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ÚVOD

Sjednocení Běloruska na podzim roku 1939 zůstává jedním z nejbolestivějších témat 

v dějinách Běloruska a Polska, protože bylo jedním z prvních důsledků druhé světové války, 

která začala vpádem Německa a Sovětského svazu na území Polska. V dějinách Běloruska je

sjednocení pojímáno jako nevyhnutelné spojení etnického území, které bylo zahájeno 

Sovětským svazem. Na druhou stranu v dějinách Polska je sjednocení Běloruska ukazováno v 

kontextu ztráty vlastní samostatnosti, tragického odtržení východního Polska, jehož dokladem

byl katyňský masakr na jaře 1940.

Překročení hranice východního Polska Rudou armádou podle paktu Ribbentrop-

Molotov 17. září 1939 bylo v sovětské historiografii označeno nikoli jako válka proti Polsku, 

nýbrž jako „osvobození“ lidu západního Běloruska a západní Ukrajiny. Otázka přičlenění k

Sovětskému svazu byla vyřešena během následujícího měsíce. Už na začátku listopadu 1939 

byla území západního Běloruska a západní Ukrajiny z „vůle“ jejich lidu oficiálně přičleněna k 

Sovětskému svazu a sjednocena se sovětským Běloruskem a sovětskou Ukrajinou. 

Téma sjednocení Běloruska na začátku druhé světové války je v současné běloruské 

historiografii poněkud neúplně probádáno, protože v pracích běloruských historiků nenalezla 

místo dobová tisková reflexe této události. Proto nás v této práci bude zajímat sjednocení 

Běloruska v reflexi dobového tisku na příkladu dobového tisku protektorátu Čechy a Morava 

a tisku Sovětského svazu. Zároveň se pokusíme zachytit vývoj událostí sjednocení Běloruska 

v dobovém tisku.

Nalezení základů pro objektivní analýzu a interpretaci písemného pramene, jakým jsou

dobové noviny, je velmi důležité. Noviny jako historický pramen nejlepším způsobem 

odrážejí dobový kontext zkoumané události. K tomu lze přidat ještě rozpornost pojmu

západní Bělorusko, název a dějiny tohoto území jsou hodně diskutabilní. O pojmu západní 

Bělorusko můžeme mluvit v souvislosti s mírovou dohodou v Rize (Lotyšsko) z roku 1921, 

kdy západní část etnického území Běloruska připadla Druhé Polské republice (II. 

Rzeczpospolita Polska), kdežto východní část Běloruska byla prohlášená za sovětské 

Bělorusko a stala se jedním ze zakládajících členů Sovětského svazu. Osmnáct let - až do 

zářijových událostí roku 1939 - různé částí etnického Běloruska pod nadvládou ve své 

podstatě odlišných politických, ekonomických a kulturních systémů, procházely různým 

vývojem a měly své vlastní dějiny.

V bakalářském eseji bude srovnávána argumentace sovětských a českých novin 

v otázce sjednocení západního Běloruska se sovětským Běloruskem, kterou tyto noviny 
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předkládaly svým čtenářům. Právě touto otázkou se chci ve své práci zabývat. Jak byla 

dobovému čtenáři v Sovětském svazu a v protektorátu Čechy a Morava tato událost

představena.
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KAPITOLA PRVNÍ

METODOLOGIE A HISTORIOGRAFIE

1.1 METODOLOGIE

Pro přesně vymezený problém reflexe tisku na událost sjednocení západního Běloruska se 

sovětským Běloruskem v září a říjnu roku 1939, jemuž se tato práce věnuje, bylo nutné

stanovit soubor výzkumných metod. Pro daný výzkum byla použita komparativní metoda 

založená na historicko-srovnávací analýze. Tato komparativní metoda poskytla nejdůležitější 

postupy, prostřednictvím kterých se podařilo zachytit podstatu vývoje událostí. Metoda 

umožnila ve stejném časovém úseku srovnávat sovětskou a českou tiskovou reflexi, která 

dobovým čtenářům z geograficky odlišných oblastí popisovala problém západního Běloruska 

a jeho sjednocení se sovětským Běloruskem. Z důvodu posílení kvalitativní stránky výzkumu

byla pro výklad využita metoda obsahové analýzy, která umožnila lepší zhodnocení 

písemného materiálu. Důležité také bylo před samotným výkladem sjednocení Běloruska v 

reflexi dobového tisku uvést krátký přehled dějin západního Běloruska, aby čtenář mohl 

snadno pochopit vnitřní dějepisnou náplň tiskové reflexe. V rámci bakalářského eseje byl 

zpracován dochovaný literární dobový materiál jen ze dvou různých prostředí: ze sovětského 

a  z českého. 

Postupy historicko-srovnávací analýzy si vyžádaly stanovení časoprostorového rámce, 

na nějž by se mělo bádání omezit, a to z důvodu přesného zobrazení tiskové reflexe událostí. 

Jedná se o časový úsek od 1. září 1939, tj. těsně před vstupem Rudé armády na území 

západního Běloruska, až začátku listopadu 1939, tj. do okamžiku, kdy území západního 

Běloruska bylo formálně připraveno ke sjednocení se sovětským Běloruskem. V sovětském  

tisku v této době reflexe tématu sjednocení Běloruska zvolna uhasínala, zatímco v tisku 

českém se uhasínání reflexe této události projevilo už na konci září 1939. Komparativní 

analýza bude na jedné straně zobrazovat reflexe sovětského tisku, především reflexe 

celostátních sovětských novin, ale také reflexi regionálních novin sovětského Běloruska, 

jehož se týkalo sjednocení se západním Běloruskem. Na straně druhé bude komparativní 

analýza zobrazovat reflexe tisku protektorátu Čechy a Morava pod nadvládou nacistického 

Německa. Dle pravidel historicko-srovnávací analýzy byl určen objekt komparace (dobový 

tisk), cíle (najít shody, rozdíly, vztahy a závislosti tiskového odrazu dotyčné tématiky), 

kritéria (důvody sjednocení západního Běloruska se sovětským Běloruskem při srovnání 
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reflexe dobového tisku) a význam komparace (porovnávání tiskové reflexe sjednocení 

Běloruska v sovětském a českém tisku bez časového posunu).

Zajímat nás bude především to, jak tyto materiály odráží dobové politické, historické 

resp. mocenské tendence v celostátním měřítku. K úvaze o metodickém postupu patří kritika 

použitých pramenů, především dobových novin, jako pramenu historického bádání. Nelze 

opomenout následující kritickou připomínku k analýze novin: „vydání novin se liší z důvodů 

časových, ale někdy i jiných – určitá zpráva se v dalším vydání už neobjeví, nebo je 

upravena“1. Je nutno vzít v potaz následující kritéria hodnocení pramene, který je zasazen

v určitém historickém kontextu, a to především: možná neobjektivita pramene, 

propagandistický charakter zapříčiněný dobou vzniku pramene, zjednodušování faktů, 

emotivní zabarvení, populistická rétorika, absence alternativních přístupů ke zpracování látky 

novináři, existence represivních metod, cenzury a autocenzury, mocensko společenská 

objednávka a poptávka po určitých faktech jednoznačného zaměření apod. To umožní 

nahlédnout míru skutečného překroucení informací v novinách, časový posun od samotné 

události nebo stylistiku novinářských článků, která měla umožnit širokému kruhu čtenářů 

pochopit to, co se ve skutečnosti děje v určitém čase a prostoru.

V rámci analýzy dobového tisku bude uskutečněn jeho obsahový rozbor. Např. bude 

nás zajímat argumentace resp. dobová rétorika sjednocení Běloruska, kterou lze rozdělit podle 

několika kategorií argumentace na ty, které se týkají např. toho jak se odráží v tisku 

argumentace založené na specifice dějin Běloruska, na „historické vůli národa“ nebo 

mocenské a jiné argumentace, podle nichž se v dobových článcích k tématu přistupuje. Je 

třeba také zhodnotit vývoj zkoumané události ve stanoveném časovém úseku a také srovnat 

vývoj synchronního odrazu událostí sjednocení Běloruska v sovětském a v českém tisku. 

Seznam zkoumaných novin, které reprezentují sovětský a český tisk v tomto období a které 

byly použity v daném výzkumu, lze rozdělit na tři skupiny: 

- Český protektorátní tisk pod vlivem fašistického Německa, a to především noviny

Národní politika, Národní listy a Lidové noviny.

- Celostátní tisk Sovětského svazu, který představovaly noviny Izvestia, Pravda, 

Pionerskaja Pravda.

- Tisk sovětského Běloruska: Sovetskaja Belorussija.

Dalším krokem výzkumu byl historiografický přehled a vyhledání výzkumných studií,

které by nabídly určitou badatelskou interpretaci této historické události. Přehled výzkumných

                                                
1 Hroch, Miroslav, a kol.: Úvod do studia dějepisu. Praha, Stání pedagogické nakladatelství 1985. -s. 171
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studií, které se vztahovaly k tématu západního Běloruska a jeho sjednocení se sovětským 

Běloruskem, a to především z pera polských a běloruských historiků, bohužel nezajistil

žádnou obecně uznávanou interpretaci zkoumané události, které by se tento výzkum mohl 

držet. Příčiny jsou evidentní: zaprvé, dějiny „Kresów Wschodnich“ čili „západního 

Běloruska“ postrádají jednoznačnou interpretaci jak ze strany polských, tak i běloruských 

historiků; zadruhé, tato nejednoznačnost se občas jeví jako konfrontace pokusů interpretovat 

událost buď jako tragédii polského národa, nebo jako nezvratný vznik jednotného území

běloruského národa. 

Písemný materiál (dobové noviny) pro tento výzkum je k dispozici v Národní 

knihovně Běloruska, odkud byly vzaty dobové sovětské celostátní noviny jako Pravda, 

Izvestia, Pionerskaja Pravda a regionální noviny jako Sovetskaja Belorussija, dále v pražské 

Národní knihovně, odkud byly vzaty noviny Národní politika a Lidové noviny, a také ve 

Slovanské knihovně, kde jsou k dispozici noviny Národní listy.

Pro posílení výkladu a k prohloubení jeho interpretační složky byla nezbytná také 

analýza odborné vědecké literatury, která vypovídá o tom, jak vypadal sovětský a český tisk 

ve zkoumaném období. K těmto sekundárním pramenům patří vědecká studie Mileny 

Beránkové „Dějiny československé žurnalistiky“ z oblasti dějin československé žurnalistiky 

v období protektorátu Čechy a Morava i práce ruského historika R.Ovsepiana „Dějiny 

nejnovější tuzemské žurnalistiky Ruska“.

Dále byly sestaveny základní teoretické podklady jednotlivých kapitol. První kapitola 

se samozřejmě zabývá výkladem metodologie a historiografie, které tvoří teoretický a 

metodický základ tohoto výzkumu. Obsahuje postupy, podle kterých by měl být výklad 

sestaven a také jednotlivé kroky analytického uvažování o studovaném jevu. Druhou kapitolu 

tvoří obecný přehled dějin západního Běloruska v meziválečném období, tj. v letech 1921–

1939, neboť časové hranice historického přehledu dějin západního Běloruska spočívají v 

samotném názvu „západní Bělorusko“, který byl charakteristický pro toto meziválečné 

období. V krátkém přehledu dějin západního Běloruska v letech 1921–1939 byly zachyceny 

obecné vývojové tendence, jako např. právní postavení lidu západního Běloruska v II. 

Rzeczypospolité a jeho politická práva a účast na politickém životě společnosti, ekonomicko-

hospodářský vývoj, společensko-kulturní život.

Třetí a nejdůležitější kapitola výkladu, která obsahuje výsledek vlastního historického 

badání, je kapitola o reflexi sjednocení Běloruska v dobovém tisku. Kapitola má dvě hlavní 

části: obecný přehled postavení tisku ve stanoveném časovém úseku září – říjen 1939 a 

reflexe dobového tisku. Zahrnuje krátkou analýzu tisku protektorátu Čechy a Morava a tisku 
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Sovětského svazu sestavenou podle kritérií hodnocení novin: profil tisku, úkoly a poslání 

studovaných novin, způsob nabývání informací, novinářské žánry užité při psaní článků, 

apod.2 Druhá část je rozdělena ještě na tři další části ve shodě s vlastním analytickým 

výkladem tiskové reflexe událostí sjednocení Běloruska, tedy: 1. sovětského celostátního

tisku, na příkladě novin Pravda a Izvestia; 2. tisk sovětského Běloruska, na příkladě novin 

Sovetskaja Belorussija; 3. tisk v protektorátu Čechy a Morava, na příkladě novin Národní 

listy, Národní politika a Lidové noviny. Na základě sestavených kategorií argumentace, které 

byly výše popsány a podle nichž byl analyzován dobový materiál, se tento výzkum pokusí 

odpovědět na několik zásadních otázek:

Jaké důvody pro rozdělení Polska a převzetí území západního Běloruska Sovětským 

svazem během září 1939 předkládal dobovému čtenáři český a sovětský tisk?

Jak byla v českém a sovětském tisku představena tématika „osvobození“ lidu 

západního Běloruska Sovětským svazem?

Jakým způsobem byl zahájen proces sjednocení západního Běloruska se sovětským 

Běloruskem a jaké důvody uváděl český a sovětský tisk dobovému čtenáři?

1.2 HISTORIOGRAFIE

Historiografie dějin západního Běloruska v meziválečném období a v období počátku druhé 

světové války je dnes poměrně bohatá. Vědecká informovanost o období, kdy probíhalo 

sjednocení západního Běloruska se sovětským Běloruskem, tedy o září a říjnu 1939, kterým 

se zabývá tento výzkum v kontextu odtrhnutí východního území II. Rzeczypospolité 

Sovětským svazem, je v posledních letech docela široká a zároveň je diskutabilní. Odezvy 

účinků události, která proběhla na „Kresach Wschodnich“ čili v „západním Bělorusku“, lze 

najít v současné historiografii různých států a různých vědeckých společností. Na tyto události 

existují vedle sebe protichůdné názory. Odlišné názory na téma sjednocení Běloruska se 

projevují hlavně v interpretaci dějin tohoto období vědeckými společnostmi v Bělorusku, 

Polsku a Rusku.

Historické období počátku druhé světové války je v dějinách Polska a Běloruska 

obdobím velmi složitým. Nehledě na různou interpretaci dějin, prvním objektivními důsledky

druhé světové války bylo zmizení samostatného Polska z mapy Evropy a připojení různých 

částí území Polska k sousedním státním útvarům: k nacistickému Německu, Sovětskému 

svazu a Litvě. Připojení území severovýchodního Polska v září až říjnu 1939 k Sovětskému 

                                                
2 Pro své badání jsem použil kategorizační rozbor novin z knihy Miroslava Hrocha a kol.: „Úvod do 

studia dějepisu“. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1985, s. 159–162.
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svazu, jemuž se tento výzkum věnuje, je označováno historicko-geografickým pojmem 

„západní Bělorusko“. Tento název si mnozí obyvatelé toho území ani nemuseli uvědomovat. 

Ani Poláci, kteří na tomto území byli menšinou, ani Bělorusové jako převažující obyvatelstvo 

západního Běloruska, se prakticky na tomto sjednocení nepodíleli, protože hlavním činitelem 

odtržení a připojení tohoto území k Sovětskému svazu byla sovětská vláda, která jednala na 

základě dohody Molotov-Ribbentrop s nacistickým Německem. Abych mohl dobře

rekonstruovat tuto událost a období, které jí předcházelo, stručně představím vývoj 

historického bádaní v oblasti tohoto tématu, a také nastíním, jak v různých obdobích historici 

historické události rekonstruovali.

