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Abstrakt

Tato práce rozebírá proces výstavby běloruské národní identity v druhé polovině 19. - první 

polovině 20. století na základě definici o sdíleném vědomí společného názvu, jazyka,  území a 

historické paměti. Tento subjektivní základ národa není v běloruském případě spojen s 

občanským pojetím národního státu. Místo paměti povstání Kalinovského ukazuje 

problematičnost použití historického dědictví, které odkazuje k Polsku a Rusku. Naopak 

modernizující zásah ruského státu poměrně úspěšně vymezuje "ruského rolníka" naplněním 

sociálních požadavků. Neúspěch v obhájení historického dědictví “Litvy” a selhání 

běloruštiny v dosažení statutu oficiálního jazyka zapříčinilo odpojení genealogických příznaků 

od národní identity. Touha “tutejších” po sociálních jistotách napomohla jejich osvojení 

národní identity jako zásadně sovětské. Bělorusové se stávají Bělorusy jako pracující lid skrze 

sociální emancipaci a mobilitu v prostoru vytyčeném koloniální mapou.

Summary

The study follows the process of the construction of  belarussian national identity  between the 

second half of the 19th and the first half of the 20th centuries  in terms of community of name, 

language, territory and historical memories. This subjective foundation of a nation does not 

blend in the belarussian case with the civic model. Historical memory of Kalinovski´s 

Uprising demonstrates the dubiousness of using a common historical past which itself 

corresponds with that of Russia and Poland. On the contrary, the allocating of belarussian 

national identity according to social demands was convinient. Unsuccesful vindication of the 

historical legacy of “Litva” and the failure of Belarussian to become the language of 

bureaucracy caused a decoupling of the genealogical bonds from the national identity. The 

longing of “tutejshi” for  social happiness  facilitated the appropriation of national identity as 

essentially a soviet one. Belarussians are becoming Belarussians as toiling people who are 

emancipated in a national state, deliniated by the colonial map.
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     Belarus, national identity, nationalism, national state, belorussification, «tutejshi»
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Úvod

Bělorusko je národním státem, v němž konvergují politický a kulturní celek: má 

společnou legislativu, homogenní veřejnou kulturu a přesně vymezené státní hranice. Avšak 

běloruský národ nespojuje ve své identifikaci občanský model s etnickým.1 Běloruská 

národní identita v její masové rovině a běloruský nacionalismus existují od sebe odděleně: 

zatímco nacionalismus se zakládá na historickém dědictví a lingvistické osobitosti, mají 

Bělorusové problém prokázat, že nejsou Rusy, mluví rusky, nevlastní historický domov 

Vilnjus, který patří Litvě.  Práce má za cíl objasnit, kdo, kde a jak se stává Bělorusem. 

      První kapitola je věnována polskému povstání roku 1863, jehož místo paměti je nástrojem 

pro sledování relevantních identitotvorných mechanismů. Druhá kapitola pojednává o názvu 

státu a o obyvatelích Běloruska na příkladě poleských “tutejších”.  Třetí kapitola je o jazykové 

identitě Bělorusů, čtvrtá o procesu stavitelství národního státu. Pátá obsahuje rozbor 

nacionalistického diskursu na základě místa paměti povstání. Spodní hranicí časového rozmezí 

slouží rok povstání 1863, kdy byly národní požadavky, a to jak jazykové, tak sociální, poprvé 

artikulovány. Horní je určena rokem 1958, kdy se běloruština stala nepovinným předmětem.

    Otázka transliterace není pro běloruskou tradici jednoznačná a vyžadovala by samostatnou 

práci. Pozdní kodifikace běloruštiny je zodpovědná za přítomnost různých variant latinské 

transliterace, tedy českého a polského diakritického systému, které byly používány zároveň 

jako v případě jména „Stankiewič“. Diskuse o jménu Kalinovského je relevantní dodnes a 

odráží se v ní vztah k nacionalismu a historickým vazbám: samotný Kalinovský se 

podepisoval jako „Vincent Konstantin“, nebo „Vincent“, „Konstantin“  je verze zásadně 

poruštěná. Své  poběloruštěné jméno - „Kastus´“  - dostal od „neměnného tajemníka 

běloruského obrození“, historika Vaclava Lastoŭského.2 Jméno “Kalinovský”  je zde 

transliterováno podle české tradice, jakožto nezatížené žádným ideologickým diskursem. 

