců a na základě 
částečného sčítání podle jednotlivých povětů.  
∗ zjištěno podle údajů o množství kroužků, tempa jejich růstu během předchozích měsíců a na základě částečného 
sčítání podle jednotlivých povětů.  
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24. Slonimský 113 2 756 137 4 517 167 9 000 

25. Stolbcovský 58 2 954 63 4 261 73 6 000 

26. Stolinský 1 - 1 18 1* 20 

27. Svencnianský 1 37 1 55 1* 80 

 Celkem: 1 365 43 606 1 586 62 116 1 900* téměř 104 000 

 

Jak tabulka názorně ukazuje počet hurtků BSRH se k lednu r.1927 zvětšil z 1 345 na 1 

900 hurtků čili téměř o 530 hurtků. Počet příslušníků se zvětšil z 43, 6 téměř na 104 000 osob 

neboli o 60 000 lidí. Vzhledem k jistému zpoždění v dodání údajů na sekretariát a nepřesnosti 

sčítání lze k tomuto číslu přidat ještě několik desítek kroužků a více než 10 tisíc příslušníků. 

Kromě toho, několik desítek tisíc lidí vstoupilo do Hramady během období od 15. ledna do 1. 

února r.1927, tj. do chvíle, než byla BSR Hramada zlikvidována a Ústřední sekretariát zavřen. 

Celkový počet příslušníků Hramady tvořil tedy kolem 120 tisíc osob, z nichž více než 100 tisíc 

mělo členské legitimace. Počet kroužků dosahoval množství 2 tisíc. 

S tímto odhadem souhlasí také výpovědi vedoucích činitelů Hramady. Tajemník 

Bursievič a jiní vedoucí uváděli, že BSR Hramada čítala ke konci ledna r.1927 117 tisíc 

příslušníků a množství hurtků činilo 1 930.392 

V sedmi povětech se nacházelo do 20 kroužků a okolo tisíce příslušníků, v jedenácti 

povětech mezi 20 až 100 kroužky a mezi 1 až 5 tisíci příslušníky, v devíti povětech – mezi 100 

až 230 kroužků a mezi 5 až 13 tisíci příslušníky BSRH. V Disnenském povětu existovalo 159 

kroužků, v Slonimském bylo jich 167, v Grodnenském – 220, v Novahrudském – 228 a více než 

10 tisíc jejích příslušníků v každém povětu. V těchto povětech se stala Hramada skutečně 

lidovou organizací. Každý pátý dospělý obyvatel povětu byl příslušníkem BSRH. 

S růstem Hramady se zároveň vyhranila její sociální skladba. Materiály uchované 

v archivech na neštěstí nedovolují uvést přesné číselné údaje o sociální skladbě Hramady, a to 

proto, že za prvé evidence sociální skladby příslušníků vedená Ústředním sekretariátem BSRH 

se zakládala na nepřesných ukazatelích sociální příslušnosti rolníků (za chudá byla považována 

zřejmě hospodářství s plochou půdy do 5 ha). Za druhé byla tato evidence neúplná. Za třetí 

značné množství údajů ohledně sociální skladby Hramady se do dnešní doby nezachovalo. 

Představu o lokální aktivní členské základně poskytuje rozbor osobních dat 56 

obžalováných příslušníků Hramady, provedený A. Bergmanovou. Nachází se mezi nimi 34 

rolníků (včetně jednoho rolníka provozujícího živnost), 6 dělníků (strojník, zaměstnanec sklářské 

hutě, 2 zedníci, jeden dělník bez oboru a jeden nezaměstnaný), 5 učitelů, 6 představitelů různých 

                                                 
392 Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. 
Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962, -s.554. 
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zaměstnání (felčar, radiotechnik, třídič lesa a jiní), 3 představitelé svobodných oborů a 2 

pravoslavní duchovní. Co se týče úrovně dosaženého vzdělání obžalovaných, tak vysvědčení ze 

základní školy mělo 19 lidí, řemeslnickou školu absolvoval jeden člověk, základní vyšší školu 

absolvovalo 6 lidí, střední a nedokončené střední vzdělání mělo 13 lidí. Kromě toho bylo mezi 

obžalovanými přítomno 7 absolventů učitelského semináře a Učitelského institutu, 2 absolventi 

bohosloveckého semináře. Vysokoškolské vzdělání měli 4 obžalovaní. Zbývající 4 lidé žádné 

vzdělání neměli.393 

Je pozoruhodné, že 41 z 56 obžalovaných zahájilo svou veřejně-politickou činnost teprve 

od r.1926, tj. po vstupu do BSR Hramada.394 

Mezi obžalovanými se nacházeli tři předsedové povětových výborů, jeden předseda 

hurtku, tři odboráři, čtyři gminní radní, jeden městský radní, příslušník povětového sejmu, 

příslušník výboru pomoci obětem války.395 Příslušník sklářské huti pocházel z Lodže a byl 

nezaměstnaný. Mezi obžalovanými se nacházel také jeden absolvent Varšavského gymnázia.396 

Mezi obžalovanými se nacházela také jedna žena – tajemnice povětového výboru 

Hramady v Novahrudku, běloruská učitelka a příslušnice KPZP Klaŭdzia Hocková.397 

V lokálních soudních procesech Hramady bylo přítomno však více žen. 

Mezi 56 obžalovanými byli tedy zastoupeni příslušníci všech vrstev běloruské 

společnosti – a to jak zkušení političtí činitele, tak i aktivisté, kteří se politice začali věnovat až 

po vstupu do Hramady. Posledních bylo nejvíce. Stejný obraz můžeme pozorovat také v místních 

pobočkách organizace. 

Do BSR Hramada vstupovali nejchudší a střední rolníci, dělníci, nezaměstnaní, městská 

řemesnická chudina a pracující inteligence. Vzhledem k revolučně-demokratickému radikálnímu 

charakteru organizace, celkové převaze rolnicko-vesnického obyvatelstva a nečetnosti dělnické 

vrstvy, tvořilo většinu příslušníků BSRH rolnictvo a vesnická chudina. 

Jak poznamenával v r.1928 tajemník Ústředního výboru BSRH M. Bursievič, „55% 

příslušníků Hramady tvořili střední rolníci, 0,5% - zámožní rolníci, 30% - chudí rolníci, 12,5% 

dělníci a nezaměstnaní, 2% - inteligence.“398 Ovšem jak je vidět z přehledu částečně 

dochovaných žádostí o vstupu do Hramady, kde je uvedeno, kolik půdy vlastnil kandidát, bylo 

v organizaci chudých rolníků mnohem více než rolníků středních. Pokud vezmeme v úvahu, že 

za chudé byli pokládáni rolníci s plochou půdy nikoli do 5 ha, jak se domníval M. Bursievič, 

                                                 
393 BERGMAN, A., Sprawy białoruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984,-s.121. 
394 tamtéž,-s.121. 
395 tamtéž,-s.121. 
396 tamtéž,-s.121. 
397 Podrobněji viz. BURAVA, T. A., (KŁAŬDŹIA HOCKA). „Revalucyjnyja padźei na Navahridčyńe“, in: U 
surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 1958, -s.58-73. 
398 Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. 
Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962, -s.554. 
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nýbrž do 7-8 ha, můžeme předpokládat, že chudých vesničanů bylo ve skladbě BSRH skutečně 

více. S údaji Bursieviče lze tedy souhlasit spíše ohledně podílu dělníků, nezaměstnaných a 

inteligence, protože údaje o těchto sociálních vrstvách obyvatelstva určených podle profese, 

mohly být zdá se přesnější. 

Podrobnější údaje ohledně počtu a skladby dělníků v Hramadě se nedochovaly. Je ovšem 

známo, že ve Vilnu se mezi příslušníky BSR Hramada řadilo 200 dělníků. Existoval rovněž 

samostatný hurtok běloruských dělníků Vilenského oddělení odborů sklářských dělníků, který 

čítal téměř 200 lidí.399 Do Hramady vstupovali také dělníci z jiných měst – z Białystoku, Brestu, 

Pinsku a z ostatních menších městeček.400 Dělníci tvořili samostatné hurky jen vzácně. Častěji 

vstupovali do již existujících. Ve větších městech vstupovali do BSRH převážně dělníci, kteří 

nepatřili do žádné organizace a také zaměstnanci drobných řemeslných dílen. Dělníci 

významnějších a větších podniků zpravidla do Hramady nevstupovali, protože již byli 

příslušníky odborů, ale Hramadu aktivně podporovali. Svědčí o tom hojná účast městských 

dělníků na mítincích Hramady a na jejích politických akcích a demonstracích.401    

Na sociální skladbě organizace se odrážel vzájemný vztah sociálních vrstev rolnictva. 

Chudina tvořila více než 67% vesnického obyvatelstva.402 Proklamované heslo „půda bez 

výkupu pro rolníky a nádeníky s malým množstvím půdy“ jistě nemohlo neoslovit především 

vrstvu nejchudšího rolnictva. 

Co se týče věkové skladby, převažovala v Hramadě mládež. 

Do Hramady vstupovaly ženy, ovšem bylo jich méně než mužů. Jejich počet v řadách 

BSRH však narůstal a stále více žen se zúčastňovalo „budování hromadné ... běloruské 

organizace pracujících“.403 Ženy byly voleny do místních a povětových výborů, působily 

v Ústředním výboru BSRH a redakcích novin Hramady. 

Co do etnické skladby byla BSR Hramada především běloruskou organizací. Ovšem do 

organizace patřilo nepatrné množství Rusů, Poláků, Ukrajinců a Židů. 

Současně s proměnou Hramady na masovou organizaci a nárůstem její činnosti probíhalo 

formování její vnitřní struktury a stanovení základů vnitřního organizačního života. Lokální 

výbory BSRH několikrát za měsíc připravovaly a uskutečňovaly otevřené a uzavřené schůze, 

vybíraly členské příspěvky, vedly zápisovou a evidenční dokumentaci činnosti a evidence 

příslušníků hurtku, udržovaly spojení s přilehlými hurtky a zvláště s povětovými výbory, vedly 

korespondenci s Ústředním výborem BSRH a redakcí jejích tisků. Hurtkové výbory se volily 

cestou svobodných a rovných voleb. 
                                                 
399 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.67. 
400 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.67. 
401 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.3-105. 
402 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.89. 
403 Narodnaja sprava № 20 ad 21 veraśńia 1926 
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Rozbor dobového tisku BSRH ukazuje, že za nejdůležitější cíle lokálních hurtků a výborů 

pokládalo vedení Hramady uskutečnění „boje o každodenní zájmy a práva rolníka a dělníka ..., 

za půdu, za vlastní školu, proti neúměrným daním, proti všelijakého útlaku a týrání ... aktivní 

účast v obecném boji pracujících.“, a zároveň „další rozvoj organizační sítě“, aby „žádná vesnice 

ani městečko nezůstalo mimo rámec organizace“. „Každý hurtok“, jak se uvádělo v Belaruskaj 

spravě, „má prohlubovat svůj vliv ... a stát se centrem celého života vesnice ... Je nutné 

vypracovat svůj vlastní názor – názor vesnice a vyslovit ho.“404 

Kroužky skutečně vyvíjely velkou agitační a kulturně-vzdělávací práci. Okruh 

politických zájmů a celkového působení hurtků byl velký. Během hurtkových schůzi byly 

zpravidla probírány nejrůznější otázky týkající se politické situace, činnosti Hramady a 

samozřejmě každodenních aktuálních zájmů přítomných účastníků. Jednací program schůze 

hurtků obsahoval otázky organizační práce a politické agitace, vytvoření čítáren, lidových klubů, 

družstev, dotýkal se zvůle statkářů a osadníků, zneužívání státní moci úředníky během vybírání 

daní, boje o vlastní běloruskou školu, amnestie pro politické vězně, likvidace servitutů a jiného. 

Schůze kroužků se stávaly skutečnými politickými manifestacemi, kde se scházelo 50 až 100 lidí 

a více. Přicházeli sem nejenom příslušníci Hramady, ale i ti, kdo do BSRH ještě nevstoupili a 

také obyvatele sousedních vesnic. Na schůzích se zpravidla schvalovala usnesení.  

Tak probíhalo jedno ze shromáždění příslušníků hurtku na vesnici Ščonavo 

Novahrudského povětu, které se konalo 25. prosince r.1926. Schůze se zúčastnilo 170 

příslušníků BSRH a 30 pozvaných lidí. Na jednacím programu byly organizační a běžné 

záležitosti, přijetí nových příslušníků a volná diskuse na politická témata. 

Schůze byla zahájena zpíváním hymny „Ad veku my spali“ Vasilem Taŭłaem. Illa 

Białevič vysvětlil přítomným význam organizace a zdůraznil, že všude „se počítá pouze 

s organizovanou masou“ a že je třeba vědět, kterou organizaci je nutné následovat. Takovou 

organizací je Hramada, která „vřele brání práva pracujících rolníků a dělníků“. Michaś Karolka 

hovořil o těžkém stavu rolnictva: „Vesničané hladoví bez půdy, zatímco statkáři netuší, kde 

končí hranice jejich statků. Na rolníka jsou uvaleny neúměrné daně... .“ Karolka kritizoval zvůli 

úřadů a policie, hovořil o nutném snižování stavu armády a státních úředníků a vyzýval „všechny 

utlačované a hladové rolníky, aby vstoupili do Hramady, aby hramadou bojovali s bídou“ proti 

polonizaci, zdanění a za prosazování běloruské školy.405  

Aktivista Anton Siargeeŭ se dotknul otázky politických vězňů a vyzýval k zesílení boje 

za jejich osvobození. Pak přečetl program Hramady s nutnými vysvětleními. Přítomní program 

schválili. Na závěr bylo schváleno usnesení, že „shromáždění pokládá politický směr BSR 

                                                 
404 Bełaruskaja sprava ad 13 červeńia 1926г., Bełaruskaja sprava ad 31 łipeńia 1926, Narodnaja sprava ad 21 
žńiuńia 1926; Narodnaja sprava ad 4 veraśńia 1926 
405 НА РБ, ф.882, оп.1, д.46, лл.220-221. 
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Hramada za správný a věří, že Hramada bude i nadále bojovat za každodenní zájmy rolníka a 

dělníka.“406 Během schůze byl zvolen výbor pro poskytování pomoci politickým vězňům. Jen v 

průběhu této schůze vstoupilo do Hramady 17 lidí. 