Nejstaršími historickými výzkumy v oblasti tématu západního Běloruska a jeho 

sjednocení na začátku druhé světové války jsou historické práce sovětských historiků 

založené na marxistickém chápaní dějin: „V roce 1940 sovětští historici začali analyzovat 

následky „osvobození“ a odůvodňovat převahu sovětského systému … Tyto práce byly 

založené na materiálech sovětského tisku a prohlášení sovětské vlády ze 17. září 1939. 

Fakticky to byla ideologická obhajoba agrese, které se snažili dát vědeckou formu …

V polovině 50. let po Stalinově smrti byla umožněna široká vědecká diskuse, která ale neměla

překročit ideologicky povolené hranice“3. Tato interpretace dějin měla odpovídat tomu, že 

„výsledky badání se nesměly rozcházet s ideologickými postoji KSSS“ 4. Národ západního 

Běloruska byl představen jako lid, který se z hlediska dobových sovětských historiků ocitl 

v zaostalém buržoazním světě. Buržoazii tady tvořila polská menšina s nacionalistickým 

postojem vůči jiným národům, utlačovala „lid západního Běloruska“ a překážela 

zákonitostem společenského vývoje, a to především přechodu od „zaostalého“ 

kapitalistického uspořádání ke komunistickému. „Politické události roku 1939 byly 

interpretovány jako důsledek revoluční aktivity pracujících mas“5. Sovětská poválečná 

historiografie byla založena na ideologii, v níž byl důraz kladen na „konkrétní výzkum 

v souladu se společenskými potřebami dneška“6.

Hlavní proměny v sovětské historiografii dějin západního Běloruska se odehrály na 

konci 80. počátku 90. let 20. století v důsledku zeslabení kontroly ze strany komunistické 

moci a „vpád Rudé armády na území západního Běloruska byl interpretován nikoli jako snaha 

                                                
3 Smalianchuk, Ales: Veraseň 1939 godu u saveckaj i belaruskaj histaryjagrafii. 

http://autary.iig.pl/smalanchuk/artykuly/histariahrafia/1939.htm (17:50, 20. 06. 2010.)
4 Smalianchuk, Ales: Antrapalagičnaja gistoryja i belaruskaja gistaryjagrafija. In: Smaliančuk, A. (ed.):

Homo Historicus 2008. Hadavik antrapalagičnaj historyji.Vilnius, EGU i CASE, 2008. s. 12.
5 Smalianchuk, Ales: Veraseň 1939 godu u saveckaj i belaruskaj histaryjagrafii. 

http://autary.iig.pl/smalanchuk/artykuly/histariahrafia/1939.htm (17:50, 20. 06. 2010.) 
6 Hroch, Miroslav, a kol.: Úvod do studia dějepisu. Praha, Stání pedagogické nakladatelství 1985. s. 59.
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sovětské vlády vzít pod ochranu život a majetek obyvatelstva západního Běloruska, ale jako 

splnění dřívějších dohod s hitlerovským Německem“7.

V historické vědě socialistických zemí sovětského bloku poválečného období, kam 

patřilo Polsko, byl lid západního Běloruska, nehledě na národní příslušnost, reprezentován 

třídou sedláků a dělníků, zobecněně třídou proletariátu, která toužila „po osvobození a 

budování nové socialistické společnosti“8. Na konci 80. let 20. století se polská historiografie 

postupně distancovala od sovětského modelu vnímání minulosti založeného na marxisticko-

leninském principu chápání dějin. Západní Bělorusko bylo v kontextu dějin meziválečného 

Polska nazývané jako Kresy Wschodnie, ale na druhou stranu bylo západní Bělorusko

vnímáno jako území se svébytným národem. Zvyšoval se zájem o studium běloruské menšiny 

v meziválečném období. Na konci 80. let se objevily první články historičky Krystyny 

Gomółki, „která diskutuje o vztazích polských politiků a politických skupin k běloruské 

otázce v II. Rzeczypospolité“.9 Až pád železné opony v roce 1989 proměnil vědecký postoj 

polské historiografie k vlastním dějinám, protože ze západní historiografie byly převzaty 

principy objektivního studia minulosti. Bělorusové západního Běloruska byli vnímáni „jako 

nejslabší ohnisko uprostřed národnostních menšin, které není schopné vytvořit sílu, která by 

ohrožovala polský stát. Jeho pasivita a slabost spolu s nízkým národním sebeuvědoměním a 

také střety zájmů, to jsou faktory, které překáží trvalé spolupráci s jinými národy.“10

Dějiny západního Běloruska se objevily v běloruské historiografii až na konci 20. 

století, a to v rámci sovětského novopozitivizmu. Bylo to spojeno s tím, jak se dostávaly do 

vědeckého oběhu nové archivní zdroje a byly zaváděny nové metodologické přístupy. „Dějiny 

komunistického národního hnutí na území Běloruska nalezly odraz ve vědeckém badání U. F. 

Ladyseva, běloruské osvěty – A. Vabiščeviča, klubu „Boj“ – V. Daniloviča, dělnického hnutí 

– M. B. Siamiončyka, dějiny uniatské církve – A. Sviryda.“11 Uvedl bych také důležitou práci 

běloruského historika Z. V. Szybeky – „Studie dějin Běloruska (1795 – 2002)“, která byla 

v Polsku vydána v roce 2003 v polštině. Autor analyzuje národnostní skladbu měst a venkova, 

určuje místo a roli běloruského rolnictví ve struktuře obcí12.

                                                
7 Smalianchuk, Ales: Veraseň 1939 godu u saveckaj i belaruskaj histaryjagrafii. 

http://autary.iig.pl/smalanchuk/artykuly/histariahrafia/1939.htm (17:50, 20. 06. 2010.)
8 Hroch, Miroslav, a kol.: Úvod do studia dějepisu. Praha, Stání pedagogické nakladatelství 1985. -s. 56
9 Mironowicz, Eugeniusz: „Białoruska mniejszość narodowa w II Rzeczypospolitej w historiografii 

polskiej“  In: Białoruskie Zeszyty Historyczne №2 (4) Bialystok, Białoruskie Towarzystwo Historyczne 
1995. 

10 Gomółka, Krystyna: Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach 1918-1939 In: 
Białoruskie Zeszyty Historyczne. Bialystok, Białoruskie Towarzystwo Historyczne 1995. 
http://kamunikat.org/czasopisy.html?pubid=2142&lang=PL

11 Belazarovič, V. A: Historiografia historyi Belarusi. Grodno, GRDU 2006. -s. 326
12 Tamtéž, s. 324
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K uvedeným studiím bych přidal studie skupiny běloruských historiků „Běloruské 

historické sdružení“13, která působí v Polsku od konce 80. let a vydává historický časopis 

„Běloruské sešity historické“. Uvedl bych několik vědeckých prací, které použiji ve svém 

výzkumu: první z nich je historická studie historika E. Mironovicza „Bělorusové proti 

polskému státu v letech 1918–1925“, dále „Projekty integrace severovýchodních „Kresau“ 

v politické myšlence sanačního tábora /1935–1937/“. K tomu bych dodal práci Olgy 

Korenevskej „Zvláštnosti západoběloruského obrození v letech 1921–1939“. Zmíněné 

historické studie těchto historiků byly využity jako relevantní materiál pří sepsání obecného 

přehledu dějin západního Běloruska.

Historiografie „západního“, totiž nekomunistického světa, po ukončení druhé světové 

války, stála na principech objektivizmu a snažila se vykládat dějiny jako „nevyhnutelnost 

daného historického procesu“14. Vnímala dějiny Běloruska jako dějiny národů západního 

Ruska, kde běloruský národ není zcela zformovaný a pořád se nachází na rozhraní mezi 

Ruskem a Polskem. V současné historiografii, jak v „západním“ světě tak i 

v postkomunistickém východoevropském světě, která je založena na principech objektivizmu 

při výkladu dějin, je běloruský národ prezentován jako jeden z posledních formujících se

národů Evropy. Historik M. Valdenberg ve své knize „Národní otázka v centrální a východní 

Evropě“ zaostalost vývoje běloruského národa vysvětluje tím, že „neměli v minulosti svůj

vlastní státní útvar, trpěli nedostatkem nerostných zdrojů a úrodné půdy, potýkali se s 

příznačnou nízkou úrovní urbanizace a vzdělanosti, měli jen málopočetnou inteligenci.“15

Toto tvrzení lze pokládat za nejobjektivnější pro pochopení dějin západního Běloruska. 

Nejlepším způsobem vysvětluje a shrnuje různé události, které proběhly ve vývoji této části 

Běloruska během 10. až 30. let 20. století.

Pramenná základna tohoto výzkumu je sestavena z pramenů, které se časově vztahují 

přímo k období II. Rzeczypospolité a k událostem září – října 1939 (německo-sovětský útok 

na Polsko). Jsou to prameny normativní (právní, statistické), a dále evidenční a literární 

prameny (noviny, časopisy), jejichž úkolem je ovlivňovat společnost, a také prameny, které 

nebyly sepsány v tomto časovém useku. Pro lepší vysvětlení historických skutečností lze tyto 

prameny doplnit ještě o odbornou vědeckou literaturu. Odborná vědecká literatura z Ruska 

nebo Evropy může jako sekundární pramen obsahovat různé pohledy na dané historické

                                                
13 Hlavní stránka sdružení: www.kamunikat.org/halounaja.html&lang=EN
14 Hroch, Miroslav, a kol.: Úvod do studia dějepisu. Praha, Stání pedagogické nakladatelství 1985, s. 58.
15 Tereškovič, Pavel: „Belorusy v kontexte nacionalnogo vozraždenija narodov zapadnoho pograničja 

Rossijskoj imperii na rubeže 19–20 vekov“. In Ivanova, Alena - Tuček, Jan (ed.): Cesty k národnímu 
obrození. Běloruský a Český model. Sborník příspěvků z konference konané 4. – 6. 7. 2006 v Praze.
Praha: UK FHS 2006, s. 42. ISBN 80-239-8444-6
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období nebo různé interpretace společensko-historických faktů, které se týkají sjednocení 

Běloruska v kontextu začátku druhé světové války.

Vzhledem k hlavnímu cíli mého výzkumu, jímž je dobová tisková reflexe sjednocení 

Běloruska, jak již bylo zmíněno, byly použity pramene písemného charakteru, a to noviny 

protektorátu Čechy a Morava, sovětské celostátní a regionální noviny. Časový úsek 

zkoumaných novin je zcela přesně vymezen v kontextu událostí září – října 1939, a to 

v hranicích od 14. září 1939 až začátku listopadu 1939, kdy z novin téma sjednocení 

Běloruska postupně zmizelo. Seznam novin, které byly zahrnuty do výzkumu, včetně jejich 

názvů a lokalizace, byl již představen na začátku kapitoly. 

Pomocnou složkou pro studium reflexe tisku v historické perspektivě, v daném 

případě reflexe sjednocení Běloruska, je sekundární literatura, která se zabývá studiem jevů 

univerzálních, jako je například rozvoj tisku v dějinách společností, ideologie a propaganda 

v totalitních systémech. Na okruh otázek spojených s dobovou situací tisku v Čechách 

v období protektorátu odpovídá studie Mileny Beránkové „Dějiny československé 

žurnalistiky“. Tato práce popisuje celkovou dobovou situaci, v níž se ocitl český tisk pod 

nadvládou nacistického Německa v roce 1939. Autorka ve své studii rozebírá následující

otázky: jak se formovaly názory, odkud noviny mohly čerpat informace a jakým způsobem,

jak byla zavedena cenzura a jak se projevovala v článcích o událostech v Polsku – a z toho lze 

usoudit, jakým způsobem se mohly informace o sjednocení Běloruska dostávat do českého

tisku.

Ruský badatel v oblasti dějin žurnalistiky sovětského Ruska R. P. Ovsepian ve své 

práci „Dějiny nejnovější tuzemské žurnalistiky“ ukázal jasnou roli prostředků masové

komunikace v různorodých procesech společensko-politického a ekonomického života Ruska

v různých etapách jeho dějin. Autor sice podrobněji nerozebírá odraz událostí sjednocení 

Běloruska v roce 1939 v tisku, ale velice dobře rozepisuje, jak vypadal sovětský tisk ve druhé 

polovině 30. let a na začátku druhé světové války, věnuje se tématice sovětsko-německé 

smlouvy o neutočení a útoku na Polsko. Autor uvádí následující charakteristiku tohoto 

období: „Soustavná propaganda v tisku a v rádiovém vysílání napomáhala autoritativní 

ideologii tak, že ideologie pronikala do všech sfér duchovního života společnosti 

včetně žurnalistiky, která se stala neoddělitelnou součástí aparátu totalitního systému“16.

                                                
16 Ovsepian, R.: Istoria novejšej otečestvennoj žurnalistiky. Мoskva, Izdatelstvo MGU 1999. -s. 89
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KAPITOLA DRUHÁ

PŘEHLED DĚJIN ZÁPADNÍHO BĚLORUSKA V OBDOBÍ 1921–1939

„Polsko-sovětská“ válečná kampaň, která se většinou odehrávala na území Běloruska v letech 

1918 – 1921 skončila uzavřením mírové dohody v Rize (Lotyšsko). Podle Rižské dohody, 

která byla podepsána 18. března 1921, západní část etnického území Běloruska připadla 

Polsku, zatímco východní část etnického Běloruska připadla sovětskému Rusku. Západní 

Bělorusko, které se ocitlo ve hranicích nového polského státu, který vyhlásil parlamentní 

republiku s demokratickými zákony, mělo poměrně odlišný vývoj na rozdíl od vývoje 

sovětského Běloruska, které zůstalo pod nadvládou komunistického Ruska, ve kterém byla 

prohlášena diktatura proletariátu čili diktatura strany bolševiků.

Na území etnického Běloruska, které ještě rižskou dohodou nebylo rozděleno, ale bylo 

obsazeno polskými a sovětskými vojsky, existovaly různorodé politické síly, jako např. 

komunistické, konzervativní a nacionalistické, které se snažily určit budoucnost území 

Běloruska. Těsně před mírovou dohodou v Rize se část běloruských politických aktivistů, 

kteří tvořili vládu Běloruské lidové republiky a usilovali o mezinárodní uznání nezávislého 

Běloruska, které bylo vyhlášeno 25. března 1918, snažila přesvědčit Polsko a sovětské Rusko, 

že tato mírová dohoda v budoucnosti může „vyvolat dlouhou a krvavou válku za 

osvobození“17. Nezávislé běloruské politické síly byly vyloučeny z vyjednávání o míru a 

jejích požadavky zůstaly Ligou národů ignorovány. Konference představitelů všech 

běloruských politických stran a organizací, která byla v září 1921 svolána v Praze, označila 

sovětské Rusko a Polsko za hlavní okupanty běloruského území18. Partyzánský odboj proti 

Polsku na území západního Běloruska se zkonsolidoval kolem úřadu Běloruské lidové 

republiky (BNR) a podařilo se mu za podpory Litvy zorganizovat „odpor 12 tis. 

zakonspirovaných osob, hotových na rozkaz vstoupit do války“19. Na druhou stranu, 

běloruský partyzánský odboj tvořily různé politické strany, jako například běloruská strana 

socialistů-revolucionářů, která uznávala Rusko jako „zemi kulturně bližší a méně agresivní 

vůči běloruské ideji“20.

                                                
17 Ladyseu, U. F – Bryhadzin, P. I.: Pamiž Zapadam i Uschodam: Stanauleňne belaruskaj dziaržaunasci i 

terytaryjalnaj celastnasci / 1917–1939 /. Minsk, BDU 2003, s. 140
18 Szybieka, Zachar: „Historia Bialorusi“. Lublin 2002. s. 278
19 Śleszyński, Wojciech: „Bialoruska dzialalność dywersyjna w pierwsze polowie lat dwudziestych i 

formowanie sie Bialoruskej Wlościansko-Robotniczej Hromady“. Беларускi гiстарычны зборнiк. 
№29. Bialystok 2008. –s. 185

20 Tamtéž,. –s. 185
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Největším problémem pro polskou vládu v počátečním období druhé republiky byla 

proměna každodenního hospodářského a společenského života obyvatelstva ze stavu 

válečného do stavu míru, udržení klidu a veřejného pořádku21. První ústava II. 