Kritika pramenů

1 A. D. Smith, National Identity. London: Penguin books, 1991, s. 15.
2 V. Lastoŭský, Pamiaci Spraviadlivaha. Homan č. 1, 16. února 1916. In: Kastus´ Kalinouski i jaho epocha u 
dakumentach i kulturnaj tradycyi. Nestr. http://pawet.net/library/history/bel_history/smalianchuk.
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Pramennou bází práce slouží především texty literární povahy. Primárním zdrojem jsou 

agitační noviny „Mužická Pravda“, které tisknul Konstantin Kalinovský se spolubojovníky v 

letech 1862-63. V této práci je využita edice z roku 1980, vydaná Běloruským institutem vědy 

a umění v New Yorku.3 Důvodem k výběru této edice se stal skrupulózní vztah k textu daný 

jejím nacionalistickým původem. Pro nacionalistické vyprávění je Kalinovský především 

důležitý tím, že poprvé použil v politice mateřštinu. Předmluva, komentáře a výběr ilustrací 

jsou podnětné v rovině jak faktologického, tak diskursivního zkoumání, poněvadž poskytuje 

náhled na místa paměti nacionalistického vyprávění. 

Kalinovským  jako národním hrdinou se běloruská domácí historiografie zabývala od 

dvacátých let XX. století.  Pojem „národní hrdina“  byl v sovětském diskursu interpretačně 

nesen revolučním demokratismem Kalinovského. Edice Institutu marxismu-leninismu z roku 

1988,4 která reprezentuje Kalinovského  tištěnou a rukopisnou pozůstalost, je vyvrcholením 

naplnění Kalinovského činnosti revolučním obsahem. Všechny materiály včetně «Mužické 

Pravdy» jsou zde přeloženy do ruštiny. Edice obsahuje bohatý soubor svědectví, materiálů 

vyšetřování, osobních vzpomínek a korespondence účastníků povstání.

Nezbytné pro pochopení rázného zásahu ruského státního nacionalismu je zpravodajství 

hraběte  Michaila  Muravjova  (1796-1866)  o potlačení povstání.5 Prameny západorusistické 

provinience ukazují mechaniku konstruování běloruského území jako „iskoni russkogo“  na 

základě kulturních památek a vojenských dějin. Mezi prameny, pocházejícími z 19. století, 

vyniká etnografické zkoumání Vilenské gubernie učence a kulturního činitele Adama Kirkora 

(1818-1886).6 Studie zprostředkuje pohled nezatížený ideologickou formulí „pravoslaví, 

samoděržaví, národnost“, zároveň ukazuje hranici oficiálního diskursu, určeného právě 

„etnografickým pohledem“  a předpokladájícím odpolitizování masy „Slovanů“  a „Litevců“ 

3 Paŭstannie na Bělarusi 1863 hodu: «Mużyckaja Praŭda» j «Listy z-pad šyběnicy». J. Zaprudnik, T. Bird (eds.). 
New York: The Krečeŭski Foundation, Inc., 1980.
4 K. Kalinovskij. Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija. R. P. Platonov (ed.). Minsk „Belarus“, 1988.
5 M. N. Muravjov, Zapiski jego ob upravlenii Severo-zapadnym krajem i ob usmirenii v njom mjatěža. 1863-1866. 
Russkaja Starina. T. XXXVI. Listopad. 1882. 
6A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad na Vilenskuju guberniju. Věstnik Russkago Imperatorskago Geografičeskago 
Obščestva. Čast 20. 1857. 
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jako „dobrého rolnického lidu“, který existuje osobitě pouze v rámci lidové tvorby a 

materiální kultury.