Vedení BSR Hramada si uvědomovalo i záporné stránky hromadného vstupu do 

organizace. Ve vedení BSRH se otevřeně mluvilo o tom, že do organizace se dostal nechtěný a 

„nepevný“ element, který může nejen škodit celkové činnosti organizace, ale značně ji 

kompromitovat. Právě proto bylo hurtkům doporučováno zpřísnit kriteria výběru nových 

příslušníků, ačkoliv se Hramada nepřidržovala principů jakéhosi přísnějšího výběru. Lokální 

hurtky však začaly věnovat větší pozornost přijímaní nových příslušníků.407 

Vznik velkého množství nových hurtků značně zkomplikoval koordinační práci Hramady 

a spojení mezi jejími dílčími segmenty. Právě to způsobilo vznik povětových výborů, které měly 

sjednotit všechny existující povětové kroužky a „nasměrovat je náležitým směrem v okamžiku 

zápasu“.408 Do skladby povětových výborů patřilo 3 až 5 lidí: předseda, pokladník, tajemník a 

někdy také dva příslušníci výboru. Co se kvantitativní stránky tyče, docházelo do jisté míry k 

odklonu od statutu Hramady podle něhož se měli ve výboru nacházet zastupitelé mnoha různých 

kroužků. Vysvětluje se to hlavně úsilím o snadnější práci a nedostatkem finančních prostředků, 

protože zapojení nových zaměstnanců vyžadovalo placení jejich práce a vedlo ke zvýšení 

dodatečných nákladů. Ovšem z pozice rozvoje a celkové úspěšnosti organizace to mělo 

bezpochyby negativný účinek, protože malý počet lidí v povětových výborech omezoval jejich 

možnosti a působení a nenapomáhal rozvoji komunikace s místními kroužky. 

Na vedoucí pozici v povětových výborech byli dosazováni především příslušníci 

komunistické strany. Ve svých vzpomínkách aktivní účastnice hnutí Hramady uvádí T. A. 

Burovová (Kłaŭdzia Hocková): „Během jedné schůze (která se konala 7. června r.1926 pod 

vedením tajemníka Novahrudského revolučního výboru KPZB J. Lubčanského – pozn. A.I.) se 

řešila otázka, kdo se postaví do čela povětového výboru Hramady. Bylo rozhodnuto navrhnout 

jako předsedu I. A. Kuzmiče a já jsem byla navrhnuta jako tajemnice Novahrudkého povětového 

výboru Hramady. ... Později jel Kuzmič do Vilna na školení a pro informace tykající se 

práce.“409 Podobným způsobem probíhala volba zodpovědných pracovníků v jiných povětových 

a gminných výborech. „... Během jednoho ze schůzí Postavského výboru KPZB bylo rozhodnuto 

navrhnout komunistku S. Osipenkovou za organizátorku Hramady a mně za organizátora 

NPCh,“410 vzpomíná aktivní účastník komunistického hnutí F. K. Karavackij. 

                                                 
406 Narodnaja sprava ad 4 veraśńia 1926 
407 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.95-96. 
408 Narodnaja sprava ad 14 žńiuńia 1926 
409 U surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 1958, -s.67. 
410 U surovyja hady padpollia: 36 uspaminaŭ, Minsk 1958, -s.74-75. 
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Centrální výbor BSRH uskutečňoval obecné vedení povětových výborů. Je pozoruhodné, 

že vedoucí činitelé Hramady se zúčastňovali všech mítinků a povětových shromáždění a byli 

hlavními referenty ohledně otázky politické činnosti a organizačních úkolů.411 Podporovali 

navržení příslušníků KPZB do vedení povětových výborů.  

Povětové výbory byly legálními centry hromadné politické a organizační práce Hramady 

na provinci. Příslušníci povětových výborů ustavičně vyjížděli na vesnici, aby tu organizovali 

nové hurtky a poskytovali pomoc již existujícím. Ostatní příslušníci výboru se každý den 

nacházeli v jeho místnosti, kam stále přijížděli zástupci lokálních kroužků, řadoví příslušníci 

Hramady a rolníci, kteří sem přijížděli se svými dotazy. Členové výboru jim poskytovali 

konzultace příp. školili a psali a rozesílali kroužkům oběžníky a usnesení. Povětové výbory byly 

skutečnými neustale fungujícími středisky BSRH. 

Povětové výbory regulérně uskutečňovaly schůze, během kterých byly probírány různé 

otázky týkající se vnitřních záležitostí a celkové politické činnosti organizace. Během schůze 

byli přítomni zástupci místních hurtků a gminných výborů a zároveň pověřené osoby Hramady. 

Povětové výbory vedly evidenci příslušníků BSRH, přijímaly členské příspěvky atd.. Měly 

zásadní úlohu v přípravě schůzí a mítinků a zastupovaly BSRH v oficiálních vztazích s místními 

úřady. Lokální pravidelná shromáždění a schůze hrály významnou úlohu v činnosti Hramady, 

protože tmelily organizaci a posilovaly agitaci a propagandu programu BSRH. Na ukázku 

takovéto schůze lze uvést příklad zcela běžné řadové schůzi BSRH Vilejského povětu, která se 

uskutečnila 29. srpna r.1926 v městečku Vilejka. Schůze se zúčastnilo 216 zástupců místních 

hurtků, mezi nimi 22 žen. Za vedení Hramady se shromáždění účastnil S. Rak-Michajłoŭski a P. 

Miatła. Předsedou shromáždění byl S. Rak-Michajłoŭski. 

Jednací řad shromáždění zahrnoval otázky na práci poslanců v sejmu a v provincii, 

zprávu výborů o práci na vesnicích, organizační otázky, volby povětového výboru a každodenní 

otázky. 

Ve svém projevu se Rak-Michajłŭski dotknul dějin běloruského národního hnutí a hovořil 

o prosazování běloruských škol a akutní agrární otázky v sejmu Poslaneckým klubem Hramady. 

Rak-Michajłŭski kritizoval kolonizační povahu politiky Piłsudskieho na území západního 

Běloruska, hovořil o nutnosti vyřešení otázky půdy a likvidaci osadnictva, zkrácení nabubřelé 

státní správy a armády, zvůli úřadů, loupežném vykořisťování běloruských lesů polskými a 

zahraničními obchodníky, amnestii pro politické vězně a o nutnosti posílení kázně v řadách 

organizace. Porovnával stav školství na území západního Běloruska a BSSR. Projev byl 

nejednou přerušován aplausem. Poslanec Miatła hovořil o převážně sociálních a hospodářských 

problémech sužujících vesnici. 

                                                 
411 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.4-7. 
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Se zprávou o vykonané práci vystoupilo osm delegátů shromáždění. Všichni hovořili o 

růstu BSRH a o úspěšné činnosti organizace, o pronásledování a překážkách ze strany úřadů a 

policie. Delegáti prohlašovali, že veškeré sympatie a podpora lidu je na straně BSR Hramada. 

„Je zapotřebí silné organizace. Nelze se zastavovat v polovině cesty.“ hovořil delegát 

Chacianovič. Projevy ostatních delegátů měly stejnou povahu.412  

Po projednání navržených otázek schválilo shromáždění jednohlasně následující 

usnesení: 

„1. Zprávu poslanců Rak-Michajłoŭskeho a Miatły o práci Hramady v sejmu a 

v provincii schválit vzhledem k tomu, že jde o práci na základě těsného spojení rolníků a 

dělníků, je správná a je vedená ve prospěch našeho pracujícího lidu ve shodě s jeho sociálními a 

národními požadavky. 

2. Vzhledem k tomu, že nynější vláda „mravní sanace“ je ... vládou statkářů a kapitalistů, 

a že prosazuje ... politiku denacionalizace, domnívá se shromáždění, že pouze skutečná rolnicko-

dělnická vláda bude chtít a moci zlepšit osud pracujícího lidu a poskytne utlačovaným 

národnostem plnou svobodu sebeurčení. ... 

Shromáždění dále ustanovuje, že Hramada bude i nadále pokračovat v boji:  

1. Za všechny každodenní potřeby rolníka a dělníka. 

2. Za převedení daní z pracujících na zámožné třídy. 

3. Za půdu bez výkupu .... a likvidaci osadnictva. 

4. Za vlastní školu za peníze ze státního rozpočtu ... . Každá národnost musí mít školu 

v mateřském jazyce. Aby lid byl zproštěn všech nespravedlivých daní ... . 

5. Za snížení nákladů na udržování armády, za zkrácení doby vojenské povinnosti, aby 

byl snížen počet úředníků, policistů, aby byla zrušena defenzíva. 

6. Za zastavení policejního a úředního teroru a týraní a za potrestání proviněných 

tajných i uniformovaných policistů a nespravedlivých soudců. 

7. Za zrušení trestu smrti, ... za osvobození všech politických vězňů. 

8. Za to, aby gminné a povětové samosprávy nebyly dosazovány starosty, ale aby byly 

voleny lidem. 

9. Za to, aby bylo zastaveno ničení a výprodej ... největšího bohatství západního 

Běloruska – našich lesů a za povolení dát les lidu k užívání ...“413 

Pak zvolilo shromáždění povětový výbor, jehož předsedou se stal A. Antanovič. Se 

závěrečným slovem vystoupil S. Rak-Michajłoŭski. Shromáždění bylo ukončeno zpěvem „Ad 

veku my spali“.414 

                                                 
412 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, л.80. 
413 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, л.77. 



 

 

109 

109 

V souladu s předchozím květnovým usnesením BSRH ohledně další činnosti ve 

formování organizační struktury Hramady415 začaly na konci r.1926 zároveň vznikat gminné 

výbory BSR Hramada. Spolu s vytvořením gminných výborů bylo ukončeno formování celkové 

organizační struktury BSRH, která zahrnovala prvotní hurtky, gminné a povětové výbory a 

samotné vedení.  

Velmi aktivní činnost rozvíjela Hramada v Disnenském a Grodnenském povětu. Ještě 

v 1. polovině r.1926 sem často přijížděli a během mítinků v Grodnu, Krynkach, Skidele, 

Indurach a Lunne vystupovali B. Taraškievič, P. Vałošyn a pak M. Bursievič.416 

Jak poznamenaly dobové polské noviny Głos prawdy z 12. prosince r.1926 v článku 

jistého A. Sułimy, „Hurtky nejsou pouze pobočky politické strany, jsou to svérázné hospodářské 

kroužky, je to organizační základ pro běloruskou banku, jejíž úvěry směrují pouze tam, kdy se 

tyto kroužky prosadily, je to konečně náhražka správy kraje. V hurtkách je uplatňován nejen 

politický temperament, ale veškerý organizační a veřejný instinkt obyvatelstva. A v tomto tkví 

jejich síla. Tato jejich volená správa má obrovskou převahu ve svých potenciálních 

možnostech.“417 

Uvedené údaje o růstu Hramady, její sociální skladbě, vnitřním životě a činnosti 

organizace ukazují, že během období od června do srpna r.1926 se BSRH proměnila v masovou 

organizaci, a že se během tohoto období zformovala organizační struktura, zásady vnitřního 

životu a vykrystalizovala její politická pozice. Tyto údaje svědčí také o tom, že ačkoliv 

nesvolávala Hramada všeobecná shromáždění, přesto mohla nižší členská základna významně 

působit na činnost celé organizace včetně její vedoucí špičky prostřednictvím povětových schůzi, 

schůzí hurtků a jiných akcí. Všechna hesla, která Hramada proklamovala, se zakládala na 

každodenních akutních problémech obyvatelstva území západního Běloruska.  

Růst BSR Hramada byl v dějinách Běloruska celkově nebývalým dějem. Byl vyvolán 

především hromadnou agitací ve prospěch požadavků neodkladného přidělení statkářské, 

církevní a státní půdy rolníkům, běloruské základní a střední školy, poskytování finančních 

prostředků, které přicházely ze sovětského Minsku a především nevratných úvěrů, díky čemuž 

získala organizace velké množství lidí, kteří pod vlivem chudoby a hrozícího hladu byli 

připraveni na všechno. 

Velkou roli ve formování organizace odehrál běloruský tisk a to především noviny, které 

byly v tu dobu vydávány Běloruským poslaneckým klubem ve Vilnu. Noviny Hramady 

                                                                                                                                                             
414 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, л.80. 
415 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.12. 
416 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, лл.51; 54; 59. 
417 НА РБ, ф.882, оп.1, д.68, лл.163-164. 
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vydávané v běloruštině odrážely sociální a národní otázky běloruského obyvatelstva a především 

rolnictva.  

Noviny, jejich redaktoři, zpravodajové a dokonce odebíratelé byli stále pronásledováni ze 

strany polské vlády. Policie, fojti a poštovní úřednici často zadržovali noviny Hramady a některé 

ničili. Nejednou byly celé náklady novin konfiskovány a na redaktory byla uvalena pokuta.418 

Často byli redaktoři zatčeni a další vydávání novin bylo zakázáno. V tomto případě měnily 

noviny název a tiskly se jako nové vydání. 

První noviny Hramady Žycce belarusa (“Жыццё беларуса”) vycházely od srpna do 

listopadu r.1925. Z 20 čísel těchto novin jich bylo 5 zkonfiskováno. Po jejich zákazu začaly 

vycházet pod názvem Belaruskaja niva (“Беларуская ніва”). Pod tímto názvem vyšlo v období 

od listopadu r. 1925 do dubna r.1926 35 čísel, z nichž byla tři čísla zkonfiskována. Následovala 

Belaruskaja sprava (“Беларуская справа”). V červenci r.1926 byla však po 29. čísle zakázána. 

Bylo konfiskováno 7 čísel těchto novin.419 Úspěšnější v tomto ohledu byla Narodnaja sprava 

(“Народная справа”), jež existovala od dubna do prosince r.1926. Celkem vyšlo 39 čísel těchto 

novin, z nichž 6 bylo zakázáno. Od září r.1926 do února r.1927 vycházely noviny Naša sprava 

(“Наша справа”), 4 čísla z celkových 16 byla zakázána. Pokud vycházely noviny typu Žycce 

belarusa nebo Belaruskaja sprava relativně malým nákladem, tj. 2 000 až 3 000 výtisků jednou 

za týden, tak Narodnaja sprava a Naša sprava vycházely dvakrát za týden a nákladem více než 5 

000 výtisků. Jedny noviny stály kolem 20 grošů a měsíční předplatné stálo 1 zlotý a 60 grošů.420 

Kromě těchto novin vydávala od prosince r.1926 do března r.1927 Hramada běloruské 

noviny v latince Narodnyj zvon (“Народны звон”). Vycházely dvakrát za týden nákladem 2 000 

výtisku a byly určeny především katolické části běloruského obyvatelstva. Existuje celkem 12 

čísel tohoto vydání, z nichž polovina byla konfiskována.421 

Posledními novinami BSR Hramada byly Naš holas (“Наш голас”) a Naša volia “Наша 

воля”) (vycházely od 26. ledna do 22. března r.1927 a od 9. února do 27. března tohož roku). 7 

čísel těchto novin bylo rovněž konfiskovány. 

Časté konfiskace a zákaz vydávání novin Hramady ztěžoval uskutečnění její agitace. Pro 

zaplnění těchto mezer, mezi zákazem jedněch novin a zahájením tisku jiných, vydávala Hramada 

tzv. jednodenní tisky. Patří sem Zorka belarusa (“Зорка беларуса”), Selianin (“Селянін”), 

Žycce moladzi (“Жыце моладзі”) a jiné.422 Část těchto tisků byla rovněž zkonfiskována.  

                                                 
418 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, лл.180-187. 
419 НА РБ, ф.882, оп.1, д.70, лл.180-185. 
420 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.67. 
421 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.242. 
422 Spočítáno podle údajů: НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.14, д.27, лл.180-187. 
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Podle propočtů údajů z archivních materiálů vyšlo od 30. července r.1925 do 30. března 

r.1927 celkem 170 čísel novin BSR Hramada.423 Z toho bylo konfiskováno více než 30 čísel, což 

tvořilo téměř 20% všech novin organizace.  