Rzeczypospolité zaručovala každému obyvateli území bez ohledu na náboženství, národnostní 

příslušnost a politické přesvědčení základní práva a svobody. Avšak pro Poláky nebyli

Bělorusové ještě národem, nýbrž pouze etnickou skupinou osob, kterou lze ještě

polonizovat22.

Západní část území Běloruska, která připadla Polsku a kde Poláci tvořili menšinu, 

byla pojmenována jako „Kresy Wschodnie“ (z polštiny – „východní území“) a bylo od jara 

roku 1921 spravováno pouze polskou administrativou. Území bylo rozděleno na čtyři územní 

jednotky, tj. vojvodství: Vilniuské, Novahrudské, Poleské a Białystocké. Podle sčítání

obyvatelstva z roku 1921, na území západního Běloruska žilo 1 035 693 Bělorusů23. Podle 

názorů běloruských historiků Ladyseva a Bryhadzina se zdají být tyto údaje nepravděpodobné 

a poměrně diskutabilní, protože hlavním principem sčítaní obyvatelstva, mohlo být 

náboženské vyznání24. Podle polského historika Mariana Siemakowicza „z celkového počtu 

obyvatel II. Rzeczypospolité (27 674 tis.) v roce 1922 Bělorusové tvořili 6,25%“25 tj. 1 729

625 osob. Ale podle výpočtů běloruského badatele Paustynskeho, jež byly zpracovány ve 20. 

letech, a které vycházel z materiálů sčítaní obyvatelstva území západního Běloruska v roce 

1921, překračoval skutečný počet běloruského obyvatelstva na etnickém území západního 

Běloruska 2 miliony osob. 26

Bělorusové na východním území Polska se podle polského zákonodárství nacházeli v

postavení etnické menšiny. Většina měst západního Běloruska prakticky neměla žádné 

běloruské obyvatelstvo. Byli to Židé, Poláci, Rusové a Litevci, kteří tvořili většinou obyvatel 

měst a městeček. Bělorusové ve skutečnosti tvořili venkovské obyvatelstvo, jehož „identita 

byla spjata se sociálním postavením“27. Na druhou stranu, podle názoru historika S. Tokcia, 

                                                
21 Kozyra, Waldemar: Polityka administracyjna władz polskich na Zemiach Wschodnich Rzeczypospolitej 

Polskej w latach 1918–1926. Annales Maria Curie-Skłodowske Univerzity. Vol. LIX, Sectio F, Lublin 
2005, s. 6

22 Szybieka, Zachar: „Historia Białorusi. Lublin 2002. s. 283
23 Ladyseu, U. F – Bryhadzin, P. I.: Pamiž Zapadam i Uschodam: Stanauleňne belaruskaj dziaržaunasci i 

terytaryjalnaj celastnasci / 1917–1939 /. Minsk, BDU 2003, -s. 163
24 Ladyseu, U. F – Bryhadzin, P. I.: Pamiž Zapadam i Uschodam: Stanauleňne belaruskaj dziaržaunasci i 

terytaryjalnaj celastnasci / 1917–1939 /. Minsk, BDU 2003, s. 164
25 Siemakowicz, Marian: Spisy ludności a zagadnienie narodowościowe z uwzględnieniem spraw 

szkolnictwa dla mniejszości białoruskiej w II Rzeczypospolitej. Białoruskie Zeszyty Historyczne №9.
Bialystok, Białoruskie Towarzystwo Historyczne 1998, s. - 94

26 Tamtéž, -s. 164
27 Tokć, Siarhiej: Belaruskaja identyčnasc u 19. stahodzi. Białoruskie Zeszyty Historyczne. Nr 24. 

Bialystok 2005.
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od konce 19. století „byla identita Bělorusů spjata s náboženstvím, především pravoslavím, a 

tato forma identity byla nejblíže k identitě národní“28.

Podle polských historiků bylo obtížené velký počet dialektů, kterými obyvatelstvo 

západního Běloruska mluvilo, definitivně uznat za běloruštinu, dokonce i pro samotné

Bělorusy, poněvadž první mluvnice běloruštiny autora Bronislawa Taraszkiewicza se objevila 

poprvé v roce 1918.29 Na velké části území západního Běloruska dominovaly dialekty polsko-

běloruské nebo bělorusko-ukrajinské.30

V polské ústavě z roku 1921 byl přítomen náznak, že dominantním obyvatelstvem 

v Polsku jsou Poláci. Ale pro zamezení nedorozumění s dalšími národnostními menšinami

druhý článek Ústavy Polské republiky vyhrazoval, že vláda patří národu, ale vedle slova 

„národ“ nebylo uvedeno přídavné jméno „polský“31.

Bělorusové, jako významná národnostní menšina meziválečného Polska, se prakticky 

nepodíleli na řízení státu ani na politickém životě a „nebyli přijímáni na práce ve státních 

veřejných, dopravních a spojových institucích“32 jako například Židé a Ukrajinci. Důvody 

toho byly evidentní: zaprvé to byla nízká kvalifikace většiny běloruského obyvatelstva a nízká 

míra vzdělání; zadruhé to bylo opatření ze strany polské vlády kvůli obavám z diverze a 

sabotáže ze strany ilegálních organizací jako byla Komunistická strana západního Běloruska 

(KPZB), která vyhlásila „boj pracujících mas proti národnímu útlaku a také proti okupaci 

západního Běloruska … strana organizuje svou činnost pod heslem oddělení západního 

Běloruska a sjednocení se sovětským Běloruskem“33, a kterou pro diverzní činnost využíval 

Sovětský svaz. Dále Běloruská rolnicko-dělnická Hramada, která „usilovala o agrární reformy 

… zakládala rolnická družstva … knihovny, tvořila struktury „Sdružení běloruské školy“ 

nebo divadelní sdružení … počet jejích členů v roce1926 převyšoval 67 000 straníků“34.

Politika polské vlády se snažila potlačit vznik běloruského sebeuvědomění a tím 

překážela rozvoji běloruského školství. Na rozdíl od sovětského Běloruska, kde sovětská 

vláda zahájila proces národního obrození, který se jmenoval „bělorusizace“ a byl koordinován 

a předem kontrolován z jediného celosvazového centra a měl také postavení státního vládního 

                                                
28 Tamtéž. –s. 3
29 Brzoza, Czeslaw a kol.: Historia Polski. Krakow, Wydawnictwo Literackie, 2006. s. 125
30 Tamtéž, s. 125
31 Korenevskaja, Olga: Asablivasci zapadabelaruskaga adradženia. Białoruskie Zeszyty Historyczne. Nr 

20. Bialystok 2005
32 Szybieka, Zachar: „Historia Bialorusi. Lublin, 2002. s. 298
33 Ladyseu, U. F – Bryhadzin, P. I.: Pamiž Zapadam i Uschodam: Stanauleňne belaruskaj dziaržaunasci i 

terytaryjalnaj celastnasci / 1917–1939 /. Minsk, BDU 2003, s. 177
34 Śleszyński, Wojciech: „Bialoruska dzialalność dywersyjna w pierwsze polowie lat dwudziestych i 

formowanie sie Bialoruskej Wlościansko-Robotniczej Hromady“. Беларускi гiстарычны зборнiк. 
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programu, v západním Bělorusku polská vláda nepodporovala iniciativy Bělorusů „v oblasti 

národního obrození a kultury“35. Před rokem 1921 na území západního Běloruska fungovalo

359 základních škol, 2 učitelské semináře a 5 všeobecně vzdělávacích škol36. Po anexi

západního Běloruska polská vláda začala provádět politiku polonizace běloruského školství. I 

když zpočátku polská vláda podporovala rozvoj běloruského školství, „podle zákona „O 

jazyku a organizaci školství národnostních menšin“ z roku 1924, mohly být běloruské školy 

zřízeny jen tehdy, jestliže počet běloruského obyvatelstva v teritoriálních jednotkách 

převyšoval 25% celkového počtu jejich obyvatel“37.  Do konce roku 1924 zůstalo jenom 37 

běloruských škol a 4 gymnázia s omezeným právem činnosti38. V běloruských městech, kde 

většinu obyvatel tvořili Židé a Poláci, bylo běloruských škol málo anebo nebyla žádná. Před 

zahájením školního roku 1927/1928 pod vlivem různých legálních i ilegálních 

komunistických a nacionalistických organizací podalo běloruské obyvatelstvo více než 30

tisíc žádostí na otevření 1229 škol s výukou v běloruštině (polská vláda povolila otevření 

jenom 50 škol, z nichž 32 škol bylo dvojjazyčných)39. Už od roku 1928, po vlně protestů a 

represí, začala polská vláda zavírat běloruské vzdělávací instituce a namísto dosavadních

otevírala polské. Během 30. let se tato tendence rozvíjela tak, že ve „školním roce 1938/1939 

na území západního Běloruska už nefungovala žádná běloruská škola“40.

Vývoj běloruského tisku na území západního Běloruska během let 1921–1939 přešel 

ze stadia svobodného tisku podporovaného ze strany polského státu až k odmítnutí jakékoliv 

státní podpory, pronásledování a přechodu do ilegálního stavu na konci 30. let. Od roku 1921 

do roku 1926 počet běloruských tiskovin vzrostl z 6 na 1441. Polská vláda se bála rozvoje

běloruského tisku, šíření informací o běloruském hnutí za nezávislost západního Běloruska a

rozvoje všeho běloruského v BSSR, kde komunisté zahájili národní a kulturní budování. 

Běloruský tisk musel spoléhat jen na sebe, zatímco polský provládní tisk měl podporu ze 

strany státu v podobě dotací42. Polská vláda samozřejmě nepotlačovala úplně kulturní rozvoj 
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národnostních menšin západního Běloruska, protože „stejně jako Sovětský svaz, polská vláda 

poskytovala řadu ústupků národním menšinám, čímž sledovala výhradně cíle, které by jí 

dodávaly větší prestiže na mezinárodní aréně“43.

Běloruský tisk v běloruštině se orientoval na polský tisk a občas byl i konkurentem 

polskému tisku a někdy vystupoval až jako opoziční. „Většina běloruských publicistických 

článků se tak či onak dotýkala otázek, které byly diskutovány na stránkách tisku v polštině a 

vytvářely odpor oproti oficiální propagandě.“44

Nicméně velký počet časopisů a novin v běloruštině se orientoval na východ, směrem 

k Sovětskému svazu. Příkladem poslouží noviny Běloruské rolnicko-dělnické Hramady 

„Жыццё беларуса” (19. 8. – 12. 11. 1925), v nichž do osobní rubriky byly vkládány

informace o státním budování a kulturním životě v sovětském Bělorusku.45 Dokonce i tisk 

v hebrejštině nebo v jidiš byl orientován na Sovětský svaz.

V meziválečném období, na rozdíl od sovětského Běloruska, kde komunisté zahájili 

protináboženskou politiku, zamykali a bořili kostely, a to jak katolické tak i pravoslavné, na 

území západního Běloruska neexistovaly proticírkevní tendence ze strany místního 

obyvatelstva, ale existovaly negativní tendence proti pravoslavné církvi ze strany polské

vlády. V letech 1921–1939 na území západního Běloruska bylo zbouráno kolem 150 

pravoslavných kostelů, přičemž počet katolických kostelů vzrostl ze 150 až na 416 v roce 

193846. V roce 1922 byla pravoslavná církev západního Běloruska odtržena od moskevského 

patriarchátu a byla jí udělena autokefalie se sídlem ve městě Vilno. Dále podle nařízení 

římsko-katolické církve byla v Polsku v roce 1923 obnovena církevní unie, tj. vznikla nová 

unijní řeckokatolická církev, která měla být podřízena Římu, ale měla právo ponechat si řecký 

obřad. Katolická církev ve 20. letech podala přibližně 700 soudních pohledávek o návrat 

bývalých katolických kostelů na území západního Běloruska a západní Ukrajiny, které ruská 

carská vláda odebrala katolíkům během 19. století.47 Nová polská vládní politika ve vztahu 

k pravoslavnému náboženství západního Běloruska byla založena na polonizaci pravoslavné

církve, která byla uskutečňována především zaváděním polštiny v pravoslavných obřadech a 

liturgii a také polonizací duchovního školství48.
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48 Tamtéž, -s. 79–84 



20

Poté, co se první vůdce nezávislého Polska J. Piłsudski prohlásil za „diktátora“,

vyhlásil v roce 1926 celostátní program „sanace», jehož jedním z bodů byla proměna státní 

politiky vůči národnostním menšinám (Bělorusům, Židům, Ukrajincům a dalším) tj. 

dodržování ústavních zásad rovnosti obyvatelstva a plnění podmínek mezinárodních smluv o 

menšinách. Ale tendence k likvidaci běloruských škol a polonizaci nepolského obyvatelstva 

se nezastavila, naopak se obnovila s novou silou. Polské politické elity, obzvlášť 

konzervativci, se po státním převratu v roce 1926 snažily prosadit na celostátní úrovni

politiku asimilace běloruského etnika na území západního Běloruska.

V průběhu voleb v roce 1926–1927 získali Bělorusové kolem 20 % křesel v místních a 

krajských radách49. Během voleb do poslanecké sněmovny II Rzeczypospolitej v roce 1928

získalo běloruské komunistické hnutí (KPZB – Komunistická strana západního Běloruska) 

„30% ze všech běloruských poslanců, a následně vytvořilo v polském parlamentu 

poslaneckou skupinu Boj za zájmy venkovanů a dělníků50, od níž se oddělila skupina 

politických funkcionářů a vytvořila novou „poslaneckou skupinu Běloruské rolnicko-dělnické 

Hramady, která usilovala o kulturní a teritoriální autonomii západního Běloruska s 

autonomním vnitřním zřízením“51. Polský tisk se postavil k této vzrůstající síle běloruských 

organizací negativně a na stránkách novin „přesvědčoval polskou veřejnost o nové hrozbě 

„Kresów““52. Během poloviny 30. let polská vláda zakázala prakticky všechny politické 

organizace a různými metodami donucovala venkovské obyvatelstvo vystupovat 

z běloruských organizací. Ještě horší bylo, že polská vláda začala provádět represivní politiku 

deportace běloruských funkcionářů Běloruské rolnicko-dělnické Hramady do Sovětského 

svazu „podle úmluvy Polska se Sovětským svazem o oboustranné výměně politických vězňů. 

V roce 1932 přijeli do sovětského Běloruska, kde byli obviněni z kontrarevoluční dohody a 

protisovětské činnosti.“53

Později, už na konci 30. let, pod nátlakem Stalina a dalších komunistických vůdců a 

organizací, byla KPZB obviněna ze spolupráce s polskou vládou a byla zakázána. Ale na 

druhou stranu, „polská vláda viděla v každém členu KPZB spolupracovníka Sovětského 
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svazu54. Stejně tak i jakékoliv další hnutí za osamostatnění západního Běloruska bylo 

vnímáno jako prokomunistické, poněvadž většina běloruských organizací byla socialistického 

zaměření. Už na začátku roku 1938 neexistovala v Polsku žádná legální běloruská politická 

strana nebo organizace. Tato tendence, podle bádání historika E. Mironowicza, byla 

výsledkem vnitřní politiky polského státu: ve druhé polovině 30. let byly na ministerstvu

vnitra rozpracovány tajné projekty konečné integrace západního Běloruska s Polskem. 55

Polské školy, jejichž počet na území západního Běloruska nebyl vysoký, nemohly zahrnout 

všechny děti školního věku. V důsledku této politiky v roce 1938–1939 zůstávalo kolem 200 

tisíc dětí ze západního Běloruska různé národní příslušnosti mimo školní vzdělaní.56

Hlavní ideály samostatnosti Běloruska, které vyznávala jen malá část obyvatelstva 

západního Běloruska, polská vláda vnímala jako ohrožení své vlastní samostatnosti. 