   Literární produkce běloruského nakladatelství „Zasvítne slůnko i do našeho okénka“, 

činného od roku 1906 v Petrohradě, ukazuje postupy probouzejícího se běloruského 

nacionalismu. Tiskne převážně poetické sborníky a čítanky pro děti. Bezcenným pramenem 

pro studium formování národní identity je překlad “Pana Tadeusze” od Vincenta Dunina-

Marcinkiewiče z roku 1859, které v roce 1908 tisklo petrohradské nakladatelství znovu v edici 

“Biełaruskije pieśniary”.7 Tento projekt Marcinkiewiče dopadnul dramaticky: první náklad 

překladu, tištěný ve Vilnu, byl konfiskován cenzurou a zničen. Dochovalo se jen několik 

exemplářů, na základě jednoho z nich byl překlad vydán ještě jednou v roce 1908.  Tato útlá 

knížka obsahuje množství informací poučných pro zkoumání rané fáze nacionalismu, a to díky 

svému poznámkovému aparátu, jehož obsah reprezentuje pojmy, jména, události a jevy, 

relevantní pro oslovení selského čtenáře z pohledu běloruského intelektuála. 

Období bělorusizace  (druhá dekáda 20. století) se charakterizuje prudkým rozvojem 

historiografie a filologie. K pramenům marxistického charakteru patří první syntéza dějin 

Běloruska, dokončená Usevaladem Ihnatoŭským (1881-1931) v roce 1919. Tato kniha, 

vypravějící energicky a cílevědomě, stihla se potěšit čtyř vydání, byla používána i jako školní 

příručka, a reedice v roce 1992 ilustruje kontinuitu její významu pro běloruský 

nacionalismus.8

 Sepsaná Fjodorem Turukem historie národního a revolučního hnutí je komplexným 

pramenem. Je rozdělená do dvou částí: první je objektivistským výkladem běloruského hnutí, 

druhá čast obsahuje soubor ukázek podzemní literatury, stranické dokumenty, dobovou 

revoluční poezie.9  Turuk byl sám aktivistem běloruského hnutí, zakladatelem Běloruské 

lidové univerzity v Moskvě, vedoucím běloruského národního výboru, jedním ze zakladatelů 

Běloruské státní univerzity. 

7 «Pan Tadeusz», pa polsku napisaŭ Adam Mickiewicz. Na biełaruskuju hutarku pierawiarnuŭ Wincuk 
Marcinkiewicz. Pieciarburh: «Zahlánie sónce ŭ naše wakónce!», 1908.
8U. Ihnato ský,ǔ  Karotki narys historyi Bělarusi. 5 vyd. Minsk: “Bělarus´”, 1992.
9 F. Turuk, Bělorusskoje dviženije. Očerk istorii nacionalnogo i revoliucionnogo dviženija bělorussov. Moskva: 
Gosudarstvennoje izdatel´stvo, 1921.
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     Pro studium národní identity je důležitá divadelní hra “Tutejšyja” běloruského národního 

básníka Janky Kupaly (vlastním jménem Ivan Lucevič,1882-1942), napsaná v roce 1922, 

rychle na to vyňatá z repertoáru, nepublikovaná až do roku 1989.10 Hra komentuje reakci 

“tutejších”  na střídání polských a sovětských vlád v turbuletním období let 1919-1920. 

Surových vesnických “tutejších”  z Polesí ukazuje výzkum Josefa Obrębského, žáka 

Bronislawa Malinowského, z roku 1934, poprvé vydaný v roce 1936 pod názvem “Etnický 

problém Polesí” v časopisu “Sprawy Narodowościowe” (Sv. 10, №  1-2, s. 1-21).11 Skrze 

etnosociální přístup zachycuje živou kulturu poleské vesnice let třicátých 20. století a 

umožňuje nahlédnout, jak vnímali “tutejší”  podněty modernizace. Neobyčejně cennými pro 

studium národní identity jsou záznamy přímé řeči poleských rolníků. 

     Sekundární literatura k problematice běloruské národní identity skoro neexistuje. Tato 

situace je způsobena omezením stanoveným pro vývoj historické vědy současným politickým 

režimem v Bělorusku. Nejzajímavější publikace, týkající se hospodářských, sociálních a 

kulturních dějin Běloruska, se objevují v zahraniční a napůl nelegální domácí periodice: v 

bělostockém časopisu „Bialoruskie Zeszyty Historyczne“ a běloruském kulturně-historickém 

časopisu „ARCHE“. Centra historického bádání existují ve Vilnjusu a Bělostoku, kde 

Běloruské historické sdružení znovu vydává autory let dvacátých a třicátých.