Nejlepšími z novin Hramady, co se týče agitačního materiálu, byly Narodnaja sprava a 

také Naša sprava, které byly vydávány ve 2. polovině r.1926 a na začátku r.1927, tj. v období 

nejintenzivnějšího rozvoje Hramady. 

Od 14. května r.1926 byl po několik měsíců zodpovědným vydavatelem novin Hramady 

P. Miatła. V tuto dobu se tyto noviny oficiálně pokládaly za noviny BSRH.424 Později však, aby 

nebyla organizace vystavována možnému nebezpečí ze strany polských úřadů ohledně 

politického obsahu novin, se Ústřední výbor BSRH oficiálně od jejich vydání distancoval. 

Oficiálně se noviny vydávaly nezávisle na Hramadě a zodpovědnost za ně nesl pouze jejich 

redaktor. Ve skutečnosti však i nadále vyjadřovaly zájmy BSRH. 

Vedení novin se nacházelo v rukách Ústředního výboru Hramady a jím vytvořeného 

redakčního kolegia, do něhož patřil B. Taraškievič, S. Rak-Michajłŭski, I. Bobrovič. Bobrovič 

byl představitelem KPZB a plnil neoficiální funkci politického redaktora novin.425 Centrální 

výbor všelijak podporoval vydávání novin. Tato podpora se projevovala jak v poskytování 

finančních prostředků, tak i v zajištění pracovníků redakce. Ústřední sekretariát Hramady stále 

odebíral téměř tisíc i více výtisků novin426 a rozesílal je organizacím, zásoboval jimi vesnické 

čítárny a doporučoval příslušníkům Hramady jejich odebírání a četbu. 

Síť dopisovatelů novin Hramady byla bez nadsázky obrovská. Dopisy dostávala redakce 

neustále. Obzvláště velké množství dopisů dostala BSRH ve 2. polovině r.1926 a na začátku 

r.1927. Dopisy psali řadoví a aktivní příslušníci Hramady: rolníci, řemeslníci, dělníci a 

inteligence. Ve svých dopisech psali o činnosti hurtků, každodenních akutních problémech atd.. 

Dopisy byly na stránkách novin pravidelně publikovány.427 

V každém čísle novin se zároveň pravidelně objevovaly informace o úspěších tzv. 

socialistického budování a o kulturním životě v sovětské BSSR. Podle údajů Referatu polskiej 

policji politycznej se na vedení BSRH s takovým návrhem obrátilo presidium sovětského 

Inbełkultu.428  Prostor věnovaný v každém čísle těmto informacím byl docela značný.429 Co se 

                                                 
423 Spočítáno podle údajů: НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.14, д.27, лл.180-188. 
424 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.14, д.28, л.13. 
425 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.14, д.28, л.13. 
426 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.14, д.28, л.26. 
427 Výmluvné jsou samotné názvy takových článků, například „Píšou  nám z vesnice“, „Školské záležitosti“  (in: 
Narodnaja sprava №28 ad 23 kastryčnika 1926) a jiné. 
428 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.13-14.  
429 Taková rubrika se nazývala „Ze sovětského Běloruska“ a obsahovala nejrůznější zprávy z dění v BSSR: 
„Zajištění BSSR zemědělskými stroji“, „V Institutu běloruské kultury“, „Běloruská společnost spisovatelů-
dramaturgů a skladatelů“ (in: Narodnaja sprava №28 ad 23 kastryčnika 1926), nebo životopis komunistického 
činitele F. E. Dzeržinského (in: Narodnaja sprava №28 ad 8 žńiuńia 1926) a řada dalších článků. 
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týče národní otázky, tak její osvětlení v tisku Hramady nebylo tak jednoznačným. Hramada 

prosazovala národní sebeurčení a národní emancipaci a spojovala je se sociální revolucí a vládou 

rolníků a dělníků. Pokud se na začátku v Narodnaj spravě ještě objevují představy o národní 

ojedinělosti a výjimečnosti národních úkolů430,  tak později tyto projevy slábnou. Zároveň se 

stále více prosazují internacionální ideje solidarity dělníků, které se zakládají na představě, že 

rolníci a dělníci „nejsou zainteresováni na útlaku stejných rolníků a dělníků jako jsou oni, avšak 

jiné národnosti“431. 

Nakolik široký ohlas měla tištěná agitace Hramady lze soudit podle jednotlivých dopisů 

rolníků do ústředny BSRH. „Po pročtení článků novin si mnozí příslušníci brali slovo a každý 

vyjadřoval svůj názor a zároveň pokládali otázky k přečteným článkům, na které si vzájemně 

příslušníci Hramady odpovídali.“ psali do redakce Narodné spravy obyvatelé vesnice 

Kacminovcy Grodnenského povětu.432 Lokální hurtky během svých schůzí celkově řečeno velmi 

často diskutovaly články z novin BSRH. Pod vlivem této agitace se pak mnozí lidé odhodlávali 

do Hramady oficiálně vstoupit. 

Je nutné zároveň dodat, že někdy byla kritika provinění úřadů účinná, protože se přece 

jen stávalo, že po vydání řadového čísla psali úředníci do redakce dopisy, ve kterých se 

pokoušeli ospravedlnit.433 

Zároveň vycházel od konce r.1925 až do zničení Hramady velmi populární satirický 

časopis BSRH Malanka (“Маланка”). Satira v Malace měla především aktuální sociální a 

národní podtext. Časopis vycházel dvakrát měsíčně. Celkem vyšlo 37 čísel Malanky, z nichž 3 

byla konfiskovány.434 Náklad časopisu tvořil na začátku 1 000 výtisků, pak ale vzrostl na 3 000 

výtisků.435 Redaktorem časopisu byl dlouhou dobu I. Łuckievič.  

Vedení Hramady vydalo zároveň 16 čísel Byletenia pasolskaha klubu BSR Hramada 

(„Бюлетэнь пасольскага клубу БСР Грамада”) a 3 čísla Infarmacyjnaj spravy 

(“Інфармацыйная справа”) tohoto klubu, ve kterých byly umístěny projevy a interpelace 

poslanců Hramady v sejmu. Kromě toho byl třikrát vydán program a statut organizace celkovým 

nákladem 70 tisíc výtisků, 22 500 výtisků projevů poslanců v sejmu v podobě samostatných 

publikací, kterým se pak dostávalo nejširšího ohlasu na vesnici, 3 tisíci běloruských stolních 

kalendářů a 10 tisíc útržkových kalendářů na r.1927 a řadu letáků a provolání.436 Celkový náklad 

                                                 
430 viz například Bełaruskaja sprava №3 ad 15 krasavika 1926 
431 Bełaruskaja sprava №23 ad 14 łipeńia 1926 
432 НА РБ, ф.882, оп.1, д.37, л.101. 
433 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.405-406. 
434 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.196. 
435 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.196. 
436 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.14; Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe 
osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962, -s.555. 
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novin, včetně časopisu Malanka, tvořil více než 10 tisíc výtisků, což za podmínek 

pronásledování, nedostatku sil a prostředků, bylo velkým úspěchem organizace.  

 

 

4.2. Nárůst činnosti BSRH a její hlavní zaměření. Zničení BSRH 

 

Jednou ze základních otázek sužujících západoběloruskou vesnici byla otázka půdy a 

snaha vyřešit agrární otázku zůstával jedním z nejdůležitějších a nejakutnějších problémů 

v činnosti BSR Hramada. 

BSRH vystupovala proti agrární a daňové politiky polské vlády, která měla na území 

západního Běloruska povahu politiky kolonizační. Zároveň BSRH usilovala o zastavení 

parcelace a osadnictva, komasace, likvidace servitutů a bojovala o zrušení četných napůl 

feudálních rolnických povinnosti (zápřahová a mnoho dalších). Jak již bylo v předchozích 

kapitolách zmíněno, prosazovala Hramada své zájmy a požadavky cestou sejmových projevů a 

předkládání interpelaci437 a zároveň (a to především) cestou sjednocení a radikalizace činnosti 

širších vrstev obyvatelstva západního Běloruska. 

Agrární otázka a daňová politika zaujímaly ústřední místo na pořadu pravidelných schůzí 

hurtků, povětových shromáždění a poslaneckých mítinků Hramady. Jejich výnosy a usnesení 

povinně obsahovaly požadavek konfiskace veškeré statkářské a církevní půdy bez výkupu, 

s jejím následným rozdělením mezi rolníky, likvidace osadnictva a poskytování hospodářské 

pomoci rolníkům. 

Zápas o zastavení komasace měl četné podoby. Rolníci neposkytovali pracovní sílu při 

měření a vymezování pozemků, odmítali poskytovat ubytování a povoz zeměměřičům, vyzývali 

je k odchodu z vesnice, bojkotovali vládou organizované schůze věnované otázce komasace, 

ničili pomezní sloupy. V důsledku toho se na podzim r.1926 na území západního Běloruska 

komasace téměř zastavila.438 Zároveň došlo k zastavení soukromé parcelace. Pod vlivem agitace 

Hramady přestali rolníci kupovat pozemky dokonce i tehdy, kdy se prodávaly relativně 

výhodně.439 Zároveň rolníci v některých povětech přestali platit nájemné za pronajatou státní či 

statkářskou půdy. Nájemné bylo vymáháno až později po zničení samotné Hramady.440 Stejná 

politika aktivního odporu a neuznávání se týkala likvidace servitutů a tzv. společných vlastnictví. 

                                                 
437 Se sbírkou interpelací se lze obeznámit buď bezprostředně v archivních materiálech Národního archivu 
Běloruské republiky (například НА РБ, ф.882, оп.1, д.59, л.2, 13, 16, 21, 26, 44, 49) anebo v tištěném vydaní 
kompletní sbírky samotných interpelací poslanců Běloruského poslaneckého klubu a Hramady viz Interpelacyi 
bełaruskich pasloŭ u polski sejm. 1922-1926hh., Minsk 1927. 
438 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.977, 562. 
439 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.977. 
440 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.978. 
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Rolníci rovněž protestovali proti osadnictvu a ničení lesů. Existovaly případy, kdy rolníci 

svévolně rozdělovali půdu místních osadníků polského původu.441 

Velká pozornost byla věnována otázce finančního ohodnocení práce rolníka. Hramada 

uskutečňovala intenzivní agitaci za zvětšení rolnického platu a za vyhlašování stávek.442 Během 

schůzí příslušníků Hramady na vesnici Berežno Stolbcovského povětu, kde bylo přítomno 63 

lidí, se diskutovala otázka „zabezpečení výdělečné práce pracujícím z venkova a města.“ Bylo 

schváleno usnesení o vznesení požadavku vedení státních pil o zvýšení mzdy dřevorubcům na 3-

4 zloté, v závislosti na povaze jejich pracovní činnosti. Rolníci z jiných vesnic podpořili tyto 

požadavky obyvatelů Berežna a předložili stejné požadavky svým zaměstnavatelům 

z dřevařského průmyslu.443 Nebyla to jediná akce solidarity. Hurtky Hramady vyhlašovaly 

stávky solidarity s městskými dělníky a rolníky z jiných vesnic západního Běloruska444, což 

svědčí o celkem narůstající organizovanosti zápasu rolníků. Potvrzení o tom můžeme nalézt v 

oficiálních polských statistických údajích: jak vyplývá z tabulky, nehledě na to, že celkový počet 

stávek se v r.1926 nezvýšil, zvýšil se počet stávek probíhajících v několika podnicích najednou. 

Stávky měly hospodářskou povahu. Dělníci požadovali nastolení 8-hodinové pracovní 

doby, zvýšení mzdy, zlepšení pracovních podmínek apod.. Jak se ukazuje ze statistických údajů, 

nebyl celkový počet stávek na území západního Běloruska v 2. polovině r.1926 zanedbatelný. 

Tady jsou údaje o počtu stávek ve Vilenském, Novahridském, Poleském a Volynském 

vojvodství v letech 1925-1926445: 

Stávky  
Celkem Včetně 

stávek 
v jednom 
podniku 

V několika 
podnicích 
 

Podniky 
paralizované 
stávkami  

Počet 
stávkujících 

Ztraceno 
pracovních 

dnů 

r.1925446 29 27 2 330 2 019 27 830 
r.1926447 29 22 7 381 3 034 20 336 

 

V souladu s prohlašovaným požadavkem na zproštění nejchudších rolníků a dělníků od 

daní a jejich následného převedení na majetné vrstvy, uskutečňovala Hramada také ve 2. 

polovině r.1926 kampaň proti nadměrnému daňovému zatížení, která byla také spojena 

s požadavkem snížení stavu armády a státních úředníků, zvýšení materiální pomoci rolníkům. 

Tato kampaň nespočívala ovšem ve výzvě k tomu, aby daně nebyly vůbec placeny,ale především 

k tomu, aby byly platby systematicky v prodlevě, a aby byly odkládány. Při soudním procesu 

                                                 
441 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.988. 
442 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л..57. 
443 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.516. 
444 НА РБ, ф.882, оп.1, д.36, л.233. 
445 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.350; rok  wyd. V, 1927, -s.367. 
446 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. IV, Warszawa 1927, -s.351. 
447 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskej, rok wyd. V, Warszawa 1927, -s.367. 
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Hramady v r.1928 uváděl svědek obžaloby, fojt Zabresské gminy Voložinského povětu, že 

„většina rolníků neplatila daně a proto jsem musel najmout dva sekvestory na vymáhání 

daňového nedoplatku. V r.1926 tvořil daňový nedoplatek 55% daně drobných soukromých 

majetníků.“448 

Velký význam měla Běloruská družstevní banka ve Vilnu, která fakticky patřila Hramadě 

a poskytovala rolníkům levné úvěry. Již od r.1925 obsadili většinu míst ve vedení banky vedoucí 

činitelé (P. Miatła, S. Rak-Michajłoŭski a jiní) nebo sympatizanti BSRH. V březnu r.1926 byly 

vytvořeny bankovní pobočky v Pinsku a Hlubokém s příslušníky organizace jako vedoucími. 

Celkový počet vkladatelů dosáhl do konce r.1926 969 lidí. Celkový obratový kapitál banky 

dosahoval 50 tisíc zlotých. BDB a její pobočky poskytovaly úvěr do 400 zlotých všem občanům 

západního Běloruska nezávisle na jejich politické příslušnosti, přednost však měli rolníci. K 15. 

lednu r.1927 bylo Vilenskou bankou uskutečněno 472 úvěrových operací a pobočka v Hlubokém 

jich provedla 250.449 BDB byla propojena s Mezinárodní bankou ve Varšavě a s Rižskou 

družstevní tranzitní bankou.  

S růstem Hramady je spojeno zvětšení počtu rolnických výborů. Když začali zámožnější 

rolníci a osadníci kupovat půdu určenou k parcelaci na statku Poločany Molodečnenského 

povětu, vytvořili rolníci vesnice Poločany právě takový rolnický výbor kvůli organizovanému 

boji o tyto pozemky. Výbor podal pozemkovým úřadům protest proti parcelaci s požadavkem, 

aby tato půda byla udělena pouze bezzemkům nebo rolníkům s malým množstvím půdy. Protest 

nebyl ovšem vyslyšen. V odpověď na to schválili rolníci rezoluci s požadavkem „půdu bez 

výkupu a její distribuování rolnickým výborem“450. Zároveň vyjádřili rolníci protest proti 

existující agrární reformě. 