V polovině 20. let na území západního Běloruska působilo „kolem 12 tisíc zakonspirovaných 

osob, připravených na rozkaz k okamžitému útoku“57. Aby polská vláda zajistila všestrannou 

kontrolu nad východním územím, podstatnou roli v řízení tohoto území předávala „polským 

osadníkům“58, kteří „měli právo nosit zbraň a všestranně pomáhali polské armádě, policii, 

lesníkům, a aktivně se účastnili ve válkách s partyzány59. Konec 20. let na území západního 

Běloruska je spojen s politickou aktivitou politických stran a organizací, které bojovaly za 

autonomii západního Běloruska, anebo vystupovaly proti oficiální politice polské vlády, 

požadovaly zastavení represí proti opozičním hnutím a brojily proti svévolnostem polských 

statkářů a policie a dožadovaly se propuštění politických vězňů z věznic. Velké množství lidí 

se účastnilo mítinků, demonstrací a kolektivních protestních akcích. Byli to především 

běloruští a židovští dělníci a představitelé národnostních menšin60.

Polská vláda v čele s maršálkem Józefem Piłsudskim odmítala navazování jakýchkoliv 

vztahů s běloruskými protikomunistickými silami, které usilovaly o kulturní a politickou 

autonomii západního Běloruska, a které polská vláda vnímala jako ohrožení územní 

celistvosti Polska. Na začátku 30. let se politika polské vlády ve vztahu k běloruské menšině 
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západního Běloruska vrátila k novému kolu asimilace obyvatelstva „Kresów“. To, jak většina 

Poláků vnímala běloruské obyvatelstvo, vyjádřil Piłsudski takto: „běloruská inteligence je 

málopočetná a má nízkou intelektuální a mravní úroveň.“61 Ve skutečnosti podíl běloruské 

inteligence tvořil pouhá 2 % vedle inteligence polské a židovské 62, což nedostačovalo 

k tomu, aby vzrostlo rozsáhle národní sebeuvědomění, jako tomu bylo například u Židů a 

Ukrajinců.

Už na počátku 30. let byly do většiny běloruských měst, kde se konaly demonstrace

běloruského obyvatelstva proti politice polské vlády vůči Bělorusům, poslány trestné

výpravy, během kterých byli účastníci demonstrací a političtí aktivisté zatýkáni a uvrženi do 

věznic (na území západního Běloruska fungovalo 19 věznic pro politické vězně).63 Např. 

tábor „Bereza Kartuzka“, který fungoval na území západního Běloruska, byl určen především 

pro aktivisty běloruského, židovského a ukrajinského národního hnutí a také pro „příznivce“ 

komunismu. Polská vláda prohlásila, že dialog s nepolskou národní menšinou může být 

zahájen jen tehdy, až vyroste nová mládež, která bude loajální k polskému státu, nikoli 

směrem k Sovětskému svazu.64

Charakteristickým rysem života většiny Bělorusů na území západního Běloruska 

v meziválečném období byl problém zaostalosti rozvoje běloruské vsi. Bylo to spojeno 

především s hospodářskou krizí 1924–1925 a pak se světovou ekonomickou krizí na konci 20. 

a na počátku 30. let. Na rozdíl od měst a městeček, kde většinu obyvatel tvořili Židé a Poláci a 

zdrojem práce a obživy byl průmysl a městský trh, běloruský venkov se (více než 90 % 

běloruského obyvatelstva žilo z práce v zemědělství65) v meziválečném období nacházel na 

okraji politického a státního hospodářského života. Na území čtyř severozápadních vojvodství

84,4% statků naleželo Polákům, zatímco tuzemští Bělorusové vlastnili jenom kolem 4,1% 

půdy.“66

Polská vláda se ani nesnažila řešit otázku běloruského venkova, ale dělala všechno jen 

ve prospěch své kolonizační politiky východního území. Podle nových zákonů veškerá půda, 

která neměla majitele anebo byla v držení opozice polské vlády, především komunistických 
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stoupenců a sympatizantů nebo bojovníků za odtržení západního Běloruska od Polska, byla 

konfiskována a předávána polským osadníkům z centrálního a západního Polska, z nichž 

většina byli polští váleční hrdinové polsko-sovětské války z let 1919–1920. Tato praxe byla 

jedním z bodů agrární reformy, kterou polská vláda zahájila v roce 1925, a jejímž účelem bylo 

na území II. Rzeczypospolité obrození „hospodářského života a úspěšná kolonizace 

připojeného území západního Běloruska“67. Po rolnické reformě z 1925 roku, která byla 

výhodná také výhradně pro malou zámožnou část běloruských sedláků, se většina sedláků a 

rolníků postavila proti této reformě. Důvody byly evidentní: nedostatek peněz, vysoká daň 

z půdy a také nespokojenost v důsledku likvidace „servitutů“68 a nového uspořádání 

vlastnických vztahů. Nové změny ne vždy měly pozitivní důsledky. Například v západním 

Bělorusku změny zhoršily situaci v hospodářství, neboť vesničané obdrželi nevelké plochy 

půdy, které nebyly ekvivalentní ztrátě výnosů ze servitutových pastvin a lesů.69

V letech 1928–1934 běloruská ves hladověla, nezaměstnanost byla hlavním 

protagonistou chudoby a chronickým jevem70. Průvodním jevem této zaostalosti, i když 

v letech 1937–1938 už byly viditelné i pozitivní tendence v hospodářství, byl nedostatek 

zboží, které na východním území Polska výrazně chybělo, především na území Poleského 

kraje.  Pro venkovské obyvatelstvo byla někdy spásou migrace do polského vnitrozemí nebo 

emigrace na americký kontinent. Hlavním důvodem bylo to, že celé území západního 

Běloruska nemělo rozvinutý těžký ani lehký průmysl, kam by mohli přecházet lidé, kteří 

ze zemědělství na venkově neměli dostatečné příjmy. Intenzita emigračních procesů v 

západním Bělorusku patřila mezi opatření polské vlády, která považovala emigraci za způsob 

jak zlepšit ekonomickou situaci a zmírnit nezaměstnanost.71 Podle statistických údajů z území 

západního Běloruska během let 1920–1930 emigrovalo kolem 78 tisíc lidí72, z nichž 85–99 % 

emigrovalo do Severní a Jižní Ameriky“73.

Meziválečné období bylo pro obyvatelstvo západního Běloruska obdobím, kdy polská 

vláda, která se chopila tohoto území a před Společností národů měla nést zodpovědnost za 

                                                
67 Garmatny, Vital: Vajennyja asadniki Paleskaga vajavodstava a ich dzejnasc siarod miascovaga   

sialianstva u 1921 – 1939 gadach. Białoruskie Zeszyty Historyczne. Nr. 29, Bialystok 2008. – s. 144
68 „Servitut“ neboli „služebnost“ je typ věcného břemene a je právem obdržení nemovitostí, které 

dovoluje mít z ni příjem v stanovené lhůtě, anebo žádat aby majitel nevykonával pevné pravomocí 
vyplývající z jeho vlastnického práva, viz. Encyklopedia popularna PWN (elektronická verze). 
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006
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Historyczne.№ 32. Bialystok 2009, -s. 115
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Miarczuk, Wolha: Ažyciaulenie emigrace z terytoryji Paleskeho vajavodstva. Białoruskie Zeszyty 
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život obyvatelstva, nebyla schopna řešit žádné otázky nebo problémy, které byly spojeny

s existencí obrovské běloruské národnostní menšiny na severozápadě republiky, jež byla 

navíc rozředěna velkým počtem příslušníků židovské menšiny. Běloruští historikové, Oleg 

Łatyszonek a Eugeniusz Mironowicz, ve své knize „Dějiny Běloruska od poloviny XVIII. do 

konce XX. století“ společně vyjádřili svůj pohled na situaci: „Politické, ekonomické a 

národnostní vztahy na tomto území připomínaly typické koloniální uspořádání. Charakter 

polských úřadů na běloruském území od začátku nepřispíval k normálním vztahům mezi 

polskou vládou a tuzemským obyvatelstvem. V návaznosti na vzrůst moci státních struktur 

následovala likvidace běloruského školství, boření nebo konfiskace pravoslavných kostelů, 

pronásledování podezřelých z náklonnosti ke komunismu. Politika na severozápadním území 

II. Rzeczypospolité byla především výsledkem práce místních administrací, které vnímaly 

Bělorusy jako prvek nižší kategorie, zaostalý, primitivní, který lze lehce zpolonizovat.“74

                                                
74 Łatyszonek Oleg, Mironowicz Eugeniusz: Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku. 

Bialystok, 2002, -s.  169-170
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KAPITOLA TŘETÍ

REFLEXE DOBOVÉHO TISKU

Konec 30. let 20. století byl na evropském kontinentě obdobím, ve kterém se s velkou 

rychlostí rozvíjely a působily dvě totalitní ideologie dvou totalitních mocností – nacismus v

Německu a komunismus v Sovětském svazu. Ideologii vládnoucí skupiny lze vymezit jako 

„…jev, kdy vládnoucí skupiny mohou být ve svém myšlení natolik zaujaty svými úmysly s 

danou situací, že již nedokážou vidět určité skutečnosti, jež by podkopaly jejich pocit 

převahy“75. Ideologie, jako například nacistická a komunistická, byla tvořena malým počtem 

intelektuálů na základě složitých vědeckých podkladů, které většině lidí byly nepochopitelné. 

Pro to, aby každý jedinec, nezávisle na svých znalostech a názorech mohl chápat obsah 

ideologie, byly nutné prostředky systematického šíření hotových informací – propaganda. 

Propaganda jako nástroj šíření ideologicky zabarvené informace se obrací přímo k masám, 

zatímco samotná ideologie k malému počtu jedinců. S existencí propagandy je nutno tedy 

počítat i během rozboru již zmíněného dobového tisku.

Sovětský svaz a nacistické Německo jako státy, v nichž byla ideologie základem 

státního řízení a jejímž úkolem bylo ovlivňovat myšlení a chování každého aktéra na daném 

území, pro její šíření využíval periodického tisku. Monopol na šíření informací ve 30. letech 

měl pouze stát, tisk fungoval jako hrozivá zbraň, která ovlivňovala společenský a soukromý

život jedince. Periodický tisk v Německu a v zemích jeho vlivu vypovídal o agresivních 

aspiracích nacionálně-socialistické ideologie, o nadřazenosti německého národa a boji proti 

komunismu. Na druhé straně sovětský tisk odrážel nekontrolovanou a neomezenou vládu 

komunistického totalitního systému, politického režimu Stalinovy osobní diktatury.

Druhá světová válka vypukla nejen na bojištích, ale i v novinách. Sovětský a český 

tisk v září až říjnu 1939 především reflektoval německý a sovětský útok na Polsko a pak jeho 

rozdělení. V průběhu tohoto dělení část území Polska zůstala pod vlivem Německa a část,

která se jmenovala „západní Bělorusko“, byla připojena k Sovětskému svazu. Západní 

Bělorusko bylo později sjednoceno s územím sovětského Běloruska. Jelikož tématem této 

práce je sjednocení Běloruska v reflexi dobového tisku, rozebereme odrazy tohoto jevu 

v novinách protektorátu Čechy a Moravy a Sovětského svazu.

Česká legální žurnalistika v roce 1939 byla pod nadvládou nacistického Německa 

„ovlivňována v duchu proněmecké propagandy, především uplatňovanou tiskovou a cenzurní 

                                                
75 (Opis citace) Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie. Bonn: Cohen, 1929. s. 36 In Harrington, Austin a

kol: Moderní sociální teorie. Portál, s. r. o., Praha 2006, s. 174
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praxí“76. Po vyhlášení války proti Polsku nacistickým Německem se český tisk, který už v té 

době byl v rukou nacistů, hodně proměnil. Jestliže zpočátku mohl odrážet názory české 

veřejnosti, „po napadení Polska nacistickými vojsky došlo také k zavedení přísné vojenské 

cenzury a český tisk směl uveřejňovat pouze zprávy z německé tiskové agentury DNB. Na 

prvních stránkách novin měly být povinně publikovány zprávy vrchního velitelství německé 

branné moci“77. Nesmělo se psát svobodně a vyjadřovat nezávislé názory a osobní mínění 

autorů nebo politických hnutí ve vztahu k nacistům, k vnitřní a vnější politice Německa.

Český tisk v období protektorátní republiky představovaly hlavně noviny jako 

„Národní listy. Denní a večerní vydaní“, „Národní politika“ a „Lidové noviny“. Ve 

skutečnosti nelze najít mezi jednotlivými tiskovinami obsahový rozdíl, neboť jejich úkolem a 

posláním bylo v tomto období ovlivňování reality a předávání informací českému lidu přes 

nacistický ideologický a cenzurní aparát.

Stejně jako tisk uvnitř totalitních států, jakým od začátku 20. let byl Sovětský svaz, byl 

i český tisk hodně cenzurován. Bylo zcela konkrétně stanoveno o kterých problémech, 

otázkách a skutečnostech nesmí přinášet česká žurnalistika informace. Například nesměly být 

otiskovány citáty z děl básníků a spisovatelů a podobně. Detailně byly formulovány pokyny 

jak má český tisk psát o vztahu protektorátu k Německu, jasně byl stanoven i přístup 

k hodnocení zahraničněpolitických událostí, který musel vycházet ze stanoviska Německa.78

Český protektorátní tisk byl ve srovnání se sovětským stejně obsahově zaměřen. Lze 

najít shody, které umožňují usuzovat, jak český tisk odrážel začátek druhé světové války a 

události v Polsku během září a října 1939. Česká legální žurnalistika nemohla zejména 

vzhledem k panující tiskové a cenzurní praxi pravdivě a objektivně zobrazovat život 

v protektorátu, ani smýšlení českého národa a jeho postoj k dobovým událostem.79 Lze určit 

více rysů toho, jak vypadal v té době český tisk obsahově a jak hypoteticky mohl zobrazovat 

události německo-sovětské invaze do Polska, jeho rozdělení a sjednocení Běloruska. Politické 

rubriky českých listů byly vzhledem k omezeným informačním zdrojům, cenzurním 

opatřením a také tiskovým pokynům navzájem téměř shodné. Vlastní novinářská tvorba se 

soustředila zejména do rubrik kulturních, v nichž mohli redaktoři a spolupracovnici tisku 

naznačit mnohé, co nemohli svobodně říci v jiných částech listu.80

                                                
76 Beránkova, Milena a kol.: „Dějiny československé žurnalistiky“. Celostátní vysokoškolská učebnice. 3. 

díl. Český a Slovenský tisk v letech 1918–1944. Praha, Novinař, 1988. s. 236
77 Tamtéž, s. 237
78 Tamtéž, s. 237
79 Tamtéž, s. 239
80 Tamtéž, s. 240
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Na rozdíl od tisku v protektorátu Čechy a Morava, periodický tisk v Sovětském svazu 

jako v totalitním státě měl své charakteristické rysy: zaprvé, vláda Sovětského svazu, 

v těsném propojení s komunistickou stranou, držela monopol na získávání, využití a 

předávaní informací; zadruhé, tisk ovládaly jen monopolní stranicko-mocenské skupiny, které 

měly za úkol tvorbu masového mínění v rámci zájmu již zmiňovaných skupin; zatřetí, obsah 

informací byl pod dohledem cenzurního úřadu a měl za úkol vytvoření masového mínění; za 

čtvrté, sovětský tisk nezahrnoval novinářské žánry, které by byly ovlivněny působením 

novinářské osobnosti. Toto lze s plnou platností vztáhnout i na regionální modely sovětského 

tisku, a to konkrétně na námi rozebírané noviny Sovetskaja Belorussija.