 Práce běloruského filologa, překladatele a politického činitele Jazepa Ljosika (1883-

1940) byly reeditovány v roce 2003. Jeho publicistika a kulturologické, lingvistiké i historické 

studie poskytují informaci o diskursivním vývoji běloruštiny.12 Jak se národní identita 

formovala v jednotlivcích, jakožto lektor běloruského jazyka zaznamenal Ljosik ve slohových 

pracích na téma „Jak si uvědomili Bělorusíny“.13

   Ve stejném roce 2003 vyšel sborník prací historika Mikoly Škjaljonka (1899-1946), 

pocházející z let třícátých.  Tyto historické studie předkládají nacionalistickou ideologii v její 

10libelli.narod.ru/kupala/tut.html
11 J. Obrębski, Narod bez bac´kaŭščyny. ARCHE. Pales´sie: narody, ulady i vojny. № 3. 2011.
12 Někatoryja uvahy da bělaruskaje litaraturnaje movy. «Polymja». 1924. № 2 (10). S. 192-205, №3 (11). S. 97-
116. №5 (25). S .132-147. In: Jazep Ljosik. Sbor tvoraŭ (1921-1930). A. Žynkin (ed.). Minsk, 2003, s. 113-156. 
13. «Jak jany paznali sjabie Bělarusinami?». Vol´ny ściah. 1922. 1 ledna. №1 (9), s. 21-25. In: Sbor tvorau (1921-
1930). A. Žynkin (ed.). Minsk, 2003, s. 37.
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ryzí, skoro militantní podobě, propagující kulturní misi Běloruska.  Škjaljonak zkoumá a 

koncipuje historické dědictví Velkoknížectví jakožto běloruského státu. Zajímavá je jeho 

periodizace dějin Běloruska do tří období: období oddělených (osobních) hospodářství od 9. 

do poloviny 13. století, období celistvé statnosti od poloviny 13. století do konce 17. století, 

třetí období - od konce 17. století do současnosti. Tato periodizace usiluje o odstranění cizích 

prvků z běloruských dějin: v tradičním dělení je totiž vždy přítomen název odkazující na 

neběloruskost, buď to je Polocké období, nebo Litevské období, Polské a Ruské období.14

   Soušasná běloruská historiografie na univerzitní půdě produkuje práci, obsahující bohatý 

faktografický materiál, a to jak k politickým, tak k sociálním a hospodářským dějinám. Práce 

však postrádají výkladový model: opouští marxistický, ale nenachází jiný. Užitečnou pro 

studium meziválečného období je kolektivní monografie o okolnostech vzniku BSSR historiků 

U. F. Ladyseva a I. P. Bryhadzina.15  Práce se pozitivistickou metodou zabývá politickými 

dějinami a uvádí pohled na vytvoření běloruské státnosti spíše proti vůli moskevských 

komunistů než díky němu. Interpretačně je však uvízlá v zastaralé koncepci „sjednocení 

Běloruska“ na základě zjevení národní vůle a pomocí sovětské armády.

Jedinou studií, zásadní z koncepčního hlediska, je práce Pavla Tereškoviče „Etničeskaja 

istorija Bělarusi 19. - začátku 20. století“,16 ve které autor rozebírá „etnickou minulost“ 

Bělorusů a formování běloruské identity ve srovnání s jinými národy východo- a 

středoevropského regionu. Práce čerpá z obsáhlé statistické základny. Podnětnými jsou 

autorovy úvahy o „plastičnosti“ a „devalvaci“ kulturní identifikace běloruského obyvatelstva.