Celková činnost Hramady narážela na odpor policie a úřadů. Hurtky Hramady sepisovaly 

seznamy přestupků policie, schvalovaly rezoluce, ve kterých požadovali pohnání provinilých 

k zodpovědnosti a posílali je starostům, poslaneckému klubu a do redakce novin Hramady.451 

Kritériem vlivu a aktivity Hramady se staly volby do místní samosprávy – do městských 

a gminných rad v r.1926, 1927 a 1928, kdy byla činnost Hramady již zakázaná. Aktivní členská 

základna BSRH, která nezastavila svou činnost ani po likvidaci organizace a nabyla velkého 

vlivu na místní obyvatelstvo během legální činnosti BSRH a zároveň zkušenosti s vystupováním 

jménem obyvatelstva před úřady, odehrála v tom velkou roli. Pouze ve Vilenském vojvodství, 

kde nebyl vliv Hramady a KPZB největší, bylo do gminných rad zvoleno 5,5% komunistů, 9,9% 

zastánců Hramady a 1,5% příslušníků NPCh, což celkem tvořilo 17% všech zvolených poslanců. 

                                                 
448 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, лл.120, 122. 
449 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, лл.199-200, 428, 721-724, 736. 
450 Čyrvony sćiah  № 6(48), kastryčnik 1926 
451 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.512. 
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Žádná jiná politická strana nedosáhla takových výsledků během těchto voleb. Mezi 42,5% 

zvolenými nestranickými poslanci bylo zároveň přítomno značné množství poslanců 

levicových.452  

BSRH prosazovala volbu představitelů místní samosprávy – povětových sejmiků, 

gminných a městských rad – na základě svobodných všeobecných voleb. Místní organizace 

Hramady aktivně zasahovaly do voleb samosprávy. V důsledku toho stále častěji volili rolníci do 

pozice soltysa nebo jeho náměstka aktivní příslušníky Hramady. Když nechtěl starosta potvrdit 

tuto volbu, vzkazovali vesničané místním úřadům, že neuznají na této pozici nikoho jiného a 

požadovali uskutečnění opakovaných voleb, což často vedlo k požadovaným výsledkům. 

Například 10. září r.1926 nepotvrdil starosta v úřadu soltysa vesnice Masaliany Pavla Saka. Na 

vesnici byl poslán fojt, který měl zajistit opakované volby soltysa. Na schůzi s fojtem se objevili 

příslušníci Hramady a protestovali proti zvůli úřadů. Podpořili je i rolníci, kteří bezprostředními 

příslušníky BSRH nebyli. Na slova fojta o tom, že do úřadu soltysu se nehodí zvolit příslušníka 

BSR Hramada, prohlásili vesničané, že v jejich vesnici neexistují lidé, kteří by k Hramadě 

nepatřili a znovu zvolili soltysem příslušníka Hramady I. Ďaka a A. Kavalčuka.453 

V některých povětech se Hramadě dařilo uskutečnit předčasné volby vesnických rad a 

soltysů. Do těchto úřadů byli zase zvoleni lokální příslušníci organizace. Pod nátlakem místních 

hurtků museli jindy dosavadní soltysové projevující loajalitu k existující vládě dokonce 

odstoupit.454 

Rozbor činnosti Hramady ukazuje, že pokračovala ve dvou směrech. Především se 

usilovalo o získání venkova, ovšem počítalo se i s nárůstem vlivu ve městech. BSR Hramada 

agitovala za přidělení půdy rolníkům, prosazovala svůj vliv i v oblasti školství. Pro získání 

většího vlivu organizovala tzv. „zemědělské kroužky“ a usilovala o využití církve ve svých 

zájmech. 

Povětové výboy Hramady představovaly střediska z nichž se šířilo působení BSRH ve 

městech. Tyto výbory usilovaly především o získání vlivu v prostředí továrenských a 

průmyslových dělníků. Snaha zapojit do svých řad nejen rolníky, ale i dělníky, pramenila 

z charakteru a programu organizace, která dokonce ve svém názvu uváděla tuto jednotu a 

zároveň se zakládala na principu společných zájmů dělníků a rolníků. Ve Vilnu byly vytvořeny 

dva městské výbory s 200 příslušníky.455 V polovině r.1926 bylo úsilí BSR Hramada zaměřeno 

na získávání podpory u dělníků v největším průmyslovém centru Běloruska, Białymstoku. 

                                                 
452 BERGMAN, A., „Bełaruskaja sialianska-rabotnickaja hramada (1925-1927)“, in: Navukovy sbornik, Bełastok 
1964, -s.128. 
453 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.273. 
454 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, лл.322, 600, 602. 
455 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
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Jednou ze základních forem vystoupení dělníků byly hromadné mítinky a politická 

shromáždění, které organizovali poslanci a aktivní členská základna Hramady. Zde přítomní 

dělníci, ale i rolníci mimo jiné schvalovali usnesení, ve kterých požadovali radikálnějších změn. 

Ve 2. polovině r.1926 dostalo hnutí za otevření běloruských škol nový impuls. 

V důsledku uskutečňované agitace Hramady podávali obyvatelé západního Běloruska tisíce 

jednotlivých a hromadných žádosti o otevření běloruských škol. Požadavek běloruské školy se 

stal obecným požadavkem schůzí hurtků Hramady a lidových mítinků. Hurtky schvalovaly 

výnosy „uskutečňovat agitace po okolních vesnicích, aby rolníci podávali žádosti s požadavkem 

na státní běloruské školy, organizovat kroužek Společnosti pro běloruskou školu, otevírat 

soukromé běloruské školy“456 a následně prosazovali tyto své požadavky. Zároveň agitovala 

BSRH za bojkotování polských škol.457 V tisku Hramady se objevovaly články s výzvou 

k běloruským rodičům, aby nevodili své děti na přijímací zkoušky na polská gymnázia a 

zdůrazňovali, že polská škola se snaží „koupit si Vaše (tj. zde jde o apel na rodiče – pozn. A.I.) 

děti právy“ a „znepřátelit děti se jejich rodiči-rolníci“458. 

Agitace na místě měla bezprostřední výsledky. Například na vesnici Žitlin Kossovského 

povětu vyhlásilo 60 žáků základní školy stávku a nešli do polské školy a existují jiné případy.459 

Zároveň probíhaly sbírky prostředků na otevření běloruských škol a gymnázií. 

Ve snaze ovládnout rozsáhlejší problém školství spolupracovala BSR Hramada 

s Institutem běloruské kultury (Inbełkult) v Minsku. Začátek této spolupráce se datuje prosincem 

r.1925, kdy se začal běloruský tisk, v souladu s požadavkem Inbełkultu, široce věnovat 

kulturnímu životu v sovětském Bělorusku. 

Během července-srpna r.1926 byly vedením Hramady organizovány běloruské učitelské 

krátkodobé kursy Radoškovičského gymnázia.460 Na kursy jezdili učitelé a nejvzdělanější 

mládež. S přednáškami vystoupil B. Taraškievič, I. Dvarčanin, I. Haŭrylik a jiní významní 

kulturní činitelé. Kursy sloužily k objevení nejlepších propagandistů a zároveň k posílení styků 

vedení Hramady s místními kulturními silami a vesnickými aktivisty. 

Pro dosažení lepších výsledků spolupráce byl v Minsku v lednu r.1926 vytvořen tzv. 

Výbor pro styky se zahraničím, ve kterém působili T. Harecki, Nekraševič a Z. Žyłunovič. 

Hlavním cílem tohoto Výboru se stalo nastolení těsných vztahů s běloruskými zahraničními 

kulturně-vzdělávacími a politickými organizacemi a zároveň sledování jejich činnosti. Výbor pro 

                                                 
456 НА РБ, ф.882, оп.1, д.18, л.38; д27, л.276. 
457 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л..55. 
458 Narodnaja sprava  №2 ad 2 łipeńia 1926 
459 Čyrvony sćiah  №8 (50), śńežań 1926 
460 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, -s.52. 
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styky se zahraničím měl podle svých možnosti usilovat o navedení těchto organizací na stejný 

směr, kterého se přidržovaly organizace a úřady působící na území Sovětského svazu. 

Důležitou roli v kulturně-vzdělávací činnosti BSR Hramada odehrála Společnost pro 

běloruskou školu461 (TBŠ) ve Vilnu. Pomocí Společnosti pro běloruskou školu mohla BSR 

Hramada působit na průběh školských záležitostí a posilovat svou popularitu v běloruském 

prostředí prostřednictvím odpovídající agitace. Do TBŠ vstupovali tisíce rolníků, pracující 

inteligence a dělníci. Většina těchto lidí již byla příslušníky BSRH. K prosinci r.1926 vstoupilo 

do TBŠ podle údajů samotné BSRH 3 500 rolníků a celkové množství poboček TBŠ překročilo 

250. Existovaly Grodnenská, Novahrudská a Vilejská organizace TBŠ.462  

BSRH se podařilo plně si podřídit činnost Společnosti pro běloruskou školu a prosadit do 

jejího vedení, tj. do Vedení a Revizní komise TBŠ příslušníky Ústředního výboru BSRH, své 

příznivce a pověřené osoby. Na základě voleb, které proběhly 8. září r.1926, se do Vedení dostal 

R. Astroŭski (předseda), A. Ułasaŭ (náměstek předsedy), J. Šnarkievič (tajemník), M. Marcinčyk 

(náměstek tajemníka) a jiní. Přítelem vedení se stal B. Taraškievič, I. Dvarčanin, A. Koŭš, P. 

Miatła a jiní. Do Revizní komise byli zvoleni: S. Rak-Michajłoŭski, F. Akiňčyc a jiní činitelé.463 

Povětové organizace a hurtky Hramady otevíraly kroužky TBŠ a řídily jejich činnost. 

Aktivní základna hurtků Hramady vybírala své nejgramotnější příslušníky pro kulturní a 

osvětovou činnost na vesnici. Na jedné z řadových schůzi Berezovského hurtku bylo schváleno 

řešení o vytvoření pobočky TBŠ na vesnici za účelem „uskutečnění kulturně-osvětové činnosti, 

pro vytvoření knihoven a čítáren, pořádání představení a přednášek“464. 

Za účelem vytvoření běloruských gymnázií byly vyhlašovány sbírky, které měly oslovit 

Bělorusy v zahraničí.465 

Plán práce TBŠ na školní rok 1926/1927 zahrnoval následující body: 

1. Otevření soukromé 7-třídní běloruské školy ve městečku Hlubokém 

Dzisnenského povětu; 

2. Prosazování otevření ročních učitelských kurzů ve Vilnu;  

3. Posílení agitace ve městech a na vesnici ve prospěch podání deklarace pro 

otevření běloruských škol a jiné body.466  

                                                 
461 Tato organizace byla vytvořena ještě v r.1921 skupinou běloruských inteligentů a měla původní název Běloruská 
školní rada. Během let 1921-1923 byl jedním z vedoucích činitelů organizace B. Taraškievič. Od r.1926 přijala 
organizace nový název Společnost pro běloruskou školu. 
462 Bełaruski kaliandar na 1927 hod, Vilna 1926, -s.57. 
463 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
464 НА РБ, ф.882, оп.1, д.47, л.161. 
465 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.50. 
466 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.83-84. 



 

 

119 

119 

Na tzv. „konferenci národnostních menšin ve věcech školství“, která se měla odehrát 

v srpnu r.1926, měli TBŠ zastupovat R. Astroŭski a A. Trepka. Představitelé TBŠ měli 

prosazovat schválení následujících výnosů: 

1. Vytvoření běloruského oddělení Ministerstva konfesí a národního školství. 

2. Přítomnost Bělorusů v komisi ve věcech západního Běloruska. 

3. Otevření běloruských škol ze státního rozpočtu. 

4. Udělení práv běloruským učitelům a žákům.467 

Konference se uskutečnila ve Vilnu 26. srpna r.1926 a za následek měla delegování 

skupiny účastníků konference s rekomendacemi ve věcech školství národnostních menšin 

premiérovi Bartelovi a ministru školství Sujkowskiemu. Ovšem konference žádné pozitivní 

výsledky nepřinesla.468  

Společně s Ústředním výborem BSRH podalo TBŠ na Ministerstvo konfesí a národního 

školství žádost, která obsahovala následující požadavky: otevření katedry bělorusistiky a 

běloruského jazyka na Univerzitě Štěpána Báthory ve Vilnu, vytvoření sítě běloruských škol ve 

Vilenském vojvodství v počtu 60 škol, v Novahradském vojvodství –50 škol, Białymstockém – 

30 škol a Poleském – 80 běloruských škol a likvidace utrakvistických škol.469 

BSR Hramada ve své snaze vyřešit otázku národního školství spolupracovala také 

s jinými organizacemi. Příkladem výsledku takové spolupráce byly společné akce TBŠ, 

Židovského centrálního výboru osvěty, Židovské centrální školní organizace a Společenství 

Rytas uskutečněné ve Vilnu a Sviancianech.470 

Výše zmíněné organizace podaly ministrovi konfesí a národního školství žádost, která 

obsahovala následující body: 

1. V souladu s principem, že každý národ má nepopiratelné právo na školu 

v mateřštině, a že stát má toto právo zajistit, dožadujeme se školy pro Bělorusy 

v běloruštině, pro Židy – v hebrejštině, pro Litevce – v litevštině. 

2. Patřičné částky na provoz těchto škol mají být poskytnuty státem a vyplaceny 

vzdělávacím organizacím podle principu rovnosti a při zachování 

rovnoměrnosti. 

3. Docházka běloruských, litevských a židovských dětí do svých škol má být 

uznaná za povinnou. 

4. Běloruská, židovská a litevská gymnázia a semináře mají být zrovnoprávněny 

se stejnými školskými zařízení polskými. 

                                                 
467 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
468 tamtéž 
469 tamtéž  
470 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.59. 
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5. Dřívější výnosy bývalého ministra Grabskiego a jeho předchůdců zaměřené 

proti běloruskému školství mají být zrušené (jde především o povinné 

vyučování hodin dějepisu a zeměpisu v polštině – pozn. A.I.). 

6. Policejní a správní úřady mají být zbaveny jakékoliv kontroly nad vnitřním 

školním provozem a jiné.471   

Ve výsledku setkání představitelů sovětského Výboru pro styky se zahraničím 

s Taraškievičem a Rakem-Michajłoŭským, ke kterému došlo v období mezi 20. a 26. srpnem 

r.1926 ve Varšavě, navrhnul poslanec a předseda BSRH Taraškievič na zasedání Vedení TBŠ 9. 

září ve Vilnu vytvoření nakladatelského oddělení, oddělení pro všeobecné školství a oddělení 

mimoškolského vzdělávání.472 Schválené řešení bylo brzy nato uskutečněno. 