Během 30. let 20. století sovětský periodický tisk, a to celostátní i regionální, přispíval 

k vytvoření kultu osobnosti Stalina, neboť tisk se stal tribunou pro ideovou obhajobu 

stalinismu. Propaganda komunistické ideologie šířená tiskem a rozhlasem, pronikla do všech 

stránek duchovního života společnosti, včetně žurnalistiky, která se stala neoddělitelnou 

součástí totalitního systému.81

Jak již bylo výše poznamenáno, sovětský periodický tisk se dělil na tisk regionální, 

což znamená, že se nedělil pouze na tisk jednotlivých administrativních jednotek, jakými

mohla být města nebo oblasti, ale na tisk jednotlivých sovětských republik, které tvořily 

Sovětský svaz. Na rozdíl od vývoje tisku ve 20. letech, kdy byl v Sovětském svazu za 

podpory státu vyhlášen program všestranné podpory rozvoje národních kultur a jazyků, se 

situace v oblasti regionálního tisku ve druhé polovině 30. let výrazně proměnila. V případě 

tisku běloruského, který informoval o sjednocení Běloruska, a na jehož stránkách byly 

uváděny názory kritizující problém s utlačováním běloruštiny a běloruského tisku

v meziválečném Polsku, situace v sovětském tisku nehrála ve prospěch běloruštiny jako 

národního jazyka sovětského Běloruska, nýbrž ve prospěch ruštiny, jako jazyka unifikujícího 

sovětskou společnost nehledě na národní příslušnost.

Jak bylo uvedeno v první kapitole, výklad sjednocení Běloruska v reflexi tisku bude 

soustředěn na noviny, které prezentovaly tuto událost: zaprvé, jsou to celostátní noviny 

Sovětského svazu v období září – října 1939 pro dospělé (Pravda, Izvestia) a pro dospívající

(Pionerskaya pravda); zadruhé, je to regionální tisk sovětského Běloruska (Sovětskaya 

Belorussiya). Pro analýzu bude zvolen selektivní výběr novin podle data a vnitřního obsahu, 

které se vztahují k období sjednocení Běloruska.

                                                
81 Ovsepian, R. P.: Istorija novejšej otečestvennoj žurnalistiki. Мoskva, Izdatelstvo MGU 1999. -s. 90



28

Typickým vnitřním obsahem sovětského tisku v druhé polovině 30. let, bez ohledu na 

místo vydání, byla témata rozvoje plánovaného hospodářství, armádního potenciálu, výroby 

zbraní, obhajoba „demokratického vývoje“ sovětského systému.82 Hodně místa na stránkách 

měly také odrazy mezinárodních problematik. Pozornost tisku byla zaměřena především na 

problém postavení dělnické třídy v kapitalistických státech, jako byla Anglie, Francie či 

Polsko a na problematiku třídního boje proletariátu za svá hospodářská a občanská práva. 

Dále se tisk zaměřoval na informace o potlačení revolučních hnutí uvnitř kapitalistických 

zemí, občanskou válku ve Španělsku, kritiku fašizmu a na světové protifašistické hnutí. 

Rétorika novin se proměnila poté, co byl 23. srpna 1939 mezi nacistickým Německem a 

Sovětským svazem podepsán Pakt o neútočení. Ze všech stránek sovětských novin zmizela 

kritika fašismu a jeho agresivního charakteru. Smlouva s nacistickým se Německem začala 

nazývat garantem míru a byla všestranně vychvalována. Na druhou stranu, západní mocnosti

jako Anglie a Francie byly i nadále neustále kritizovány a obviňovány z toho, že situace, která 

se rozvíjela v Evropě v letech 1938–1939, je důsledkem bezmocnosti a nezodpovědnosti

kapitalistických zemí83.

Na tomto pozadí bylo jedním z ústředních témat v období od 14. září 1939 až do

začátku listopadu 1939 sjednocení běloruských území, které nyní podrobněji rozebereme.

                                                
82 Ovsepian, R. P.: Istorija novejšej otečestvennoj žurnalistiki. Мoskva, Izdatelstvo MGU 1999. -s. 93
83 Tamtéž, -s. 108
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3.1 SJEDNOCENÍ BĚLORUSKA V REFLEXI SOVĚTSKÉHO CELOSTÁTNÍHO 

TISKU

V prvních dnech útoku nacistického Německa na Polsko projevily sovětské noviny poněkud 

pasivní zájem o tuto událost. Hlavní noviny tiskly pouze ekonomické a společenské záležitosti 

uvnitř Sovětského svazu, zatímco válečné události v Polsku byly ve většině případů umístěny 

na poslední stránce novin. Takové sovětské noviny jako „Pravda“, „Izvestia“ se navzájem

nelišily obsahem informací, protože vykonávaly přímé rozkazy politbyra a komunistické 

strany, odrážely pouze jediný pohled na vnější politiku Sovětského svazu. Veškeré informace 

byly získávány z oddělení agentury TASS v Berlíně a Varšavě, jediné informační agentury 

Sovětského svazu.84 Postupně se na stránkách novin během druhého týdne v září 1939

objevily články jiného druhu, které nějakým způsobem reflektovaly válku v Polsku a už byly 

umístěny na druhé stránce novin. Je vidět, že sovětský tisk již od začátku nebyl na straně 

Polska, protože pořád citoval jenom německé vůdce a dohodu Molotov-Ribbentrop, její 

pozitivní důsledky pro celosvětové uspořádání a Sovětský svaz a jeho národ.85 Tisk umírněně 

kritizoval západní mocnosti, které vyhlásily válku nacistickému Německu, a z jejichž strany

nebyla vyvíjena žádná reálná činnost. Zveřejňování přesných map v sovětských novinách, na 

nichž byl zobrazován každodenní postup Hitlerovy armády v Polsku a také polská linie

obrany, poukazují na fakt, že Sovětský svaz patrně získával tyto informace přímo od 

velitelství německé armády.86

Již od 14. září 1939 byla na prvních stránkách sovětského tisku, a to především novin 

Pravda a Izvestia, postupně převzata rétorika kritiky Polska a jeho vládní politiky směrem 

k národnostním menšinám, především k Bělorusům a Ukrajincům, ze strany sovětské vlády. 

Např. na první stránce celostátních novin Pravda byl umístěn článek, který se jmenoval „O 

vnitřních příčinách porážky Polska“87. Autor článku představuje porážku Polska jako 

zakotvenou ve státní politice polských vlád směrem k běloruské a ukrajinské menšině

během meziválečného období, což se projevilo v demoralizaci polské armády a obyvatelstva 

západního Běloruska, které nepovstalo na obranu Polska. Lid západního Běloruska 

představovaly celkem 3 miliony osob, jejichž národnostní práva nebyla polskou vládou 

respektována. Poukazuje na to, že „polská vláda by měla udělit běloruskému etniku 

administrativní autonomii, dokonce i politickou, umožnit otevřít národní školy, kulturní 

                                                
84 Telegrafní Agentura Sovětského Svazu (TASS) byla jediným dodavatelem informace pro sovětské 

noviny.
85 „Na polskom frontě“, „Germano-Polskaja vojna“, „Dogovor meždu Germanijej i Polšej“: Pravda a   

Izvestia v období 01. 09. – 16. 09. 1939
86 Vojna meždu Germanijej i Polšej. Pravda r. 1939, č. 251–255 (7936–7940), -s. 5
87 O vnutrennich pričinach poraženija Polšy. Pravda r. 1939, č. 255, -s. 1
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instituce a organizace“88. Zdůrazněno je také, že obyvatelé západního Běloruska se nepodíleli 

na státním řízení, protože „svou nadřazenost polské vládnoucí kruhy udržují pouze za pomoci 

trestných výprav, polními soudy, bílým terorem a rozpálením nesváru mezi národnostními 

menšinami“89.  Na konci článku se autor vyjádřil o situaci v západním Bělorusku v tom 

smyslu, že Bělorusové západního Běloruska jsou pod nadvládou buržoazního Polska 

odsouzeni ke kulturnímu zdivočení.

Jakožto protiváha výše uvedeného článku, ve kterém téma západního Běloruska byla

zobrazena v kontextu rozboru příčin porážky Polska, byla na stejné stránce zobrazena 

poněkud jiná krátká zpráva, která vypovídala o stavbě několika podniků potravinářského 

průmyslu na území sovětského Běloruska. Zdá se, že ten krátký článek sloužil čtenáři k

zdůraznění rozdílů mezí sovětským Běloruskem, kde probíhá rozvoj, o který se pečuje 

sovětská vláda, a západním Běloruskem, které je předkládáno jako kolonie polské vlády, v níž 

žijí Bělorusové coby zdivočený lid.

18. září 1939 první stránky novin Pravda a Izvestia naplnily články o úmyslu sovětské 

vlády vkročit na území západního Běloruska a osvobodit ho zpod nadvlády Polska a také 

články o slavnostním přivítaní vojáků Rudé armády obyvatelstvem západního Běloruska. 

Veškeré informace na stránkách sovětských novin se navzájem obsahem neliší. V hojném 

počtu se vyskytovaly různé pasáže, které se nelišily obsahem, jako například „Radost 

v osvobozených vesnicích“, „Šťastné dni“, „Rudoarmějce vítají s květinami“.90 Byly 

zveřejněny básně známého běloruského básníka Jakuba Kolasa o západním Bělorusku, jeho 

národu a kultuře a o represích ze strany polské vlády,91 písně v běloruštině. Tato rétorika se z 

osvobození západního Běloruska brzo proměnila v obhájení sjednocení Běloruska. Téma

sjednocení Běloruska ještě v tomto počátečním období válečných tažení Rudé armády nebylo

zcela zobrazeno, ale naznačování důvodů k budoucímu sjednocení dvou částí Běloruska bylo 

evidentní.

Vstup na území západního Běloruska a jeho přičlenění k Sovětskému svazu celostátní 

sovětský tisk obhajoval jako historické řešení vlády či snahu zachránit „pokrevní bratry“ a 

také jako řešení, které mělo zachránit pracující národ Polska. V Pravdě dne 19. září 1939 na 

byl prvních stránkách umístěn článek s názvem „Istoričeskoje rešenie“ (Historické řešení), 

který byl přetiskem rozhlasové Molotovovy řeči a také článek jiného činitele sovětské vlády 

Yaroslavskeho s názvem „Komu my idiom na pomošč“ (Komu jdeme pomáhat), který 

                                                
88 Tamtéž, s. 1
89 Tamtéž, s. 1
90 Viz. Pravda 19. 9. 1939, r. 1939, č. 260 (7945) a Izvestia r. 1939, č. 217 (6988)
91 Golos serdca. Pravda r. 1939, č. 260 (7945), -s. 1
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s poznámkovým aparátem rozebírá otázku západního Běloruska a uvádí důvody, proč by mělo 

být západní Bělorusko osvobozeno a sjednoceno se sovětským Běloruskem. Autoři těchto 

článků pojednávají o události osvobození západního Běloruska skrze rozbor historického, 

sociálního a ekonomického kontextu západního Běloruska. Zdůrazňovali především tři 

důležitá hesla, a to především historické řešení, historická nezbytnost a stanovení historické 

spravedlnosti.

Historické řešení sjednocení Běloruska bylo na stranách novin předsedou sovětské 

vlády Molotovem zdůrazněno jako řešení sovětské vlády, které znamenalo za podpory

obyvatelstva Sovětského svazu vstoupit na území východního Polska a vzít pod obranu 

obyvatelstvo západního Běloruska, které se ocitlo v situaci, kdy polská vláda opustila Polsko,

a nikdo se nemůže o lid postarat. „Polský hadrový stát, který byl vybudován na potlačení a 

oloupení národnostních menšin, prokázal svou neživotaschopnost, svou vnitřní bezmocnost a 

rozpadl se jako domek z karet92. Bělorusové západního Běloruska, jak již bylo poznamenáno, 

byli prezentováni jako národ směřující ke zdivočení, nebo také jako „národ bojující s trojitým 

hnětením“93, tj. ze strany vládnoucí polské buržoazní třídy, ze strany polské vládní politiky a 

polského nacionalismu. Řešení osvobodit západní Bělorusko a sjednotit ho se sovětským 

Běloruskem bylo „řešením 170 milionového sovětského lidu, který nechce být lhostejným k 

osudu Bělorusů“94. „Historickou nezbytnost“ a „historickou spravedlnost“, z nichž vyplývaly 

důvody útoku na Polsko a posléze sjednocení Běloruska, sovětské noviny představovaly svým 

čtenářům jako odvěký „třídní“ boj běloruského národa, kde by Bělorusové jako proletariát v 

každém případě měli zvítězit: „Nejrevolučnější třída – třída proletariátu byla terorizována. 

Proletariát západního Běloruska neustále bojoval za své štěstí … Osud lidu západního 

Běloruska nyní řeší Sovětský svaz“95. Tyto informace ještě zdůrazňovaly a posilovaly fakta o 

životě Bělorusů v západním Bělorusku. 17. září 1939 bylo prezentováno jako jedinečná 

příležitost, jediná šance na sjednocení se sovětským Běloruskem a existenci v rámci 

rozvíjejícího se sovětského státu a jeho „svobodného“ národa. V básni Margarity Agiler „17. 

září 1939“, která byla představena čtenářům novin Pravda a Izvestia, nalezla metaforický 

odraz „historická spravedlnost“, kterou lidu západního Běloruska mohl poskytnout pouze 

ruský národ: „…S mírem hovořila spravedlnost, velikým ruským jazykem…“96.

                                                
92 Istoričeskoje rešenie. Pravda r. 1939, č. 260 (7945), -s. 1
93 Istoričeskoje rešenie. Izvestia r. 1939, č. 218 (6989), -s. 3
94 Komu my idiom na pomošč. Pravda r. 1939, č. 260 (7945),-s. 4
95 Tamtéž, -s. 1
96 17. září 1939. Pravda r. 1939, č. 260 (7945), -s. 4
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Obraz začátku skutečného sjednocení západního Běloruska v novinách Pravda a 

Izvestia přinášelo velké množství článků, které vypovídaly o náladě, touze a vůli lidu 

západního Běloruska být sjednocen s národem sovětského Běloruska a žít pod vládou 

Sovětského svazu. Noviny zobrazovaly obyvatelstvo západního Běloruska, které v každé 

vesnici a v každém městě, kam přicházely oddíly Rudé armády, vyvěšovalo rudou vlajku a 

házelo květiny sovětským vojákům. „Pokud se nad sídlištěm objevilo sovětské letadlo, 

obyvatelé západního Běloruska mávali rukama a šátky“97. V novinách byla popsána 

jednotlivá setkání venkovského a městského obyvatelstva západního Běloruska s vojáky Rudé 

armády. Na těchto setkáních se shromažďovali děti, dospělí i starci: „V městě Disna

obyvatelstvo vítalo rudoarmějce výkřikem „Ať žije sovětská vláda“… rolníci ve vsi Komajsk 

při vstupu Rudé armády na území západního Běloruska vyšli na ulici jako ve svátek“98. 

Článek „Rudé bojovníky vítají květinami“ nejlepším způsobem reprezentoval projevy lidu 

západního Běloruska: „Podél všech silnic, kudy jdou oddíly Rudé armády, řadil se lid 

s rudými vlajkami a hesly…Dívky dekorují vojenská auta a koně rudoarmějců a velitelů 

květinami. Vesnici zdobí rudé vlajky.“99 Noviny zdůrazňovaly velkou podporu lidu západního 

Běloruska sovětské vládě, která se chystá přičlenit osvobozené území k Sovětskému svazu.