Nakladatelské oddělení mělo připravovat a tisknout učebnice pro knihovny. Vedoucím 

tohoto oddělení se stal Ihnat Dvarčanin, který se 30. července r.1926 vrátil do Vilna a vstoupil do 

BSR Hramada.473 Oddělení pro všeobecné školství mělo usilovat o otevření soukromých 

základních škol a zároveň pedagogických kursů pro přípravu učitelů. Vedoucím tohoto oddělení 

se stal Taraškievič a jeho náměstkem M. Siniakoŭski.474 Oddělení mimoškolského vzdělání mělo 

na starosti zařizování lidových domů, knihoven, čítáren a také organizaci přednášek. Vedoucím 

tohoto oddělení byl I. Savicki, se spolupracovníky J. Šnarkievičem a jinými. 

Nakladatelské oddělení TBŠ s prostřednictvím Běloruského nakladatelského sdružení 

brzy připravilo k tisku učebnici Běloruská chrestomatie od Ihnata Dvarčanina.475 Oddělení 

všeobecného školství brzy zahájilo energickou agitaci na běloruské vesnici ve prospěch otevření 

běloruských soukromých škol a proti polskému školství a dvoujazyčným školám. Konečně 

oddělení pro mimoškolské vzdělání schválilo 1. října r. 1926 návrh na provedení cyklu 

přednášek, které byly věnovány nejenom oboru bělorusistiky, ale i obecně školským tématům.476 

Přednášku měl mít například I. Dvarčanin, A. Łuckievič, R. Astroŭski, doktor filologie J. 

Stankievič, profesor běloruského gymnázia A. Trepka a jiní. První přednášky byly předneseny 

13. října tohož roku a zbývající probíhaly každý týden.477 

Kromě toho rozšiřovala BSRH své působení na žáky Vilenského, Radoškovičského a 

Novahrudského běloruského gymnázia. Příznačná je například Hramadou organizovaný tzv. 

Žákovský kroužek Vilenského běloruského gymnázia. Za vedení toho Kroužku odpovídala tzv. 

Žákovská rada, která se skládala z předsedy, pokladníka, tajemníka a dvou přátel Kroužku. 

                                                 
471 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.60. 
472 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.76 
473 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
474 tamtéž 
475 tamtéž  
476 Bełaruski kaliandar na 1927 hod, Vilna 1926, -s.43. 
477 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
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Vedení se volilo na jeden rok. Žákovský kroužek se zabýval kulturně-vzdělávací činností, 

v rámci které byly Kroužkem organizovány přednášky, večírky, zpěvy běloruských písní, byly 

inscenovány běloruské hry a představení a uskutečněny jiné aktivity. Kromě toho disponoval 

Žákovský kroužek svou vlastní knihovnou. Kroužek založil vlastní družstvo, které poskytovalo 

studující mládeži kancelářské a jiné pro studium nezbytné věci. Žákovská organizace měla 

vlastní spořitelnu. Peníze, které se vkládaly do této spořitelny, uchovávaly se v Běloruské 

družstevní bance. Kroužek měl také svůj Kolegiální soud pro vyřešení konfliktů mezi žáky. 

Příznačné je, že 75% příslušníků tohoto Kroužku bylo zároveň příznivci BSRH.478 

Během vánočních prázdnin provozovali příslušníci Žákovského kroužku činnost na 

vesnici v souladu s nařízení z BSRH. Šířili běloruskou literaturu a noviny v čemž jim intenzivně 

pomáhali běloruští učitele a zároveň uskutečňovali aktivní agitaci ve prospěch BSR Hramada.479 

Zakládali knihovny, čítárny a „hurtky“ běloruské mládeže, t.j. fakticky jednotky Běloruského 

komunistického svazu mládeže. Sbírali zároveň lidové písně, pohádky a přísloví. Samotný 

Žákovský kroužek nebyl ničím jiným, než samostatnou pobočkou komsomolu podřízenou 

pokynům z BSRH, které přicházely od ředitele R. Astroŭskeho a některých učitelů. Podle svého 

organizačního programu se měli příslušníci Žákovského kroužku starat o politický rozvoj členů 

své organizace a celého okolí. Jinými slovy, jak usuzovala polská tajná police, „každý příslušník 

‚kroužku mládeže‘ jest jednoznačně agitátorem.“480 

Ve 2. polovině r.1926 bylo BSR Hramada a TBŠ v západním Bělorusku vytvořeno 

značné množství kroužků ochotnického divadla a lidových zpěvů. Inscenovaly hry „Pták štěstí“, 

„Pinská šlechta“, „Strejda Jakub“ a řadů dalších.481 Tato činnost se u obyvatelstva těšila velké 

popularitě. Ohlasy, které se zachovaly v archivních materiálech, svědčí o velkém zájmu, 

s kterým se podobné akce setkávaly na vesnici. Když se 20. listopadu r.1926 na vesnici Suchaja 

Dolina Lashské gminy Grodnenského povětu uskutečnilo představení ochotnického divadla, šli 

na něj lidé z 11 okolních vesnic, ležících ve vzdálenosti 8 verst (tj. téměř 13 km). Hru „Strejda 

Jakub“ museli hrát dvakrát za večer. Později na večírku proběhlo čtení básní a ples. Inscenaci 

řídil místní aktivní příslušník BSRH Stanisłaŭ Serko. Pořádek během večírku zajišťovala lidová 

milice Hramady. Sbírka ze vstupného byla následně předána k zařízení vlastní vesnické 

knihovny.482 

Zároveň měla Hramada ohledně TBŠ i jiné záměry. Stále vzrůstající nebezpečí zničení 

BSRH přimělo vedení organizace k schválení řešení o využití TBŠ a jiných legálních politických 

organizací pro pokračování politické linie BSRH v případě jejich rozpuštění. TBŠ se tak měla 
                                                 
478 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.43-44. 
479 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.4, 44. 
480 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.44-45. 
481 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.195. 
482 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.195. 
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stát podle slov samotného Taraškieviče „druhou linií zákopů“.483 11. listopadu schválil Ústřední 

výbor BSRH výnos, v souladu s kterým měly místní pobočky zahájit činnost v rozšířování a 

posilování TBŠ. Plánovalo se vytvoření ještě hustší sítě poboček TBŠ a zavedení aktivní členské 

základny BSRH do jejich skladby. V kroužcích TBŠ se předpokládalo soustředit nejen kulturně 

vzdělávací činnost, ale částečně činnost politickou, kterou zatím uskutečňovaly pouze hurtky 

BSRH.484 

Tím se vysvětluje vznik desítek nových kroužků TBŠ během posledních měsíců r.1926 a 

na začátku r.1927. Jejich počet vzrostl téměř dvojnásobně. Do Společnosti pro běloruskou školu 

patřilo v této době podle P. Miatły kolem 16 tisíc příslušníků. Kromě toho ke konci r.1926 bylo 

vytvořeno 36 vesnických knihoven, 9 klubů485, zemědělské kroužky a družstva. K polovině 

r.1927 existovalo již 134 knihoven, 41 lidových klubů.486 

Jinou formou zakonspirované činnosti Hramady se mělo stát družstevnictví. Za tímto 

účelem nařídil v říjnu r.1926 Ústřední výbor svým příslušníkům podporovat existující družstva a 

postupně jejich činnost podřizovat BSRH. Tak Hramada rozšířila svůj vliv na celé družstevní 

hnutí, které se rychle rozvíjelo.487 

Kulturní národní činnost zaujímala velkou roli v celkové činnosti Hramady. 

V srozumitelném mateřském jazyce přinášela tak obyvatelstvu národní a sociální ideu, zvedala 

národní uvědomění a prosazovala své požadavky. 

Většina příslušníků Běloruského studentského svazu (celkem 40 z 50) rovněž patřila mezi 

příslušníků Hramady.488 

V náboženských záležitostech se Hramada snažila použít církev pro své zájmy. Věřící 

vystupovali proti autokefalii pravoslavné církví v Polsku a usilovali o vytvoření tzv. Živé církve 

– nástroje bolševiků. Na této aktivitě se veřejně podílel běloruský senátor A. Ułasaŭ. Tajně toto 

úsilí podporoval ortodoxní kněz A. Koŭš, komunista.489 Současně byl ředitelem a pokladníkem 

Běloruské družstevní banky ve Vilnu, díky čemuž měl rozhodující vliv na rozdělení úvěrů pro 

jednotlivé běloruské organizace. Koŭš disponoval bohatými kontakty s pravoslavným 

duchovenstvem v běloruské provincii a byl tedy pro BSRH významnou osobou. 

BSRH se nezastavila pouze u cíle ovládnutí běloruských mas. Společně s NPCh začala 

Hramada tvořit revoluční výbory a vojenské organizace – například „lidovou milici“, kterou 

                                                 
483 VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava 
Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999, -s.58. 
484 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, лл.324, 531. 
485 Bełaruski kaliandar na 1927 hod, Vilna 1926, -s.28. 
486 MIATŁA, P., Ab tavarystvě bełaruskae škoły i jaho baraćbě, Minsk 1932, -s.16, 54. 
487 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
488 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.99. 
489 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
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formovala NPCh mezi polským obyvatelstvem a Běloruskou vojenskou organizaci, jež byla 

Hramadou tvořena mezi Bělorusy.490 Obě organizace byly podobné polské vojenské organizaci. 

Vliv BSRH se rozšiřoval také v polské armádě, přesněji u Bělorusů v ní sloužících. 

Běloruští odvedenci pořádali před zahájením služby schůze, během kterých skládali protestní 

rezoluce a vznášeli politické a sociální požadavky (právo zúčastňovat se voleb, sebeurčení 

západního Běloruska, zkrácení doby služby v armádě atd.).491 Jak vyplývá ze soudních materiálů 

procesu Hramady, během 3. čtvrtletí r.1926 se odehrávalo hromadné šíření tisku Hramady a 

komunistických tisků v garnizónách Vilna, Grodna, Molodečna, Baranovič, Brestu, Slonimu a 

jiných měst Brestského (IX.) a Grodnenského (III.) vojenského okruhu. Zvláště intenzivně se 

tisky šířily u posádek, u kterých sloužili vojáci běloruské národnosti.492 V obžalovacím spisu se 

uvádí rovněž značné množství faktů zaznamenávajících vstup vojáků polské armády běloruské 

národnosti do Hramady a to zvlášť během jejich dovolené na vesnici.493 

Agitace BSRH vyzývala odvedence k tomu, aby bouřili proti vojenské povinnosti a 

vojáky polské armády běloruské národnosti, aby opouštěli oddíly. Jak je patrné z vojenského 

hlášení, jejichž údajů využívá ve svém bádání K. Gomólková, podlehlo tomuto apelu až 11% 

vojáků běloruské národnosti, kteří sloužili v polské armádě v době aktivního působení  

Hramady.494 Hesla, která „zasahovala“ běloruské vojáky byla: půda bez výkupu a likvidace 

osadnictva. Tyto požadavky dělaly velký dojem na vojáky, kteří ve své převážné většině před 

vojnou pracovali na poli. S tím je spojený prudký nárůst útěků, dezercí, sebepoškozování a 

bouření se proti vojenské povinnosti, mezi vojáky běloruské národnosti. 

Během r.1926 zároveň BSR Hramada zahájila aktivní agitaci za dosažení amnestie pro 

politické vězně. Tato aktivita spolu s národní a sociální otázkou zaujímala celkem významné 

místo v činnosti Hramady. Byla realizována v schválení odpovídajících usnesení na četných 

mítincích organizovaných příslušníky Hramady a na jejích shromážděních. Na mezistranickém 

sjezdu 26. července v Pinsku a 4. srpna r.1926 ve Vilnu, kterých se zúčastnili představitelé 

BSRH, NPCh, komunistické strany a židovské sociálně-demokratické strany Poalej-Sjon, bylo 

schváleno usnesení o založení Mezistranického výboru boje za amnestii, jehož hlavním cílem se 

měla stát centralizace veškeré činnosti v oblasti boje za amnestii.495 Zároveň byly osloveny 

všechny dělnické a rolnické strany s návrhem, aby do Výboru posílali své představitele. 

                                                 
490 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
491 Čyrvony sćiah №5 (48), kastryčnik 1926 
492 НА РБ, ф.882, оп.1, д.72, л.142; д.27, лл.629, 632. 
493 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, лл.627, 631. 
494 GOMÓŁKA, K., „Białorusini w II  Rzeczypospolitej“, in: Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 495, 
Ekonomia, № XXXI, Gdańsk 1992, -s.148. 
495 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
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Z výše uvedené činnosti BSRH je patrné, že tato stranická organizace fakticky převzala 

veškerou činnost, které se dříve věnoval Národní běloruský výbor ve Vilnu. 

14. června r.1926 se Ústřední výbor BSRH obrátil na obyvatelstvo západního Běloruska 

s výzvou podpořit požadavek amnestie pro politické vězně.496 Ke konci října r.1926 podepsalo 

toto prohlášení 35 tisíc lidí. Celkem bylo pod prohlášením shromážděno kolem 80 tisíc 

podpisů.497 

 Aby zastavily kampaně za amnestii pro politické vězně, zakazovaly polské úřady a 

policie často konání mítinků a shromáždění BSRH. 2. července r.1926 Vilenský vojvoda zakázal 

konání poslaneckých mítinků v městečku Budslav Vilejského povětu a Černovičech 

Disnenského povětu, 27. září tohož roku zakázal konání shromáždění na vesnici Osinohrudok 

Postavského povětu. Archivní materiály vykazují celou řadu svědectví o podobných 

případech.498 Nehledě na zákazy a odpor ze strany oficiálních vládních orgánů, mítinky na 

podporu politických vězňů přece probíhaly, přičemž jejich počet nebyl zanedbatelný. Pouze 

během jednoho týdně od 31. října do 7. listopadu se BSR Hramada podařilo uskutečnit 22 

takových shromáždění.499 

Kampaň na podporu politických vězňů ovšem nespočívala výhradně v politických 

mítincích a shromažďování podpisů. Kampaň zahrnovala také peněžní sbírku a sbírku potravin 

pro vězně.500 

Po květnových událostech, poté co se vlády zmocnil maršál Piłsudski, došlo 

k mimořádnému shromáždění Ústředního výboru BSRH, na kterém byla probíraná nastalá 

politická situace. K vytvoření vlády Barteleho se BSR Hramada postavila kriticky. Nicméně 

uznala, že je nutné podpořit levé organizace a zároveň podle Taraškieviše „dát o sobě vědět a 

prosazovat své požadavky.“501 V souladu s tím schválilo shromáždění následné usnesení: 

„Zakládajíce se na pozicích rolnicko-dělnickéh vlády Běloruská rolnicko-dělnická 

hramada požaduje: 

1.   Rozpuštění sejmu a senátu .... ; 

2.   Neodkladné předání půdy rolníkům bez výkupu; 

likvidaci osadnictva; 

3.    Přenesení daňového břímě na majetné třídy; 

                                                 
496 Bełaruskaja sprava  №23 ad 14 łipeńia 1926 
497 Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. 
Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962, -s.541. 
498 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, лл.11, 13, 16; БДАМліМ, ф.3, воп.1, адз.зах. 195, а.54. 
499 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.18. 
500 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.133. 
501 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.26. 
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4.  Plné přehodnocení směru národní politiky v duchu sebeurčení národů a skutečné 

rovnoprávnosti a jiné požadavky.“ 

Tyto rezoluce měly být bez prodlevy vytisknuty v Belaruskaj spravě.502 

Ve vztahu k maršálovi Piłsudkemu uznali činitele BSRH, že maršál nedostál s ním 

spojovaným nadějím rolníků a dělníků, a že v zápase za prosazení svých cílů je nutné pokračovat 

dále. 

Vláda Piłsudkieho si ovšem uvědomovala narůstající nebezpečí, které pramenilo z prudce 

stoupajícího vlivu Hramady mezi obyvatelstvem území západního Běloruska. Celkový rozvoj 

BSRH, aktivita jejích příznivců vůči bezpečnostním polským úřadům, vražda několika 

příslušníků organizace, kteří byli podezřelí ze spolupráce se státní policií, šíření informací 

ohledně připravované revolty vytvořilo ve východních vojvodstvích nejasnou situaci a ve 

společnosti prahnoucí po klidu tím vznikla podezřívavost a předpojatost. Růstu Hramady však 

nemohly zabránit ani polské ani jiné běloruské organizace. Uvědomujíce si marnost zápasu 

s Hramadou vlastními sílami, podalo na konci října r.1926 17 polských organizací žádost 

Vilenskému vojvodovi. V žádosti byla popsána protistátní činnost NPCh a BSRH a vyjádřen 

požadavek na zahájení jejích likvidace polským státem.503 

Do listopadu r.1926 se polská vláda omezovala na to, že činnosti Hramady kladla 

všemožné překážky, pronásledovala aktivní členskou základnu a ztěžovala vytvoření nových 

poboček (hurtků). Po listopadu r.1926 se však vláda Piłsudkieho neomezila pouze na tato 

opatření a zahájila vůči Hramadě ofenzívu. 

Zintenzívněl policejní teror a hromadné pronásledování příslušníků Hramady a její 

aktivní členské základny. Stále častěji byly na kroužky a na jejich vedoucích uvalovány pokuty 

kvůli nedodržení formálních pravidel. 

Tyto okolnosti ovšem nezastavily činnost BSRH a způsobily to, že z otevřené činnosti se 

stala tajná činnost a tím nad ní zase získávala moc policie. Tak byl zahájen skutečný zápas 

BSRH a úřadů. Vedení BSRH si uvědomovalo, že organizace začíná být ilegální a způsobuje 

narůst počtu lidí pohnaných před soud, což kazilo její popularitu mezi obyvatelstvem. V této 

souvislosti navrhoval zpočátku Ústřední výbor, aby se shromáždění organizace na území 

každého povětu odehrávaly ve stejnou dobu, což znemožňovalo policii zakázat je všechny. 

Posléze za účelem zmírnění konfliktu a zamaskování svých skutečných záměrů 

doporučilo vedení organizace zachovávat vnější loajalitu vůči úřadům. Zároveň bylo však 

zavedeno „podvojné vedení“ hurtků. Byly totiž rozděleny na veřejné a tajné. Veřejné vedení 

tvořily osoby druhořadé, jejichž případné zatčení by nijak zvlášť nezasáhlo činnost organizace. 

                                                 
502 БГАМЛИ, ф.3, оп.1, д. 195, л.27. 
503 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928; GOMÓŁKA, K., „Białorusini w II  Rzeczypospolitej“, 
in: Zeszyty naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 495, Ekonomia, № XXXI, Gdańsk 1992, -s 83s. 
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Tajné vedení, které bylo z bezpečnostních důvodů voleno zvojené, tvořili z pozici užitku pro 

činnost organizace nejvýznamnější členové a příslušníci komunistické strany.504 

Četné zápisy z jednání hurtků, jejich protestní rezoluce a oficiální prohlášení a interpelace 

poslanců BSR Hramada polské vládě v tomto období uvádí fakta o různých překážkách ze strany 

policie a státních úřadů vůči činnosti Hramady a o zatčeních a pronásledování příslušníků této 

organizace. 

„Starosta Disnenského povětu terorizuje rolnické obyvatelstvo, zatýkajíce na dobu tří 

měsíců za legální shromáždění BSR Hramada... Předvolává obyvatelstvo po stovkách 50 

kilometrů daleko do sídla starosty za účelem trestu“ psali ve svém prohlášení pro vládu 

Piłsudkieho a ministra vnitra poslanci sejmového klubu BSR Hramada.505 Tentýž starosta 10. 

prosince r.1926 uvalil na 20 účastníků shromáždění příslušníků Brusovanského hurtku z vesnice 

Brusovanka, Karasi a jiných Jaznenské gminy téhož povětu peněžní pokutu v částce mezi 5 a 15 

zlotými a všechny je zatkl na dobu od 30 až 60 dnů.506 

Velmi často byly jako trest uvalovány velké peněžní pokuty. Stále častěji se objevovaly 

případy, kdy dostávali předsedové a tajemníci kroužků nebo řadoví příslušníci povětových 

výborů BSRH za konání nepovolených shromáždění a za jinou činnost peněžní pokuty v objemu 

200 až 300 a více zlotých507, což se rovnalo hodnotě jedné krávy. Často byla pokuta uvalována 

bez možnosti jejího nahrazení trestem žaláře, což bylo v rozporu s existující legislativou. Po 

dlouhých plahočeních byla pokuta zrušena nebo nahrazována několikaměsíčním žalářem. 

Takové postupy se používaly proto, aby tak byla materiálně zasažena široká vrstva chudších 

rolníků a městských dělníků, kteří patřili do Hramady, a aby je přiměly je z organizaci vystoupit. 

Daňová politika se také používala jako nástroj v zápasu polské vlády s rostoucím vlivem 

BSR Hramada. Sekvestoři za doprovodu policie se objevovali na vesnici a začínali pátrat po 

nedoplatcích za minulá léta. Exekuce se soupisem majetku a vynuceným zabavením majetku 

byly uplatňovány především vůči aktivním příslušníkům BSRH.508 Odňatý majetek se posléze 

prodával na dražbě za nepatrnou částku. 

Vláda zakazovala provedení řadových shromáždění hurtků, gminných a povětových 

výborů BSR Hramada a policie rozháněla mítinky a schůze. 29. prosince r.1926 byla rozehnána 

schůze příslušníků Hramady Rajčanské gminy Novahrudského povětu. Tři policisté nařídili 

rozpuštění schůze a uvěznili jejího organizátora F. Trasńiaka.509 

                                                 
504 Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928 
505 НА РБ, ф.882, оп.1, д.22, л.63. 
506 НА РБ, ф.882, оп.1, д.22, л.45. 
507 НА РБ, ф.882, оп.1, д.70, л.6. 
508 НА РБ, ф.882, оп.1, д.48, л.86. 
509 НА РБ, ф.882, оп.2, д.121, л.5. 
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Na řadě míst zahájila vláda likvidaci hurtků Hramady v rozsáhlém měřítku, kterou 

doprovázela hromadná zatýkání, správní a soudní pronásledování členů Hramady. „Na Vilensku, 

Novahrudsku, Pinsku, v Białymstockém okruhu a na Polesí probíhají hromadná zatýkání dělníků 

a rolníků. Zatýkají jich desítky, zatykají všechny včetně mládeže a starců, které alespoň trochu 

podezírají z aktivní revoluční a kulturně-politické činnosti.“ – uvádí se v dobovém prohlášení 

komunistické strany západního Běloruska.510 

Proti Hramadě byly použita křivá obvinění z vraždy. Když v říjnu r.1926 příslušník 

Hramady z Tumilovičské gminy Disnenského povětu Judenik zavraždil obyvatele téže gminy 

Ivaškieviče, který pracoval jako tajný agent pro místní policii, obvinily z této vraždy provládní 

noviny celý Disnenský povětový výbor Hramady.511 Posléze byla tak zvaná Ivaškievičova 

zpráva použita pro obvinění a zničení Hramady. 

V odpovědi na tuto pomluvu se Disnenský výbor 22. října r.1926 obrátil na své 

příslušníky s prohlášením, ve kterém odsoudil a vyvrátil všechny provokační nařčení tisku.512  

Nebyla to ovšem ojedinělá reakce provládního tisku na stoupající vliv BSRH. Obzvláště 

kriticky se k Hramadě stavěly i běloruské noviny politických stran opozičních Hramadě: „O 

samotné Hramadě tvrdíme, že ji pokládáme za organizaci škodlivou, protože její cesta vede k 

bolševismu“ uváděly noviny BSS Sialianskaja niva.513 Příslušníci BSRH byli v těchto novinách 

označování za „podezřelé živly“ a celé organizaci bylo vytýkáno, že je plná „špiclů a 

provokatérů“.514 

Oficiální polská vláda se zároveň uchylovala k policejnímu teroru při násilném 

rozpouštění povětových shromáždění BSRH. 5. prosince r.1926 bylo na vesnici Staré Berezovo 

svoláno shromáždění BSR Hramada Belského povětu. Shromáždění se mělo zúčastnit kolem 120 

příslušníků hurtků a poslanci sejmu P. Vałošyn a P. Miatła. Zrána tohož dne přijelo na vesnici 

200 policistů a to jak jízdních tak i peších plně vyzbrojených a s pěti kulomety. Spolu s nimi 

dorazilo kolem 30 osadníků, konfidentů a policistů v civilu.  

Jakmile bylo shromáždění zahájeno, byla budova obklíčena. Policisté vhazovali do 

místnosti kameny a bušili do dveří ve snaze vniknout dovnitř. Starosta a místní policejní velitel 

nepodnikli žádné kroky k zachování pořádku. Následně, jakmile se policii podařilo proniknout 

do místnosti, začala přítomné účastníky shromáždění bít gumovými obušky, klacky, pažbami a 

                                                 
510 Bořba truďaščichsia Zapadnoj Belorussii za sociaľnoe i nacionaľnoe osvoboždenie i vossoedinenie s BSSR. 
Dokumenty i materialy. Т.1 (1921-1929gg.), Мinsk 1962, -s.416. 
511 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.169. 
512 НА РБ, ф.882, оп.1, д.63, л.50. 
513 Sialianskaja niva  №33 ad 14 kastryčnika 1926 
514 Sialianskaja niva ad 12 studźeńia 1927 



 

 

128 

128 

šavlemi. Zmláceni byli poslanci P. Vałošyn a P. Miatła a byla jim způsobena zranění. 

V důsledku policejní zvůle přišly k těžkým úrazům a zraněním desítky lidí.515 

Tyto události vyvolaly přednesení mimořádné interpelace a protestních nót poslaneckého 

klubu BSR Hramada, komunistické poslanecké frakce, poslaneckého klubu NPCh, Běloruského 

a Ukrajinského poslaneckého klubu v sejmu. Poslanec Józef Skrzipa dokonce položil na stůl 

premiéra zakrvácenou košili jednoho z účastníků shromáždění v Starém Berezovu, čímž vyvolal 

v sejmu všeobecný rozruch.516     

Během projednávání těchto událostí v sejmu nutila policie a prokuratura obyvatele 

vesnice Staré Berezovo podepisovat protokoly o tom, že police během incidentu bránila místní 

obyvatelstvo proti útoku neznámých lidí. 

Tato událost vyvolala široký ohlas mezi ostatními příslušníky organizace a obyvatelstvem 

západního Běloruska, což můžeme sledovat z četných rezolucí a protestních prohlášení lokálních 

poboček Hramady ohledně události v Starém Berezově. Příslušníci organizace vyslovovali své 

„pobouření vůči vládě, která uskutečnila zločinný útok na shromáždění v Starém Berezově, a 

která připouští takové zločinné přepady.“ „Ruce pryč od poslanců! Ať žije Hramada!“ byla 

obvyklá hesla shromáždění místních poboček.517 

Odpor obyvatelstva západního Běloruska a především rolníků na konci r.1926 a na 

začátku r.1927 nabyl hromadné a protivládní povahy. V obžalobě v případu Hramady 

poznamenávala vilenská prokuratura ohledně celkové situace v západním Bělorusku na konci 

r.1926: „Spolu s organizačním rozrůstáním Hramady a neúměrně rychlým tempem růstu počtu 

jejích příslušníků je evidentní kolosální růst množství přestupků a to jak běžných (především 

odpor proti vládě) tak i protistátní agitace, přípravy a šíření nelegální literatury.“518 Pouze na 

území Vilenského vojvodství bylo polskou vládou na konci r.1926 – začátku r.1927 projednáno 

kolem 100 soudních řízení proti 257 příslušníků BSR Hramada z důvodu jejich aktivního odporu 

kladenému vládním úřadům.519 Celkem bylo na území západního Běloruska na konci r.1926 – 

začátku r.1927 zatčeno a trestně stíháno 946 příslušníků BSRH.520 Celkové množství zatčených, 

trestně stíhaných a pokutovaných dosáhlo 2-3 tisíců osob.521 

Celkový obraz masového hnutí rozpoutaného Hramadou by však byl neúplný bez zmínky 

o takových častých politických akcích, jakými byla četná shromáždění hurtků, schůze a mítinky 

obyvatelstva, které se rozšířily po celém území západního Běloruska. Přesnější údaje o počtu 

                                                 
515 НА РБ, ф.882, оп.1, д.50, лл.200-207. 
516 Posłowie rewolucyjni w sejmie, 1920-1935, Warszawa 1961, -s.292. 
517 НА РБ, ф.882, оп.1, д.36, л.141, д.46, л.213. 
518 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.2. 
519 НА РБ, ф.882, оп.1, д.39, лл.3-4.  
520 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.265. 
521 spočítáno podle údajů: НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.97. 
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mítinků a shromáždění poboček Hramady za toto období se nedochovaly. Ovšem pokud 

vezmeme v úvahu, že v prosinci r.1926 – lednu r.1927 existovalo 1 500 až 2 000 hurtků a že 

každý hurtok pořádal veřejné shromáždění jednou za týden nebo za dva týdny, dosáhne celkový 

počet shromáždění 10 tisíc za 2 měsíce (prosinec, leden). Několik tisíc shromáždění se 

uskutečnilo také v lednu a v únoru r.1927.   

12. ledna r.1927 byly vejvodskými úřady rozeslány povětovým komandaturám oběžníky, 

obsahující předpisy ohledně připravované likvidace hurtků Hramady, které kromě toho 

obsahovaly nařízení zatýkat aktivní členskou základnu BSRH za „podvratnou činnost“.522 

V noci z 14. na 15. ledna r.1927 bylo v souladu s předem připraveným vládním plánem 

likvidace Hramady zahájeno hromadné zatykání příslušníků BSRH ve Vilnu, Białymstoku, 

Grodnu, Novahrudku a téměř ve všech povětech západního Běloruska. Spolu s Hramadou byla 

podobným způsobem zasažena i NPCh, místní organizace PPS, běloruské družstevní organizace 

a jiné. Bez souhlasu sejmu a zcela protizákonně byli zatčeni B. Taraškievič, S. Rak-

Michajłoŭski, P. Vałošyn, poslanec NPCh F. Hałavač a 16. ledna byl zatčen P. Miatła. 