Na stránkách Pravdy z 19. září v článku „Hlas srdce“ byla otištěna výzva proslulého 

běloruského básníka Jakuba Kolasa k lidu západního Běloruska. Básník píše 100o životě

Bělorusů v sovětském Bělorusku, o úspěších budování národa, o vyvinuté běloruské kultuře. 

Jiný spisovatel Kuzma Čorny jménem všech spisovatelů prohlásil: „Svou tvůrčí činnost 

budeme věnovat vyprávění o velkých vítězstvích sovětského lidu, o třídních bratrech 

západního Běloruska, kteří spolu s námi budou žít v jedné zemi“.101

Na rozdíl od novin Pravda a Izvestia, kde sjednocení bylo reflektované směrem 

k dospělému obyvatelstvu Sovětského svazu, nebylo opominuto ani dospívající obyvatelstvo. 

Např. v novinách Pionerskaja Pravda z 26. září 1939 událost sjednocení Běloruska přinášely

články „Pružné zprávy Generálního štábu RKKA“, „Na polském frontě“ a „Bitevní epizody“, 

které popisovaly dětem postup a úspěchy Rudé armády během „osvobození západního 

Běloruska“ a v komiksové formě vyprávěly o slavných hrdinských činech rudoarmějců a 

dětech ze západního Běloruska, které jim pomáhaly.102 Ve stejných novinách v článku „Dárky 

                                                
97 Prazdnik v siolach zapadnoj Belarussii. Pravda r. 1939, č. 260 (7945), -s. 2
98 Krasnych bojcov vstrečajut cvetami. Pravda r. 1939, č. 260 (7945), -s. 1
99 Tamtéž, -s. 1
100 Bratří budou žit s námi v jedné rodině. Pravda r. 1939, č. 260 (7945), -s. 1
101 Tamtéž, -s.1
102 Viz. Pionerskaja pravda, r. 1939, č. 132 (2302), -s. 1, 2
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dětem západního Běloruska“103, který byl přetištěn z novin Sovětskaja Belorussia, byl otištěn

dopis dětí z jedné školy z hlavního města Minsku, které s podporou Ústředního výboru 

komsomolu sovětského Běloruska vyzývaly všechny děti sovětského Běloruska, aby sbíraly

knihy, alba a obrázky se sovětskými vůdci, které pomohou dětem západního Běloruska více 

se dozvědět o životě v Sovětském svazu.

Integrace území a obyvatelstva byla reflektována na více úrovních: v novinách byly 

reflektovány schůzky obyvatelstva západního Běloruska s inteligencí sovětského Běloruska, 

projevy rolníků západoběloruských vesnic, setkaní obyvatelstva s veliteli Rudé armády. 

Schůzky, jak uváděly noviny, byly věnovány volbám do „Lidového shromáždění západního 

Běloruska“104, které by mělo řešit otázky sjednocení území západního Běloruska se 

sovětským Běloruskem a znárodnění podniků a velkostatků: „Včera večer se v kině 

„Apollón“ konalo setkání spisovatelů, malířů a hudebníků sovětského Běloruska s inteligencí 

města Bialystok … Inteligence Bialystoku zvlášť srdečně přivítala Janku Kupalu a Jakuba 

Kolasa, kteří přečetli své básně o západním Bělorusku.“105

Po konečném obsazení západního Běloruska Rudou armádou na začátku října 1939 a 

poté, co byly vyřešeny veškeré teritoriální otázky s Německem, sovětská vláda zahájila 

formální sjednocení Běloruska. Tento proces samozřejmě vyžadoval provedení voleb 

do Lidového shromáždění západního Běloruska. Tisk v tomto období, ve druhé polovině října 

1939, byl prostředkem pro vyzývání lidu k hlasování pro připojení západního Běloruska 

k sovětskému Bělorusku.

V druhé polovině října 1939, kdy na území západního Běloruska byla zahájena

volební agitační kampaň, sovětské noviny na svých stránkách v článcích jako „Volební 

kampaň v plném proudu“, „Ve svazu a přátelství se Sovětským svazem“, „Začalo navrhování

kandidátů“ uveřejňovaly projevy a výzvy lidu západního Běloruska k sjednocení se 

sovětským Běloruskem.106 Samozřejmě, že začátek každého článku obsahoval hanění polské 

nadvlády nad západním Běloruskem v meziválečném období ze strany západoběloruského 

rolníka nebo dělníka. V dalších odstavcích byl zobrazen projev „vůle národa“ tj. být 

                                                
103 Pionerskaja pravda. r. 1939, č. 132 (2302), -s. 1
104 Pokus sovětské vlády legitimně anektovat část území II Rzeczypospolitej obsazenou Sovětským svazem 

během září 1939. Poté, co 28. září 1939 mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem byla 
podepsána smlouva o stanovení společné hranici a přátelství, podle které území západního Běloruska 
zůstávalo k dispozici Sovětskému svazu, sovětská vláda 1 října 1939 prohlásila o svolání t. z. Lidového 
shromáždění západního Běloruska, které by mělo řešit otázku oficiálního přičlenění tohoto území ke 
Sovětskému svazu apod.

105 Setkaní sovětských spisovatelů a malířů s inteligence Bialystoku, Izvestia № 238/7008, 14. 10. 1939. -
s. 1

106 Viz. Izvestia r. 1939, č. 238 (7008), -s. 1
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sjednocen se svými pokrevními bratry, s národem sovětského Běloruska: „Chudoba, 

analfabetství, středověký způsob práce v zemědělství byly charakteristické pro západní 

Bělorusko … A proto s takovým radostným vzepětím, s takovou úporností na četných 

schůzkách a shromážděních, pracující vyžadují nastolení sovětské vlády, připojení západního 

Běloruska k sovětskému Bělorusku.“107 Jiné články, které reflektovaly proces sjednocení 

Běloruska, jej nezobrazovaly jako projev „vůle národa“, nýbrž jako „vůle proletariátu“. Níže 

uvedená ukázka z článku je reprezentativní pro obecnou reflexi tisku v tomto směru, tj. jako 

projevu lidu a proletariátu:

„Promluví nádeník Petrušenia, který pracoval pro velkostatkáře: Poprvé za svého 

nešťastného života já svobodně promlouvám a svobodně vykládám své myšlenky v 

běloruštině. Všichni co tu jsme, usilujeme jenom o jedno – aby Národní shromáždění docílilo 

přičlenění západního Běloruska k sovětskému Bělorusku. Slibujeme čestně nosit titul 

sovětského občana. Budeme se učit u národů Sovětského svazu budovat nový život. Prosíme 

sovětskou vládu, aby nás přijala do sovětské rodiny a pomohla nám v rozvíjení národní 

kultury, povzbudila z temnoty národní tvorbu a národní talenty.“108

Ve druhé polovině října, jak již bylo poznamenáno, celostátní tisk uveřejňoval pouze 

informace, které se týkaly samotných voleb a prohlášení některých vůdců komunistické 

strany. Už na konci října zmizel reflektivní odraz sjednocení Běloruska a celostátní sovětský 

tisk jen malým počtem článků odrážel každodenní život integrovaného západního Běloruska 

pod nadvládou Sovětského svazu. Jako poslední zpráva, která vypovídala čtenáři o sjednocení 

Běloruska, bylo zveřejněno prohlášení Lidového shromáždění západního Běloruska, které se

konalo 28. – 30. října 1939, o ustanovení sovětské vlády na území západního Běloruska a 

sjednocení se sovětským Běloruskem.109

Reflexe sovětského tisku během sjednocení západního Běloruska se sovětským 

Běloruskem se vyvíjela od obhajoby zákroku Rudé armády na území východního Polska resp. 

západního Běloruska až do sledování oficiálního sjednocení západního Běloruska se 

sovětským Běloruskem na začátku listopadu 1939. Noviny Pravda a Izvestia předkládaly

dobovému čtenáři vstup na území východního Polska jako převzetí lidu západního Běloruska 

a jeho majetku pod ochranu sovětské vlády kvůli obavám, že v důsledku válečné porážky 

Polska by mohl lid západního Běloruska utrpět škodu. Obavy sovětské vlády byly 

zobrazovány velkým počtem článků vypovídajících o projevech podpory sovětské vládě ze 

                                                
107 Tamtéž, -s. 1
108 Volja naroda. Izvestia r. 1939, č. 238 (7008), -s. 1
109 Prohlášení Lidového shromáždění. Izvestia r. 1939, č. 249 (7019), –s.1
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strany sovětských občanů, jejichž území uchvátil Sovětský svaz. Ale tato rétorika se ve 

stejnou chvíli v novinách mění na slavnostní „osvobození“ lidu západního Běloruska Rudou 

armádou. Lid zároveň slavnostně přivítal úmysl sovětské vlády ho osvobodit.

„Osvobození“ západního Běloruska bylo doprovázeno velkým počtem článků 

pojednávajících o vnitřním významu tohoto činu ze strany Sovětského svazu, založeným na 

kritickém rozboru politiky polských vlád směrem k národnostním menšinám v období 1921–

1939, dále vyprávěním o ekonomickém, politickém a sociálním životě Bělorusů v Polsku ve 

srovnání se životem Bělorusů v sovětském Bělorusku. Západní Bělorusko v sovětském tisku 

bylo představováno jako území, které polská vláda přetvořila v „kolonii“ a Bělorusové na 

tomto území jsou třídou proletariátu, kterou polská „buržoazní“ vláda dovedla do 

ekonomického zchudnutí a kulturního zdivočení.

„Osvobození“ se pomalu v novinách mění ve „sjednocení Běloruska“. Tato začínající 

rétorika sjednocení Běloruska byla reprezentovaná velkým počtem článků, které vyprávěly 

dobovému čtenáři o citových projevech Bělorusů během „osvobození“, o slavnostním vítání 

oddílů Rudé armády a také o projevech nenávisti vůči Polákům a místní polské administraci. 

Uváděny byly příklady projevů lidu ve městech západního Běloruska, které kritizovaly 

meziválečné Polsko, vítaly Rudou armádu a volaly po sjednocení se sovětským Běloruskem. 

Na stránkách novin Pravda a Izvestia sovětská vláda prezentovala následující důvody 

sjednocení: důvod historický, který spočíval v odvěké touze běloruského lidu osvobodit se od 

polské nadvlády a žít společně s příbuzným ruským etnikem, od něhož je už ve středověku

v době Kyjevské Rusi polská buržoazie oddělila, i kde zformovány běloruský národ vedl 

národní válku za osvobození. Druhý byl důvod mocenský, který spočíval v „moudrém“ 

rozhodnutí sovětské vlády osvobodit proletariát západního Běloruska v důsledku 

nevyhnutelné porážky Polska ve válce s Německem. Dále vůle běloruského národa, která 

spočívala v předvádění velkého počtu nadšených projevů lidu západního Běloruská 

oslavujících v novinách „osvobození“ a později oficiální převzetí západního Běloruska po 

volbách do Lidového shromáždění západního Běloruska, které vyřešilo otázky sjednocení.

Během října 1939 téma sjednocení Běloruska v sovětských celostátních novinách 

celkové výrazně pokleslo a čas od času byly zobrazeny pouze krátké zprávy z některých měst 

západního Běloruska o probíhající volební kampaní do Lidového shromáždění západního 

Běloruska. Jen na konci října noviny Pravda a Izvestia na svých stránkách uváděly statistické 

údaje výsledků voleb do Lidového shromáždění západního Běloruska, a také prohlášení

poslanců, kteří volali pro ustanovení sovětské vlády na území západního Běloruska a po 

sjednocení se sovětským Běloruskem.
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3.2 SJEDNOCENÍ BĚLORUSKA V REFLEXI TISKU SOVĚTSKÉHO BĚLORUSKA

Tisk sovětského Běloruska reflektoval „osvobození“ západního Běloruska a jeho přičlenění 

k Sovětskému svazu zcela stejným způsobem jako celostátní sovětský tisk. Noviny 

Sovětskaya Belorussia byly nejreprezentativnější pro toto území a měly by být tištěny v 

běloruštině, nicméně byly tištěny v ruštině. Běloruský historik I. Klimau vysvětluje ve 

své práci „Dva standardy běloruštiny“ tuto situaci s rusifikací běloruských novin na konci 30. 

let jako „pokus sovětské vlády asimilovat a homogenizovat obyvatelstvo Sovětského svazu, 

kde se vývoj běloruštiny neuskutečňoval v důsledku vnitřní potřeby …, nýbrž byl určen 

politickou konjunkturou sovětského státu“110. Jediné, co lze najít v tomto období v novinách 

Sovetskaja Belorussia v běloruštině jsou pouze básně běloruských spisovatelů.

Názvy článků ani jejich vnitřní obsah se v listu Sovetskaja Belorussija od sovětských 

novin prakticky nelišily. Rétorika „osvobození“ západního Běloruska se projevovala nadpisy: 

„Národ sovětského Běloruska s nadšením vítá spravedlivé řešení sovětské vlády a je 

připraven splnit svůj internacionální dluh“, „Svatý dluh“ a „Pro štěstí svých třídních bratří“.111

Na druhou stranu, odraz příčin sjednocení Běloruska zahájeného sovětskou vládou byl

v novinách sovětského Běloruska na rozdíl od novin celostátních, v nichž byl důraz kladen na 

obecný přehled minulosti západního Běloruska v II. Rzeczypospolité, představován velkým 

počtem článků do hloubky rozbírajících historickou minulost běloruského národa v kontextu 

odehrávajícího se sjednocení, jako např. „V boji proti sociálnímu a národnímu útlaku“, 

„Bestiální ponížení lidu západního Běloruska“112.

Historická minulost západního Běloruska byla prezentována v kontextu dějin celého 

Běloruska. Běloruský národ byl zobrazován jako národ, který „neustále a neúnavně vede boj 

za nezávislost proti polským dobyvatelům … již ve 13. a 15. století polští dobyvatelé obsadili 

území Běloruska“113. Národ Běloruska je v dějinách období středověku a novověku ukazován

jako proletariát, který bojuje proti buržoaznímu Polsku. Poláci, kteří jako národ neoprávněně

až do okamžiku osvobození západního Běloruska využívali část ještě neosvobozeného území, 

vrhli západoběloruský lid do otroctví a trestaly veškeré snahy o osamostatnění. Na druhou 

stranu tisk uváděl na stránkách novin významnou postavu vůdce povstání z roku 1863 

Kastusia Kalinouskego, jehož postava má v dějinách Běloruska velký význam. Byl představen

                                                
110 Klimau, I.: Dva standarty belaruskaj literaturnaj movy. Mova i socium. Terra Alba. Том III. —

Mogiliov: GA МТ «Брама», 2004
111 Viz. Sovetskaja Belorussija, r. 1939, č. 215 (3383), -s. 2-3
112 Tamtéž, -s. 2-3
113 V bor’be protiv nacionalnogo i sociálního hniota. Sovetskaja Belorussija, r. 1939, č. 215 (3383), -s. 2
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jako vůdce povstání proti „polským pánům a carským úředníkům“114. Avšak většina příjemců

novin si nemusela uvědomovat neshody, které tisk uváděl, anebo neměla přístup 

k alternativním zdrojům informací, aby je mohla porovnávat a dělat si vlastní závěry, a proto 

sovětská propagandistická mašinérie snadno s historickými fakty manipulovala. Byl k tomu 

evidentní důvod, neboť dříve „na počátku 30. let v sovětském Bělorusku Kastus Kalinouski 

byl vnímán jako „ideolog běloruské a polské šlechty“, to znamená, že byl prezentován jako 

reakční funkcionář“115. Ale v běloruském tisku během sjednocení Běloruska, byl najednou 

Kastus Kalinouski ukazován jako hrdina běloruského národa. Je zřejmé přizpůsobování 

historických faktů resp. postav aktuálním mocenským resp. politickým potřebám. Lze k tomu 

dodat, že články, ve kterých se pojednávalo o dějinách Běloruska, především o období 

středověku a novověku, byly promíšeny se statistickými údaji, jako např. kolik půdy 

v historické perspektivě dějin západního Běloruska měli ve vlastnictví Poláci a kolik měli 

k dispozici Bělorusové. Na tomto pozadí byla také kritizována politika asimilace, polonizace 

a kolonizační politika Polska na území západního Běloruska v meziválečném období, která

byla přiřazena k odvěkým snahám Polska ovládnout územím Běloruska.116

Už v prvních dnech „osvobození“ západního Běloruska se v novinách Sovetskaja 

Belorussija hojně vyskytovaly náznaky neodvratného sjednocení Běloruska. Čtenářům byly 

ukazovány afektivní projevy lidu západního Běloruska ve vztahu k polské vládě a „třídnímu“ 

nepříteli: „Všude se objevily partyzánské brigády. Tyto brigády, které se skládají z rolníků, 

vraždí statkáře a ničí vládní úřady a telegraf … v řadě vesnic lynčovali policisty a statkáře, 

přičemž je slovně odsuzovali: – S takovou chamradí se sjednocovat se Sovětským svazem 

nelze v žádném případě.“117 V tomto článku, autor nerozlišoval mezi „osvobozením“ a 

„sjednocením“, neboť Rudá armáda přišla připojit západní Bělorusko k Sovětskému svazu.