Ráno 15. ledna se policejní oddíly objevovaly na vesnicích západního Běloruska a nutily 

příslušníky Hramady a vedení jejích hurtků odevzdat členské legitimace a veškerou dokumentaci 

poboček a zároveň vyhlašovali zákaz veškeré další činnosti Hramady. Zároveň policie 

uskutečňovala hromadné prohlídky a zatýkání. 

16. ledna otiskla polská vláda oficiální prohlášení, které obsahovalo oficiální verzi 

obžaloby BSR Hramada. Hlavní důraz byl položen na nejasnost původu finančních prostředků 

BSRH, kterými hradila svou činnost.  Organizace BSRH byla byla jako celek vykreslena jako 

užší skupina spiklenců, kterou podporuje a platí Kominterna.523 

1. února r.1927 následoval zákaz veškeré činnosti Ústředního sekretariátu BSR Hramada. 

Tajemník M. Bursievič byl zatčen a umístěn do vězení. 

Zastavení činnosti a následná likvidace Hramady vyvolala hromadné protestní akce na 

území západního Běloruska. Bezesporu největší z nich byla protestní demonstrace ve městě 

Kosovo Poleského vojvodství 3 února r.1927. Během demonstrace zazněly požadavky na 

osvobození zatčených příslušníků a poslanců BSRH. Demonstrace vyvolala odvetnou reakci 

policie, která spočívala v ozbrojeném potlačení celé akce. Police zahájila palbu do téměř 

třítisícové demonstrace, v důsledku čehož bylo 5 civilistů zabito a 15 raněno. Posléze došlo k 

hromadnému zatýkání a k zahájení soudního proces s 63 zatčenými organizátory a účastníky 

kosovské demonstrace.524 

                                                 
522 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.182. 
523 tamtéž, -s.183. 
524 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, лл.437-438. 
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Po Kosovské demonstraci následovaly protestní demonstrace ve Vilnu, Molodečnu, 

Vilejce, Ošmianech, Lebedevě, kterých se zúčastnilo kolem 8 tisíc lidí. Uskutečnila se 

dvoutisícová demonstrace v Brestu a třítisícová demonstrace ve Slonimu a jiné. Podle výpočtů 

V. Polujana se na území západního Běloruska během února-březnu r.1927 odehrálo celkem 

kolem 20 větších protestních demonstrací, kterých se celkem zúčastnilo kolem 20 tisíc lidí.525 

Archivní materiály ovšem ukazují, že činnost BSR Hramada se nezastavila po 15. lednu 

r.1927. Hurtky i nadále organizovaly veřejná a ilegální shromáždění a přijímali nové příslušníky 

až do března r.1927.526 21. března r.1927 BSR Hramada jakožto legální organizace oficiálně 

zanikla. 

Soudní jednání v případě Hramady bylo zahájeno teprve po roce od okamžiku její 

likvidace. V letech 1928-1929 se uskutečnilo několik soudních jednání v případě BSRH. Během 

soudního řízení bylo obžalováno 490 aktivistů a vedoucích organizace. Největším a nejdelším 

z těchto soudních jednání byl ovšem tak zvaný „proces 56-ti“. Šlo o proces s 56 bezprostředně 

vedoucími činiteli, aktivisty, pověřenými osobami Ústředního výboru a příslušníky gminných a 

povětových výborů BSR Hramada. „Proces 56-ti“ se uskutečnil ve Vilnu a trval tři měsíce (tj. od 

23. února do 22. května r.1928). Obžalováni byli B. Taraškievič, S. Rak-Michałoŭski, P. Miatła, 

P. Vałošyn, M. Bursievič, řada místních příslušníků aktivní členské základny organizace (K. 

Hockovová a jiní) a zároveň A. Łuckievič, P. Astroŭski, F. Akińčyc, A. Koŭš a I. Šnarkievič. 

Oficiální obžaloba prokuratury spočívalo „v tom, že během období od r.1926 do poloviny 

ledna r.1927 se podíleli na spiklenecké organizaci s názvem Běloruská rolnicko-dělnická 

hramada, zřízené za účelem uskutečnění pokusu o podvracení zákonem stanoveného státního 

zřízení Polska a zároveň porušení celistvosti jeho území prostředky nastolení diktatury 

proletariátu, sovětského řádu a separatismu od Polska za pomoci vzpoury jihovýchodních 

vojvodství a jejich připojení k sovětskému Ruska; přičemž pro uskutečnění tohoto cíle 

disponovali sklady se zbraněmi.“527 Jinými slovy byla činnost Hramady kvalifikována jako 

diversní a směřovaná k rozkol Polska, s následným připojením území západního Běloruska 

k BSSR. Celkem bylo při soudním jednání předvoláno 660 svědků, z nichž bylo 420 svědků 

prokuratury.528 Těmito svědky byli především agenti polské defenzívy, provokatéři, vedoucí 

polské politické policie, osadníci a státní úředníci. 

Jak vyplývá ze soudních materiálů, mnozí z obžalovaných odpovídali na otázky soudce 

zásadně v běloruštině. Když kladl soudce otázky v polštině a snažil se je přesvědčit, aby 

odpovídali rovněž v polštině kvůli tomu, že ne všichni obhájci rozumí běloruštině, následovala 

                                                 
525 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.187-188. 
526 НА РБ, ф.882, оп.1, д.37, лл.169, 164-166. 
527 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, лл.42-43. 
528 НА РБ, ф.882, оп.1, д.28, л.27. 
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ze strany obžalovaných odpověď: „Zcela jistě je třeba, aby nám rozuměli obhájci, ovšem daleko 

důležitější je,  aby nám rozuměli ti, kdo sedí s námi zde na lavici obžalovaných.“529 

Díky výpovědím svědků, obžalovaných a obhájců, byla četná obvinění soudu odvolána. 

Prokuratura nemohla prokázat, že by Hramada formovala vojenská seskupení, ani existenci 

skladu se zbraněmi, účasti na spiknutí atd.. Za jediný důkaz vojenského spiknutí připravovaného 

Hramadou sloužilo několik starých nefunkčních kulovnic z období I. Světové války, které našla 

policie během prohlídky u jednoho z příslušníků organizace. 

Obhájci nikoli bezdůvodně zdůrazňovali, že v základě vzniku a činnosti BSRH se 

nacházejí životní zájmy běloruského národa. „Pokud by neexistovaly tyto sociální základy“, 

uváděl během procesu obhájce T. Durač, „žádný génius by nedovedl zorganizovat 100 tisíc 

běloruských rolníků. Nebyl to Taraškievič, který vytvořil Hramadu, nýbrž Hramada vytvořila 

Taraškieviče.“530  

Taraškievič a jiní vedoucí činitelé BSRH si již tehdy uvědomovali obrovský význam 

vytvoření a následné existence Běloruské rolnicko-dělnické hramady v dějinách národního hnutí 

na území západního Běloruska. Ve svém posledním proslovu během soudního procesu v případě 

Hramady v r.1928 uvedl Taraškievič: „BSRH pominula, ovšem zda po ní zůstala jakákoliv 

stopa? K volbám jsme nebyli připuštěni, ale domnívám se, že běloruský lid by nás následoval. 

Celý polský a běloruský tisk uznává, že BSRH odehrála kolosální roli v životě běloruského 

národa. Běloruský národ beze škol začal psát bělorusky a naučila ho tomu BSRH. Běloruský 

národ byl probuzen a otrokem nezůstane...“531 

22. května r.1928 Vilenský okresní soud vynesl rozsudek v případě BSR Hramada. 

Předseda Ústředního sekretariátu a poslaneckého klubu BSRH B. Taraškievič, poslanci sejmu S. 

Rak-Michajłoŭski, P. Vałošyn a P. Miatła byli odsouzeni k 12 letů vězení. Tajemník Ústředního 

sekretariátu M. Bursievič dostal 8 let těžkého vězení. 32 lidí dostalo mezi 3 a 6 lety vězení. 

Na první pohled zaráží, že takto halasný případ soudního jednání téměř neměl vliv na 

mezistátní polsko-sovětské vztahy. Obě strany se snažily tento potenciální konflikt ututlat, což se 

obzvlášť zřejmě projevilo v jednání polské vlády. Z její iniciativy se 10. ledna uskutečnilo 

setkání polského ministra zahraničních věcí A. Zaleskiego a sovětského polpreda P. Vojkova, 

během kterého Zaleski prohlásil, že jeho vláda „nemůže ani pomýšlet na válku se SSSR“.532 

Zároveň navrhnul pokračování jednání o garančním paktu, zahájených v r.1926. Během celé 

doby, kdy probíhalo vyšetřování a soudní jednání v případu Hramady, projevovala polská vláda 

mimořádnou ohleduplnost ve vztahu k vládě sovětské. Do dobových vzájemně napjatých vztahů 

                                                 
529 Zapadnaja Belarus na skamje podsudimych, Minsk 1929, -s.49-50. 
530 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, лл.787, 788. 
531 НА РБ, ф.882, оп.1, д.27, л.785. 
532 ŁAŹKO, R., „Chto ž źniščyŭ ‚Hramadu‘?“, in: Bełaruskaja minuŭščyna, №2 1994, -s.49. 
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(litevská otázka a jiné) žádná ze stran nevtahovala ožehavou otázku Hramady. Sovětská strana se 

zase omezila pouze na organizaci protestní kampaně veřejnosti (do této kampaně patřila 

například organizace Výboru obrany Hramady v čele s běloruským národním básníkem Jankou 

Kupalou, do kterého patřili vůdčí vědci, spisovatelé, kulturní činitelé533 a jiné). 

Logiku takových vztahů lze pochopit pouze v kontextu mezinárodní a vnitřní politické 

situace každého ze států. V Polsku se úřad Piłsudskiego připravoval na sejmové volby vyhlášené 

na jaro r.1928 a stabilizace mohla znamenat vítězství sanačního bloku ve volbách. Za stávajích 

podmínek se Piłsudski zároveň domníval, že SSSR může vyhlásit Polsku válku. SSSR však 

nebyl zainteresován na vyhrocení sovětsko-polského konfliktu z vnitřních a vnějších politických 

důvodů. Industrializace státu byla teprve zahájena, a proto podle názoru vlády bylo nutné 

oddalovat zcela „nevyhnutelnou“ válku s kapitalistickým světem na vhodnějšího dobu. Podle 

Stalina měl však SSSR říci poslední slovo v „novém kole válek“. Jak uváděl Stalin: „A 

vystoupíme, abychom vrhli rozhodující závaží na váhy – závaží, které by mohlo převážit.“534 

Na jaře r.1927 schválil politický sekretariát Kominterny usnesení o nepřípustnosti 

ozbrojeného povstání na území západního Běloruska. Do zahájení soudního jednání v případě 

Hramady zároveň žádala vláda SSSR MZV Polsko o to, aby se do tisku nedostaly žádné 

informace o účasti SSSR na činnosti BSR Hramada. Obdržela souhlas polské strany nehledě na 

to, že úplnou kontrolu nad polským tiskem vláda zaručit nemohla.535 Otázka Hramady se pro 

sanační a bolševickou vládu stala pouze prostředkem pro vyřešení jiných úkolů, které byly v tuto 

dobu pokládány za důležitější. Běloruská rolnicko-dělnická hramada, která byla vytvořena na 

základě běloruského národního hnutí a protistatkářského zápasu rolníků, se tedy stala obětí dvou 

diktatur – bolševické a sanační. Ostatně takový osud potkal později celé běloruské národní hnutí. 

V r.1929 se ve Vilnu odehrál apelační soud v případě BSR Hramady na základě kasační 

stížnosti podané vedoucími činiteli Hramady. Po druhém projednání byl soud nucen uznat 

nepodloženost některých obvinění (například z přípravy povstání, špionáže a jiné). Pro 

polehčující okolnosti zprostil apelační soud z r.1928 četné příslušníky BSRH obžaloby a 

ostatním snížil trest na 2 roky. Vedoucím činitelům Hramady byl trest snížen na 6 let.  

Tak zkončila činnost BSR Hramada na území západního Běloruska, která vznikla na 

základě spojení dvou směrů – radikálního křídla národního běloruského hnutí a hnutí 

kominustického, a představovala největší ohnisko revolučního hnutí v meziválečném Polsku. 

BSRH byla zničena a na území západního Běloruska započal prudký ústup hromadného 

národního hnutí. Posléze navazoval během let 1928-1930 na bezprostřední tradice Hramady 

                                                 
533 PAŁUJAN, U. A., Bełaruskaja sialianska-rabočaja Hramada, Minsk 1967, -s.201. 
534 ŁAŹKO, R., „Chto ž źniščyŭ ‚Hramadu‘?“, in: Bełaruskaja minuŭščyna, №2 1994, -s.49. 
535 tamtéž, -s.49. 
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běloruský rolnicko-dělnický poslanecký klub Zápolení (“Змаганне”), který byl vytvořen 

v důsledku vítězství lidových kandidátů ve volbách do sejmu r.1928. 

Politická činnost vedoucích činitelů Hramady a především B. Taraškieviče pokračovala i 

poté, co polský prezident udělil milost Taraškievičovi a jiným vůdčích osobnostem BSRH 

v červnu r.1930. Tato činnost se týkala především politických aktivit kolem nového 

poslaneckého klubu Důsledkem tohoto úsilí bylo nové zatčení polskou vládou. Následně byli 

političtí vězni B. Taraškievič, S. Rak-Michajłoŭski, P. Vałošyn, P. Miatła a M. Bursievič 

v r.1931 na základě polsko-sovětské dohody o výměně politických vězňů deportováni do SSSR, 

kde byli v r.1937 sovětskou vládou neprávem odsouzeni pro nařčení ze špionáže ve prospěch 

světového imperialismu a popraveni536. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
536 Podrobněji o soudním procesu v případě B. Taraškieviče, viz publikovaný vlastní životopis Taraškieviče a jeho 
výslechy během soudního jednání NKVD in: VAŁACHNOVIČ, А. І., MICHŃUK U. М., Spoviedź u nadzei 
zastacca žyvym. Aŭtabijahrafia Branisłava Taraškieviča. Red. A. S. Łis, Minsk 1999; publikované výslechy A. 
Łuckieviče a A. Uljanava in: Аnton Luckievič. Materialy sledsvennogo dela NKVD BSSR, Red., sest. V. N. Micnjuk, 
N. M. Klimovič, A. N. Ges, Minsk 1997; ILKEVIČ, N. N., PLATONOV R. P., Aleksandr Uľanov i versia NKVD ob 
antisovětkom podpoľe v BSSR. (Faľsifikacija organami NKVD ugolovnych děl v  1937-1938gg.), Minsk 1997. 
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Závěr 

 
V této magisterské práci byl uskutečněn rozbor celkové činnosti a důvodů vzniku 

Běloruské rolnicko-dělnické hramady, která působila v letech 1925-1927 na území západního 

Běloruska a představovala nejmasovější organizaci v dějinách běloruského národního hnutí.  

Důkladný rozbor archivních pramenů polské a běloruské provience a existující 

historiografie umožnil vytvořit ucelený objektivní obraz problematiky vzniku a působení BSRH 

na území západního Běloruska v celkovém kontextu souvisejících problémů.  

Uskutečněné bádání dovolilo zjistit, že v základě vzniku BSRH se nacházelo působení 

celé řady faktorů veřejně-politické povahy života v západním Bělorusku a celková mezinárodní 

situace 20. let 20. století. K nejdůležitějšími předpokladům však patří politický, národnostní a 

hospodářský útlak běloruského obyvatelstva na etnicky běloruském území připojeném k Polsku, 

patrný nárůst politické uvědomělosti západních Bělorusů, který byl vyvolán kolonizátorskou 

politikou Polska vůči západnímu Bělorusku, jež se zakládala na osadnictvu, pronásledování 

běloruských národních hospodářských a školských organizací, radikálním tiskem a zároveň v tu 

dobu probíhajícím prudkým hospodářským, národním a kulturním rozvojem BSSR a s tím 

spojené vnitřní a vnější politiky, kterou prosazovala komunistická vláda sousedního SSSR. Právě 

pod vlivem komunistů se v červnu r.1925 odehrál rozkol Běloruského poslaneckého klubu, 

načež běloruské parlamentní zastoupení de facto přestalo existovat jako instituce, která 

sjednocovala západoběloruské národní hnutí. Příčiny rozkolu běloruské sejmové frakce ležely 

v rovině rozdílných náhledů a postojů poslanců na konečné cíle a metody zápasu za emancipaci 

západního Běloruska. Hlavním rozdělujícím faktorem se stalo prosazování národních nebo 

třídních faktorů ve své stranické činnosti. 

Výsledek několikaleté práce v sejmu umožňuje konstatování, že tento zápas běloruských 

poslanců nepřinesl očekávané výsledky a to především proto, že polské úřady nepovažovaly 

běloruské národní hnutí za závažnější politický faktor, a proto nepokládaly za nutné dělat 

závažné ústupky v jeho prospěch. Nicméně běloruské sejmové zastupitelství odehrálo pro svůj 

národ v meziválečném Polsku důležitou roli již svou přítomností v sejmu a senátu, a tím, že 

polskému státu předkládal běloruskou otázku. Nemůžeme si zároveň nevšimnout, že 

v ideologické rovině bylo dosaženo jistých úspěchů – běloruské obyvatelstvo západního 

Běloruska si uvědomilo své síly a začalo projevovat do této doby neexistující aktivitu 

v politickém životě. Probíhal narůstající proces národního sebeuvědomění, což bylo výsledkem 

dosavadní zkušenosti politického zápasu za vlastní práva prostřednictvím politických stran 

v sejmu a zároveň následným založením a existencí takových běloruských kulturně-vzdělávacích 

institucí, jako například Institutu hospodářství a kultury ve Vilnu, Sdružení běloruské školy 
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(TBŠ) a jiných. Samotní běloruští političtí činitelé značně rozšířili svůj politický rozhled a 

dostali se do bezprostředního styku s širšími vrstvami běloruské společnosti a jejich kulturně-

vzdělávacími a národními zájmy. Celkově se však působení západoběloruských představitelů 

v polském sejmu během 20. let stalo významným jevem v dějinách rozvoje běloruského 

národního hnutí. 

Jak ukazuje rozbor dokumentárních pramenů, spolupráce běloruské levice 

s komunistickou stranou byla velmi intenzivní a pro obě strany prospěšná. Byla spojena 

s přislíbenou materiální a organizační pomocí pro zajištění fungování BSRH. Od r.1923 stále 

ztrácela komunistická strana Polska a Německa svůj vliv, zatímco na Západě probíhala relativní 

industriální stabilizace. Komunistické strany měly zajistit růst své popularity a organizovat 

solidaritu se Sovětským svazem. V západním Bělorusku mohlo být jedinou masovou oporou pro 

komunistickou stranu rolnictvo a hesla, kolem kterých by ho bylo možno sjednotit, byla hesla 

zápasu o půdu a proti národnímu útlaku. 

Jak ukazuje rozbor pramenů, běloruská levice nemohla vytvořit masové hnutí bez 

komunistů, kteří již k tomuto okamžiku disponovali značně širokou nelegální organizační sítí na 

vesnici. Důležitým prvkem ve formování aktivní členské základny BSRH se staly právě místní 

komunistické organizace.  

Za stávajících dobových podmínek na „kresach wschodnich“ nemělo žádné masové 

menšinové hnutí, byť sebelegálnější, šanci na úspěch a bylo by v zárodku zničeno. Masové hnutí 

se muselo připravovat v tajnosti a konspiraci. Hnutí Hramady se mohlo zformovat a (alespoň 

během krátké doby) rozvíjet díky tomu, že „zaskočilo“ místní úřady svou masovostí. Za 

konspiračních podmínek a za pomoci poboček komunistické strany připravované hnutí BSR 

Hramada vybuchlo nečekaně a způsobilo tak dezorientaci úřadů. 

Na druhou stranu nelze tuto situaci příliš zjednodušovat tím, že nebývalý úspěch 

Hramady vysvětlujíme tak, že vůdčí osobnosti běloruského hnutí vstoupily do komunistické 

strany a pouze plnily její nařízení. Úspěch KPZB spočíval v tom, že běloruská levice souhlasila 

se spoluprací s komunisty a shodovala se mimo jiné s jejich názory na roli BSSR. Vstup 

běloruských poslanců do komunistické strany se tak stal konečnou etapou jejich politického 

rozvoje.   

Během rozboru jak deklarovaného programu, tak i praktického působení BSRH, se 

ukázalo, že její činnost a prosazované požadavky se nacházely především v oblasti sociální. 

Všechna hesla která Hramada proklamovala, se zakládala především na každodenních akutních 

problémech většinového rolnického obyvatelstva území západního Běloruska. Jednou ze 

základních otázek sužujících západoběloruskou vesnici, byla otázka půdy a zápas o tuto agrární 

otázku zůstával jedním z nejdůležitějších a nejakutnějších problémů v činnosti BSR Hramada. 



 

 

136 

136 

BSRH vystupovala proti agrární a daňové politice polské vlády, která měla na území 

západního Běloruska povahu politiky kolonizační. BSRH zároveň usilovala o zastavení 

parcelace a osadnictva, komasace, likvidace servitutů a bojovala o zrušení četných napůl 

feudálních rolnických povinností (zápřahová a mnoho dalších). Své zájmy a požadavky 

prosazovala organizace cestou sejmových projevů a předkládání interpelací a zároveň (a to 

především) cestou sjednocení a radikalizace činnosti širších vrstev obyvatelstva západního 

Běloruska. Důraz se kladl především na masové rolnické hnutí.  

Program BSRH se od programů jiných politických uskupení západního Běloruska lišil 

především svým radikalismem a revolučností požadavků. Obzvlášť výrazně se to odráželo ve 

vyslovení požadavků, které se týkaly likvidace vlastnictví statkářů a církví. Statut BSR Hramady 

odpovídal jejímu politickému charakteru hromadné revolučně-demokratické organizace. 

Statutem stanovené organizační formy BSHR umožňovaly sjednotit v jejich řadách široké vrstvy 

obyvatelstva a zároveň zajišťovaly zpětnou vazbu a jejich vliv na politiku a činnost organizace. 

V základě organizační struktury BSRH se nacházely principy demokratického centralismu 

s volitelností hlavních útvarů a s podřízeností menšiny většině a podřízených jednotek 

nadřízeným. 

Jak ukazuje rozbor činnosti BSR Hramada, její v dějinách západního Běloruska nebývalý 

růst se zakládal především na hromadné agitaci ve prospěch požadavků neodkladného přidělení 

statkářské, církevní a státní půdy rolníkům, vytvoření běloruské základní a střední školy, 

poskytování finančních prostředků, které přicházely ze sovětského Minsku a především 

nevratných úvěrů, díky nimž získala organizace velké množství příslušníků. Na růst Hramady 

působila zároveň řada jiných faktorů – územní poloha povětu, úroveň zbídačení obyvatelstva 

v důsledku I. světové a občanské války a zároveň konfesní příslušnost obyvatelstva.  

Ostatně, jak ukazuje provedená mikrohistoriská sonda korespondence respondentů 

BSRH, agrární otázka a daňová politika zaujímaly ústřední místo na pořadu pravidelných schůzi 

lokálních poboček, povětových shromáždění a poslaneckých mítinků Hramady. Jejich výnosy a 

usnesení povinně obsahovaly požadavek konfiskace veškeré statkářské a církevní půdy bez 

výkupu, s její následným rozdělením mezi rolníky, likvidace osadnictva a poskytování 

hospodářské pomoci rolníkům. 

K základním požadavkům BSRH patřily zároveň požadavky zkrácení pracovní doby a 

doby vojenské povinnosti, zrušení trestu smrti, rozšíření pracovní legislativy, obrany sociálních 

výdobytků pracovní třídy, výuky v mateřském jazyce, zákazu osadnictva a oddělení církví od 

státu apod., které lze zahrnout mezi obecně prosazované demokratické požadavkyů. Takové 

body programu, jako státní pojištění dělníků, organizace veřejných prací, levný úvěr pro rolníky, 
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hospodářská pomoc, stanovení minimální mzdy a jiné, které odrážely každodenní požadavky a 

potřeby pracujících, zvyšovaly přitažlivost a autoritu BSRH. 

Velkou roli ve formování organizace odehrál běloruský tisk a to především noviny, které 

byly v tu dobu vydávány Běloruským poslaneckým klubem ve Vilnu. Noviny Hramady 

vycházely v běloruštině a odrážely sociální a národní otázky běloruského obyvatelstva a 

především rolnictva.  

Kulturní a národní činnost zaujímala však rovněž velkou roli v celkové činnosti 

Hramady. Organizace přinášela obyvatelstvu národní a sociální ideu ve srozumitelném 

mateřském jazyce, zvedala národní uvědomění a prosazovala své národní požadavky. 

V důsledku uskutečňované agitace Hramady podávali obyvatelé západního Běloruska tisíce 

jednotlivých a hromadných žádosti o otevření běloruských škol. Požadavek běloruské školy se 

stal obecným požadavkem schůzí hurtků Hramady a lidových mítinků. Na základě 

uskutečněného rozboru archivních materiálů se dá ovšem říci, že národní požadavky zaujímaly 

vůči požadavkům sociálním druhotné místo. 

Národní aspekt činnosti BSRH je spojen především se Společností pro běloruskou školu, 

již si BSRH během let 1926-1927 plně podřídilo. S pomocí Společnosti pro běloruskou školu 

mohla BSR Hramada působit na průběh školských záležitosti a prostřednictvím odpovídajících 

agitací posilovat svou popularitu v běloruském prostředí. Do TBŠ vstupovaly tisíce rolníků, 

pracující inteligence a dělníci. Většina těchto lidí již byla příslušníky BSRH 

Mezi organizace, které BSRH ovládla, patří zároveň Běloruská družstevní banka ve 

Vilnu, která poskytovala rolníkům levné úvěry, Běloruský národní výbor ve Vilnu, běloruská 

gymnázia a jiné. Ve snaze pokrýt rozsáhlejší problém školství, spolupracovala také BSR 

Hramada s Institutem běloruské kultury (Inbełkult) v Minsku. 

Vliv BSRH zasahoval i do polské armády a konkrétněji k Bělorusům, kteří v ní  sloužili. 

Jak ukazuje rozbor dobových dokumentů, aktivní příslušníci Hramady byli často voleni do 

místní vesnické a městské samosprávy (do městských a gminných rad).  

V základě taktiky působení BSRH se nacházelo použití a kombinování různých forem 

legální činnosti. Činnost BSRH spočívala ve formě aktivní agitace mezi obyvatelstvem, široké 

organizační práce ohledně vytvoření poboček (tzv. hurků) a výborů, organizaci politických 

shromáždění a mítinků vesnických a městských pracujících, pravidelných schůzi lokálních 

kroužků, hromadných politických kampaní (včetně kampaní za běloruskou školu, kampaně za 

amnestii pro politické vězně...) a jiných dílčích činností. 

Rozbor této činnosti BSRH ukazuje, že pokračovala ve dvou směrech. Především se 

usilovalo o získání venkova, počítalo se ovšem i s nárůstem vlivu ve městech.  
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Co se týče sociální skladby organizace, tak v ní byly zastoupeny všechny vrstvy 

běloruské společnosti. Do BSR Hramada vstupovali nejchudší a střední rolníci, dělníci, 

nezaměstnaní, městská řemeslná chudina a pracující inteligence. Vzhledem k revolučně-

demokratickému radikálnímu charakteru organizace, celkové převaze rolnicko-vesnického 

obyvatelstva a nečetnosti dělnické vrstvy, tvořili většinu příslušníků BSRH rolníci a vesnická 

chudina. Je pozoruhodné, že většina příslušníků BSRH zahájila svou veřejně-politickou činnost 

teprve od r.1926, tj. po vstupu do BSR Hramada. 

Samotní vedoucí činitelé BSRH měli společný sociální původ. B. Taraškievič, S. Rak-

Michajłoŭski, P. Vałošyn, P. Miatła pocházeli z vesnického rolnického prostředí a posléze se 

dostali do řad běloruské národní inteligence. 

Co do své etnické skladby byla BSR Hramada především běloruskou organizací. 

Celkový rozvoj BSRH, činnost jejích příslušníků vůči bezpečnostním polským úřadům, 

vražda několika příslušníků organizace, kteří byli podezřelí ze spolupráce se státní policí, šíření 

informací ohledně připravované revolty, vytvořilo ve východních vojvodstvích nejasnou situaci a 

mělo za důsledek podezřívavost a apriorní zaujatost.  

Řešení likvidace Hramady bylo schváleno v r.1927 úřadem J. Piłsudskiego kvůli prudce 

stoupajícímu růstu vlivu a členské základny BSRH mezi obyvatelstvem území západního 

Běloruska, a s tím spojeným vzrůstajícím nebezpečím pro stabilitu polského státu. Těmto 

aktivitám Hramady nedokázaly polské úřady ani jiné běloruské organizace samy zabránit. 

Úspěch Hramady nemohla posléze opakovat žádná další běloruská strana. Zničení 

Běloruské rolnicko-dělnické hramady, která vznikla na základě radikálního křídla národního 

běloruského hnutí a hnutí komunistického a představovala největší ohnisko revolučního hnutí 

v meziválečném Polsku v letech 1925-1927, dovolilo zničit de fakto celé běloruské národní hnutí 

na území západního Běloruska. Po likvidaci BSRH byl tak zahájen prudký ústup národního 

hnutí, které se opíralo o širší vrstvy společnosti. 
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Prameny nevydané 

 
Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. 
Referat polskiej policji politycznej o działalności organizacji białoruskich w 1926 roku. - 
ф.3, оп.1, д. 195. –лл.3-105. 
 
Государственный архив Брестской области  
ф. 662, ф.1, ф.2, ф.67, ф.50, ф.9. 
 
Государственный архив Гродненской области 
ф.551, ф.1, ф.30, ф.546, ф.87, ф.93. 
 
Национальный архив Республики Беларусь 
 ф.242-п., ф.241 ф.882 «Белорусская крестьянско-рабочая громада»  
 
Зональный государственный архив в г.Молодечно 
ф.438, ф.437. 
 
Зональный государственный архив в г.Пинске 
ф.42. 
 
Krótki zarys zagadnienia białoruskiego, Warszawa 1928. 
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