Aby čtenář novin sovětského Běloruska relevantně usuzoval o západním Bělorusku, 

které bude připojeno k sovětskému Bělorusku, tiskly se Sovětské Belorussii články o 

pokračujícím vývoji sovětského Běloruska, které ve srovnání se západním Běloruskem, bylo 

už na konci národního budovatelství. Článek s názvem „Rascvet kultury beloruskogo 

naroda“118 (Rozkvět kultury běloruského národa) reprezentuje čtenáři výsledek vývoje 

sovětského Běloruska ve srovnání s vývojem kultury Bělorusů v carském Rusku v období 

1921–1939. Uváděly se příklady rozvoje běloruštiny ve 20. – 30. letech jako samostatného 

                                                
114 Tamtéž, -s. 2
115 Bič M. Kalinouski a povstání 1863 roku v pracích běloruských sovětských historiků. Zprávy AV BSSR. 

Série společenských věd. № 3. Minsk, 1989. s. 110. in „Histaryczny Almanach“. Díl 6. Garodnia, 2002 
116 V bor’be protiv nacionalnogo i sociálního hniota. Sovetskaja Belorussija, r. 1939, č. 215 (3383), 2 
117 Tamtéž. -s. 2 
118 Rascvet kultury beloruskogo naroda. Sovetskaja Belorussia, r. 1939, č. 222 (3390), -s. 1



38

jazyka, otevření vzdělávacích institucí a organizací jako univerzity, akademie a knihovny, 

rozvoj divadla a kina.

Tisk zdůrazňoval projevy obyvatel sovětského Běloruska vztahující se k západnímu 

Bělorusku: „Žáci školy № 4 hlavního města Minsk se obracejí ke všem dětem sovětského 

Běloruska o pomoc při organizování sběru knih, učebnic, alb o životě sovětských dětí, obrazů 

sovětských vůdců, gramofonů, modelů apod. … Tyto dárky pomohou lepším způsobem 

pochopit život sovětského Běloruska“119. Tento článek, jak již bylo zmíněno, byl přetištěn 

v Pionerskoj Pravde.

27. – 30. září tisk sovětského Běloruska na stránkách novin Sovětskaya Belorussia

sleduje německo-sovětské vyjednávání, které posléze ospravedlňuje převzetí západního 

Běloruska a jeho přičlenění k sovětskému Bělorusku. V textu „Německo-sovětské dohody o 

hranicích a přátelství“, který byl umístěn na první stránce novin „Sovetskaja Belorussia“, byl 

uveden jeden důležitý bod, který čtenáři objasňoval vztah Sovětského svazu k území 

západního Běloruska: „Všechno potřebné přebudování … na východ od čáry, která je 

zobrazena na mapě, realizuje vláda Sovětského svazu“.120 Na mapě bylo zobrazeno západní 

Bělorusko v hranicích nerozděleného Polska, ještě nepřičleněné k Sovětskému svazu.

V říjnu 1939 v Sovětskoj Belorussii přestaly být tištěny články přímo vypovídající o 

problémech západního Běloruska, jeho dějinách a skutečnostech v meziválečném období a 

zdůvodňující útok Rudé armády na Polsko. Tisk se už také odklonil od reflexe válečného 

tažení v západním Bělorusku, přestaly být tištěny články o projevech vůle sovětského a 

západoběloruského lidu. Nová reflexe se projevila na stránkách Sovetskoj Belorussii velkým 

počtem článků vypovídajících o ustálení společenského a hospodářského života ve městech a 

vesnicích západního Běloruska. Např. noviny Sovetskaja Belorussija dne 3. října 1939 

uváděly informace, že „ve velkých městech bylo vytvořeno osm velkých poštovních úřadů a 

telegraf pod vedením prozatímní vlády ve městech Grodno, Lida, Volkovysk, Pinsk, Brest-

Litovsk“121, a už 5. října stejné noviny psaly o tom, že do západního Běloruska byl z Minsku 

poslán 1 milion sovětských poštovních známek, 600 tisíc frankovaných obálek a 1 milion

poštovních pohlednic“.122 Jiné články popisovaly sjednocování školního vzdělání se 

                                                
119 Podarki detjam zapadnoj Belorussii. Sovetskaja Belorussia. r. 1939, č. 224, str. 2
120 Nemecko-Sovetskoje soglašenije o granicach i družbe. Sovetskaja Belorussia, r. 1939 č. 227 (3395), 

-s. 1
121 Po-novomu. Sovetskaja Belorussia, r. 1939, č. 228 (3396), -s. 3
122 Sovetskaja Belorussia. r. 1939, č. 230 (3398), -s. 3
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sovětským Běloruskem: „Byly otevřené nové školy, ve kterých vyučování probíhá 

v běloruštině, ruštině a polštině.“123

Poměr článků věnujících se jednotlivým městům západního Běloruska se zvyšoval. 

Bylo to spojeno především se zobrazením průběhu volební kampaně124, během níž by měli 

být zvoleni poslanci do Lidového shromáždění západního Běloruska, které muselo řešit 

otázku připojení území západního Běloruska k sovětskému Bělorusku. Největší pozornost 

byla věnována organizaci voleb v každém regionu a navrhování kandidátů na poslance: „V 

pinském volebním okresu začaly kandidovat rolnické komitéty …V okresu města Brest-

Litevski, byl kandidátem zvolen rolník…V okresu města Gorodok bylo zvoleno 22 

prokuristů.“125 Otázka sjednocení Běloruska na stránkách Sovetskoj Belorussii byla vyřešená. 

V druhé polovině října noviny reflektovaly pouze proces voleb, které se konaly 22. října 

1939: „Voleb se zúčastnilo 96,91 % z celkového počtu obyvatel západního Běloruska, bez 

ohledu na národní příslušnost, míru vzdělanosti, majetkové postavení a předchozí činnost. 

Ženy a muži měli rovné hlasovací právo. Volby se konaly na základě rovného a přímého 

volebního práva tajným hlasováním. Pro národní poslance hlasovalo 90,67 % voličů. 

Z celkového počtu 926 poslanců je Bělorusů – 621, Poláků – 127, Ukrajinců – 53, Rusů – 43,

Židů – 72 a 10 představitelů jiných národností.“126 Už těsně před koncem října 1939

Sovetskaja Belorussija zveřejnila prohlášení Lidového shromáždění, že se na území 

západního Běloruska ustavuje vláda dělníků a rolníků, která je zastoupená radou dělnických a 

rolnických poslanců: „28. – 30. října se ve městě Bialystok konalo Lidové shromáždění 

západního Běloruska … Byla schválena prohlášení o vstupu západního Běloruska do 

Běloruské sovětské socialistické republiky, o znárodnění bank a velkoprůmyslu, a také o 

konfiskaci půdy statkářů.“127

De-facto Sovetskaja Belorussija přestala na svých stránkách reflektovat sjednocení 

západního Běloruska se sovětským Běloruskem již na začátku listopadu 1939. Bylo vytištěno

už jen pár poznámek k rozhodnutí Nejvyššího sovětu SSSR o přičlenění západního Běloruska 

k Sovětskému svazu, jako krátká zpráva bez komentáře a vysvětlení.

Téma sjednocení Běloruska se v tiskové reflexi sovětského Běloruska odráželo 

stejným způsobem, jak tuto událost reflektoval celostátní tisk Sovětského svazu, přestože to

                                                
123 Sovetskaja Belorussia. r. 1939, č.231 (3399), -s. 1
124 07. 10. 1939 vláda Sovětského svazu zahájila volební kampaň na území západního Běloruska do 

Lidového shromáždění západního Běloruska, které by mělo schválit přičlenění západního Běloruska 
k Sovětskému svazu.

125 Sovetskaja Belorussia, r. 1939, č. 233 (3401), -s. 2
126 Sovetskaja Belorussia, r. 1939, č. 245 (3413), -s.  1-2
127 Sovetskaja Belorussia, r. 1939, č. 252–253 (3420–3421), -s. 1
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mělo poněkud zvláštní místní specifiku. Zvláštní bylo to, že hlavní noviny sovětského 

Běloruska byly tištěny v ruštině, zatímco v běloruštině byly vydány pouze básně a písně

známých běloruských spisovatelů a básníků. Téma západního Běloruska se na stránkách 

novin Sovetskaja Belorussija objevilo v kontextu porážky Polska. Především byl v tisku 

zachycen útok na Polsko, převzetí území západního Běloruska a téma „osvobození“ lidu 

západního Běloruska. „Osvobození“ bylo prezentováno velkým počtem článků přetištěných 

z celostátních sovětských novin Pravda a Izvestia, a to článků, ve kterých byla dobovému 

čtenáři předložena kritika politiky meziválečného Polska vůči lidu západního Běloruska a 

nevyhnutelná porážka Polska ve válce s Německem, a to všechno bylo posilováno krátkými 

zprávami o rozvoji sovětského Běloruska. Samotný zákrok Rudé armády na území západního 

Běloruska v důsledku útoku na Polsko byl zobrazen jako dlouho očekávané „osvobození“ 

pokrevních bratrů. Byly zachyceny jednotlivé případy slavnostního vítaní Rudé armády a 

setkání obyvatel západního Běloruska s rudoarmějci. Nicméně na rozdíl od celostátního tisku,

byly v novinách Sovetskaja Belorussija uveřejňovány projevy obyvatel sovětského Běloruska, 

kteří vítali „historické řešení“ sovětské vlády, které osvobodí lid západního Běloruska 

z dvacetiletého „otroctví“ pod nadvládou II. Rzeczypospolité a tím zajistí nevyhnutelné 

sjednocení Běloruska, které, jak uváděly běloruské noviny, lid sovětského Běloruska očekával 

celé meziválečné období.

V říjnových vydáních novin byl dobovému čtenáři sovětského Běloruska předkládán 

projev vůle lidu západního Běloruska sjednotit se s národem sovětského Běloruska a mít 

sovětský typ státního zřízení. Ustálení společenského života ve městech a vesnicích 

západního Běloruska zobrazovaly články o materiální pomoci západnímu Bělorusku ze strany 

Sovětského Běloruska a byla zahájena agitační volební kampaň do Lidového shromáždění 

západního Běloruska, které oficiálně z vůle lidu západního Běloruska, řeší otázku přičlenění 

území západního Běloruska k sovětskému Bělorusku. Později ve druhé polovině října bylo

malým počtem článků sledováno téma práce Lidového shromáždění a oficiálního vyhlášení

samotného sjednocení.

3.3 SJEDNOCENÍ BĚLORUSKA V REFLEXI TISKU PROTEKTORÁTU ČECHY A 

MORAVA

Zatímco v polovině září 1939 zastával sovětský tisk poněkud zvláštní postoj směřovaný na 

obhájení svých vlastních zájmů na území východního Polska a připojení území carského 

Ruska ztracených po Rižské mírové dohodě (západního Běloruska a západní Ukrajiny), český 

tisk na stránkách hlavních novin protektorátu Čechy a Morava hájil především zájmy 
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nacistického Německa. Jak je vidět z obsahu českých novin v září a říjnu 1939, dodavatelem 

veškerých informací byla Česká tisková kancelář (ČTK) v Berlíně a Moskvě. V novinách byla 

zachycena především válečná tažení německých armád v Polsku, kritika západních mocností, 

německo-sovětská spolupráce v nastolení nového politického řádu v Evropě. Reflexe 

sjednocení Běloruska v českém tisku byla skrovná.

Na rozdíl od sovětského tisku, který převzal rétoriku hájení úmyslů sovětské vlády v 

otázce útoku na východní Polsko, český tisk otevřeně zveřejňoval zprávy, které naznačovaly, 

že útok Sovětského svazu na Polsko je neodvratitelná akce: „Povolávání záložníků různých 

ročníků do Rudé armády pokračovalo také i v neděli ve všech vojenských okresech západního 

Ruska, jakož i na Bílé Rusi a v celé Ukrajině. Povolaní záložníci jsou spěšně dopravováni

k západním hranicím. Doprava k západním hranicím je téměř úplně přerušena.“128 Tento 

článek byl prvním, kde se objevila nějaká informace o Bělorusku, a to v kontextu přípravy 

Sovětského svazu k válce. Tisk píše o plné mobilizaci sovětských vojsk, ale nezmiňuje se o 

tom, za jakým účelem jsou vojska mobilizována. Až do 18. září 1939 české noviny Národní 

listy a Národní politika budou zveřejňovat pouze zprávy ČTK v Berlíně o válce v Polsku.

První zprávy o tom, že sjednocení Běloruska je nezvratným procesem, naznačuje

obsah článku, který byl českému čtenáři předložen 15. září 1939 v novinách Národní Politika,

a který je vlastně pečlivou rekapitulací článku „Vnitřní příčiny vojenské porážky Polska“129

v sovětských novinách Pravda. Českému čtenáři jsou informace shrnuty do článku „Ostrá a 

spravedlivá sovětská kritika na adresu Polska“130, přičemž jsou očištěny od sovětské 

propagandistické konotace komunismu a třídního boje. Západní Bělorusko (západní Bílá Rus) 

je popisováno jako území s převládajícím běloruským etnikem, které je „ze strany polských 

statkářů využíváno způsobem nejhrubším a nejostudnějším“131. Je zde uvedena kritika 

kolonizační politiky Polska ve vztahu ke západnímu Bělorusku, kritika politiky polonizace 

tuzemského obyvatelstva a potlačování snah Bělorusů o kulturní autonomii, vývoj školství, 

umění a literatury.

V novinách Lidové noviny, Národní politika a Národní listy z 18. září 1939 se na 

prvních stránkách objevil článek „Rozhodnutí Ruska je přirozeným důsledkem situace“, který 

neměl ani německý ani sovětský původ, a jehož úkolem bylo vysvětlit české veřejnosti, proč 

Polsko padlo a proč Sovětský svaz převezme východní část Polska. Důležité v tomto článku 

je, že Sovětský svaz byl označen jako Rusko, neboli Sovětské Rusko, ale nikoli jako Sovětský 

                                                
128 Další povolávání záložníků v Rusku. Národní politika, (r. 57) č. 254, -s. 2
129 O vnutrennich pričinach poraženija Polšy. Pravda r. 1939, č. 255 (7940), -s. 1
130 Ostrá a spravedlivá sovětská kritika na adresu Polska. Národní politika, (r. 57) č. 257, -s. 2
131 Tamtéž, -s. 2
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svaz: „Sovětské Rusko se rozhodlo zakročit ve východním Polsku, kde chaos po naprostém 

vojenském debaklu Polska dostoupil vrcholu. Historické rozhodnutí je odůvodněno jednak 

tím, že polský stát rychle mizí v propadlišti dějin, jednat se tak rozhodlo Rusko proto, aby 

zachránilo kmenové příbuzné před ještě většími škodami, ne-li před zničením…Rozhodnutí 

Ruska jeví se jako přirozený důsledek situace, která vyžaduje rychlého jednání v zájmu lidu 

samotného, aby jeho bída a utrpení, způsobované dřívějším režimem, který ovládal Polsko, 

nebyla ještě zvyšovaná rozháraností, provázející nynější chaos“.132 Lid západního Běloruska 

byl tady českému čtenáři představen jako kmenově příbuzný ruskému etniku, jehož se 

Sovětský svaz snaží zachránit a útok Sovětského svazu na Polsko je pouze „historickým 

rozhodnutím“ zachránit svoje příbuzné.

Téma sjednocení západního Běloruska se objevilo v tisku až po několika dnech vstupu 

Rudé armády na toto území. První články o porážce Polska („Jak vypadá východní Polsko“ a 

„Závěr vojenské akce v Polsko“)133, byly naplněny právními aspekty útoku na Polsko a 

přičlenění západního Běloruska a západní Ukrajiny k Sovětskému svazu, pojednáním o 

charakteru polského státu v meziválečném období. Západní Bělorusko a jeho lid byly 

představeny v kontextu odsouzení menšinové politiky Polska: „Žádná propaganda na světě 

nemůže vymazat a překlenout případy zacházení s menšinami – a těchto je v Polsku zhruba 15 

milionů“134 … Běloruská menšina byla prezentována jako menšina, která byla polskou vládou 

záměrně zkoncentrována na svém území. Území bylo připojeno násilím, proti vůli Bělorusů. 

Touha běloruské menšiny po svébytí byla drsně potlačena „barbarským žalářováním a 

nejkrutější perzekucí“135. Autor také uvedl informaci o velkém počtu fotografií, které přesně 

ukazovaly vraždy Bělorusů: „…fotografie surových zranění a ubitých lidí, které mohou být 

doplněny podobnými již let 1922–1928 z východních častí Polska…“136.

Sjednocení západního Běloruska se sovětským Běloruskem jako nezvratný proces se 

objevilo v novinách Lidové noviny, Národní listy, Národní politika z dne 23. září 1939 

v článku „Menšinová politika Polska“, kde jsou Bělorusové západního Běloruska pod 

nadvládou Polska zobrazováni ve stejné rovině jako česká menšina v Těšínském kraji, který 

Polsko v roce 1938 neoprávněné odtrhnulo od Československa: „Když se Polsko rozšířilo za 

hranice svého přirozeného území, dostali se nejen Němci z postoupeného Říšského území, ale 

                                                
132 Rozhodnutí Ruska přirozeným důsledkem situace. Národní politika, (r. 57) č. 259, -s. 1
133 Jak vypadá východní Polsko. Národní listy, (r. 79) č. 255, -s. 1
134 Polsko uvnitř. Národní politika, (r. 57) č. 260, -s. 2
135 Tamtéž, -s. 2
136 Polsko uvnitř. Národní politika, (r. 57) č. 260, -s. 2
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též Češi, Slováci z odtržených krajů, jakož i Litevci, Bělorusové…“137 V dotyčném článku se 

autor snaží porovnat západní Bělorusko, kde žije národ potlačený polskou vládou, který touží 

po kulturní autonomii, se sovětským Běloruskem, avšak rozbor jeho kvalitativní stránky v 

článku chyběl.

Během října 1939 se v českém tisku nevyskytovaly zprávy o probíhajícím sjednocení 

Běloruska. Odraz sjednocení Běloruska zahájeného sovětskou vládou se objevil pouze 1. 

listopadu 1939 v novinách Národní listy. Článek „Nejvyšší sovět SSSR se sešel», který 

vypovídal o sjednocení Běloruska, byl přetištěn ze sovětské Pravdy s opožděním a vypovídal

o západním Bělorusku, které bylo krok od sjednocení se sovětským Běloruskem: “Do sálu se 

dostavily také delegace Národních shromážděni západní Bíle Rusi a zapadni Ukrajiny…pak 

shromážděním bylo schváleno prohlášeni zmocněné komise Národního shromážděni Bíle 

Rusi“138 Předkládáno to bylo jako morální skutek ze strany Sovětského svazu vůči 

běloruskému etniku v západním Bělorusku, který byl dokonce posílen touhou a vůlí národa: 

„Bělorusové sami bez cizí pomoci svolávali shromáždění v každém městě a na každém 

náměstí“139. Tuto vůli tiskové zprávy překládaly jako důsledek neustalé války za osvobození 

západního Běloruska během meziválečného období: „Hořící usedlosti, které byly zapálené 

revoltujícími sedláky, byly na Bílé Rusi na denním pořádku. Projev vůle lidu západního 

Běloruska byl znázorněn Molotovovým proslovem na stránkách sovětských novin: „Teprve 

nedávno provedené volby do Národního shromáždění … západní Bílé Rusi dokázaly, že devět 

desetin obyvatelstva těchto území vítá změnu svého politického osudu“140.

Poslední zprávou, která se týkala procesu sjednocení západního Běloruska se 

sovětským Běloruskem, byla krátká zpráva z moskevského oddělení ČTK o přičlenění 

západní Ukrajiny k Ukrajinské sovětské republice: „Na středeční večerní schůzi Nejvyššího 

sovětu byla Západní Ukrajina slavnostně přijata do svazku Sovětského svazu a byla spojena 

s Ukrajinskou sovětskou republikou …Příští schůze Nejvyššího sovětu se koná ve čtvrtek 

večer. Na rozpravě bude třetí bod denního pořadu, tj. převzetí západní Bíle Rusi do svazku 

Sovětského svazu“141.

Sjednocení Běloruska v reflexi tisku protektorátu Čechy a Morava, se od sovětského 

tisku odlišovalo, ale mělo také zřetelné shody. Nápadné bylo, že český tisk stejně jako 

sovětský neustále opakoval stejnou argumentaci a chyběla mu mnohostrannost přístupu a 

                                                
137 Menšinová politika v Polsku. Lidové noviny, (r. 47) č. 477, -s. 1-2
138 Nejvyšší sovět SSSR se sešel . Národní listy, 1939 (r. 79), č. 298, -s. 1
139 Prohlášení vlády. Národní listy, 1939 (r. 79), č. 300, -s. 1
140 Molotov o současné mezinárodní situaci. Národní politika, 1939 (r. 57) č. 304, -s. 1
141 Západní Ukrajina přičleněna k Ukrajinské sovětské republice. Národní politika, (r. 57) č. 306, -s. 2
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jakákoliv nezaujatá analýza problému, ale na druhou stranu, do kontextu sjednocení 

západního Běloruska se sovětským Běloruskem byla přidána reflexe návratu Těšínska.

V polovině září české noviny odrážely především válečnou kampaň Německa v 

Polsku. Zprávy o vstupu Sovětského svazu do války 17. září 1939 byly zachyceny malým 

počtem rekapitulovaných zpráv sovětských novin Pravda a Izvestia, které byly zařazeny 

do kontextu zpráv o porážce Polska odrážejících postoj německé vlády. Noviny Lidové 

noviny, Národní politika a Národní listy uváděly kritiku politiky polské vlády vůči 

národnostním menšinám v meziválečném období, především vůči německé menšině, ale také 

odrážely problematiku běloruské menšiny na území západního Běloruska v období let 1921 –

1939. Téma „osvobození“ západního Běloruska bylo zpracováno přetiskem sovětských zpráv, 

které popisovaly důvody obhajující převzetí území západního Běloruska, což bylo spojeno

s tématem návratu území Těšínského kraje, který Polsko v roce 1938 neoprávněné obsadilo. 

Tento popis sjednocení Běloruska, které bylo přirovnáno k návratu Těšínského kraje, 

vypovídal českému čtenáři o pozitivní reakci českých novin na sjednocení Běloruska, které 

bylo stejně utlačováno polskou vládou jako Češi v Těšínsku.

Oficiální proces sjednocení západního Běloruska se v českém tisku odrazil pouze 

v několika článcích přetištěných ze sovětských novin Pravda. Články zachycovaly projev 

vůle lidu západního Běloruska ke sjednocení se sovětským Běloruskem. V druhé polovině 

října byla českému čtenáři předložena informace o výsledcích voleb do Lidového 

shromáždění západního Běloruska. Volby byly představeny jako oficiální projev vůle lidu 

západního Běloruska změnit své politické postavení a přičlenit se k Sovětskému svazu. 

Poslední zpráva o sjednocení Běloruska se v jedné poněkud skromné reflexi v českém tisku 

objevila spolu s informací o oficiálním přičlenění západní Ukrajiny do sovětské Ukrajinské 

republiky a vypovídala o nadcházejícím oficiálním schválení přičlenění západního Běloruska 

k Sovětskému svazu sovětskou vládou.
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ZÁVĚR

Druhá světová válka, kterou v roce 1939 nacistické Německo a Sovětský svaz zahájily 

„oprávněným“ útokem na Polsko, které bylo během září 1939 rozděleno, se odrazila ve 

velkém počtu pasáží a zpráv všech novin po celém světě. Na stránkách dobového tisku byly 

především zaznamenány první následky druhé světové války: zánik II. Rzeczypospolité jako 

státního celku, a zrození sjednoceného Běloruska a sjednocené Ukrajiny v důsledku dělení 

území II Rzeczypospolité. V tomto eseji nás zajímala otázka, jak byla dobovému čtenáři 

v Sovětském svazu a v protektorátu Čechy a Morava tato událost představena, i jaké důvody 

sjednocení Běloruska a v jakém kontextu dobovému čtenáři noviny uváděly. 

Reflexe sovětského tisku během sjednocení západního Běloruska se sovětským 

Běloruskem se rozvíjela od obhajoby vstupu Rudé armády na území východního Polska resp. 

západního Běloruska až ke sledování oficiálního sjednocení západního Běloruska se 

sovětským Běloruskem na začátku listopadu 1939. Vstup Rudé armády na území východního 

Polska byl prezentován čtenářům jako obrana etnika příbuzného ruskému lidu, lid západního 

Běloruska byl obecně představován třídou proletariátu. Rétorika obrany lidu západního 

Běloruska se ve chvíli proměnila na slavnostní „osvobození“. Toto „osvobození“ bylo 

popisováno velkým počtem článků s neustále se opakujícím motivem vnitřního významu 

tohoto činu, který byl založen na kritice meziválečné politiky polské vlády vůči národnostním

menšinám. Což bylo posíleno vyprávěním o hospodářském, politickém a společenském životě 

lidu západního Běloruska. Západní Bělorusko bylo zobrazeno jako „kolonie“ polské vlády, 

která dovedla lid tohoto území do ekonomického zchudnutí a kulturního zdivočení.

Rétorika „osvobození“ lidu západního Běloruska se pomalu v novinách měnila na 

rétoriku budoucího „sjednocení Běloruska“, která byla předkládána čtenářům pomocí velkého 

počtu článků vyprávějících o citových projevech obyvatel západního Běloruska ve vztahu k 

Sovětskému svazu a také o projevech nenávisti vůči polské nadvládě a kapitalismu jako formě 

uspořádání společnosti, jež je lidu Běloruska cizí. Na stránkách hlavních sovětských novin 

byly čtenářům předloženy tři zásadní důvody, proč mělo by být západní a sovětské Bělorusko 

sjednoceno, a to historický, který spočíval v odvěké touze běloruského lidu osvobodit se od 

polské nadvlády, mocenský, který spočíval v „moudrém“ rozhodnutí sovětské vlády 

osvobodit proletariát západního Běloruska a vůle běloruského národa, jejímž důkazem byly 

uveřejňované projevy lidu západního Běloruska.

Aby sjednocení Běloruska zahájené sovětskou vládou bylo oficiálně ospravedlněno, na 

stránkách sovětských novin se objevil odraz samotné volební kampaně probíhající na území 
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západního Běloruska, během které se lid západního Běloruska ve všech článcích sovětských 

novin vyjadřoval pro připojení území k Sovětskému svazu. Reflexe sjednocení Běloruska 

končí na začátku listopadu, kdy jsou zveřejněny výsledky voleb a oficiální prohlášení 

Lidového shromáždění, které oznamovalo čtenářům, že západní Bělorusko bylo z „vůle lidu“ 

navěky přičleněno k Sovětskému svazu.

Reflexe sjednocení Běloruska v tisku sovětského Běloruska měla stejný ráz jako měl 

celostátní sovětský tisk, ale byla přítomna místní specifika sovětského Běloruska. Téma

západního Běloruska se na stránkách běloruských novin objevilo v kontextu porážky Polska. 

Obsazení východního Polska Rudou armádou bylo předesláno čtenářům jako očekávané 

„osvobození“ pokrevních bratrů – Bělorusů západního Běloruska. Kritika politiky Polska na 

území západního Běloruska byla uveřejněna spolu s články, které vypovídaly o ekonomickém 

a technickém pokroku sovětského modelu řízení. Nicméně na rozdíl od celostátního tisku,

v novinách Sovetskaja Belorussija byly reflektovány projevy obyvatel sovětského Běloruska,

proslovy nejslavnějších básníků a vyprávění očitých svědků sovětského Běloruska o 

beznadějné situaci západního Běloruska a kulturní a ekonomické vyspělosti sovětského 

Běloruska, které vítaly „historické řešení“ sovětské vlády osvobodit Bělorusy západního 

Běloruska a sjednotit různé časti etnického území Běloruska.

Říjnový tisk sovětského Běloruska dokumentoval na stránkách novin poskytnutí 

všestranné materiální pomoci západnímu Bělorusku ze strany sovětského Běloruska a také 

volební kampaň do Lidového shromáždění západního Běloruska na jednotlivých příkladech  

měst a vesnic západního Běloruska. Stejně jako v případě celostátního sovětského tisku, tisk 

sovětského Běloruska představoval čtenářům práci zřízeného Lidového shromáždění, 

proslovy poslanců a oficiální prohlášení o sjednocení se sovětským Běloruskem.

Sjednocení Běloruska v reflexi tisku protektorátu Čechy a Morava se od celostátního 

sovětského tisku a tisku sovětského Běloruska, zřetelně odlišovalo, ale v něčem i shodovalo..

Nápadné bylo, že český tisk přetiskem zpráv z hlavních sovětských novin neustále opakoval 

stejnou argumentaci a chyběla mu mnohostrannost přístupu k problému sjednocení Běloruska 

a jakákoliv nezaujatá analýza, ale na druhou stranu do kontextu sjednocení západního 

Běloruska se sovětským Běloruskem byla přidána reflexe návratu Těšínska a sjednocení 

s protektorátem.

„Osvobození“ západního Běloruska se v českém tisku bylo odrazilo v malém počtu

rekapitulovaných zpráv ze sovětských novin Pravda a Izvestia. Noviny reflektovaly kritiku 

politiky polských vlád vůči Němcům, Čechům, Ukrajincům a Bělorusům. Reflexe sjednocení

území západního Běloruska se sovětským Běloruskem, která byla zařazena do kontextu zpráv 
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vyprávějících o návratu území Těšínského kraje, přinášela českému čtenáři pozitivní reakci

českých novin na sjednocení Běloruska, neboť Bělorusové byli stejně utlačováni polskou 

vládou jako Češi v Těšínsku.

Zájem o sjednocení Běloruska v českých novinách nenalezl velkého odrazu a rychle 

poklesl již během týdne po „osvobození“. Oficiální proces sjednocení západního Běloruska 

v českém tisku také nebyl zachycen, pouze v kontextu několika přetištěných a 

rekapitulovaných článků ze sovětských novin, které informovaly české čtenáře o připojení 

západní Ukrajiny k Sovětskému svazu.
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