Předložená práce se opírá o Gellnerovu teorii nacionalismu jakožto průvodního jevu 

modernity.17 Jeho analýzu transformace agrární společnosti v moderní uplatňuje práce na 

fenomén „tutejších“, kteří se nachází na prahu moderní společnosti. Na druhé straně, práce 

používá koncept etnosymbolismu, umožňující sledovat postupy konstruování historické 

14 M. Škjaljonak, Da metodoljohii historyi Bělarusi. In: M. Škjaljonak, Bělarus´ i susedzi. Histaryčnyja narysy. S. 
Čygrin (ed.). Bělastok: Bělaruskaje histaryčnaje tavarystva, 2003, s. 133-184. 
15U. F. Ladyseŭ, P. I. Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam: stanaŭlennie dziaržaŭnaj celasnasci Bělarusi 
(1917-1939). Minsk: BDU, 2003.
16 P. Tereškovič, Etničeskaja istorija Bělarusi 19. - načala 20. v.: V kontekste Central´no-Vostočnoj Jevropy. 
Minsk: BGU, 2004.
17E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford: Basil Blackwell, 1984.
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paměti, na které se zakládá národní identita v nacionalistickém vyprávění.18 Tento přístup je 

užitečen při výkladu slabého, ovlivnitelného běloruského nacionalismu. Integrací odlišných 

metodologických přístupů je  usilováno o vysvětlení sociálního vymezení běloruské národní 

identity. Kapitola o jazyku aplikuje Hrochův model jazykových požadavků.19

"Druhý život" Kalinovského zjevený v literatuře, kinematografii, sochařství a tradici 

pojmenovávání na jeho počest rozmanitých fenoménů, počínaje ulicemi až po občanské 

nadace,20 je sledován pomocí konceptu Pierra Nory o "vůli vzpomínat". Analýza místa paměti 

povstání 1863 navazuje na Norův postřeh o tom, že proces, jež nás nese kupředu, a 

reprezentace tohoto procesu jsou stejné povahy.21 Tento výklad je nosný ve spojení se 

Smithovým pojetím "dvojí historičnosti národa", který využívá historickou minulost a je 

zároveň produktem historického vývoje.22

18A. D. Smith, National Identity. London: Penguin books, 1991. A.D. Smith, The Cultural Foundations of Nations: 
Hierarchy, Covenant, and Republic. Blackwell Publishing, 2008.
19M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody. Praha: «Slon», 2009.
20Povstání Kalinovského bylo zfilmováno již v roce 1927: "Kastus´ Kalinovskij", režisér U. Gardzin. Z důvodu 
oslav stoletého výročí povstání byla na počest Kalinovského pojmenována ulice v Minsku. O rok dříve vyšel 
historický román Uladzimira Karatkěviče "Klasy pod srpem tvým", který se pro mnohé Bělorusy stal "kultovní 
knížkou". V roce 2006 vznikla nadace Kalinovského, umožňující studium pro vládou stíhané běloruské studenty. 
21P. Nora, Between History and Memory: Lieux de Mémoire. Representations  26, 1989, s. 2.
22A. Smith, National Identity, s. 20.
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1.  Polské Povstání 1863

 Není záměrem dokazovat, že povstání mělo za cíl nezávislé Bělorusko, ani že 

Kalinovský byl běloruský nacionalista, i když se v jeho textech objevuje pojetí vlasti-

baćkouszczyzny. Naopak, domnívám se, že nebyl běloruský národ vyhraněný,  protože ho 

zastiňoval boj mezi Poláky a Rusy, a sociální  základ se ukázal jako vhodnější pro vymezení 

běloruské identity. Ukážeme, kdo, kde a z jakých důvodů vystoupil jakožto soucítící, případně 

nesoucítící s osudem Poláků. Také nás bude zajímat, jakým způsobem a s jakými následky 

bylo povstání potlačeno. 

1.1 Šlechta, rolníci a ruský stát

 22. ledna 1863 Ústřední národní výbor ve Varšavě vyhlásil ozbrojený odpor proti 

ruskému panství. Povstání, jež bylo připravováno během dvou předchozích let, bylo 

provokováno vyhlášením odvodů do ruského vojska na základě seznamu osob podezíraných z 

příslušnosti k patriotickým organizacím.23  Většinou to byli mladíci šlechtického nebo 

měšťanského původu. Povstalecké jednotky napadaly ruské posádky, vstupovaly do měst a 

proklamovaly moc polské národní vlády. Válčilo se na partizánský způsob ve  městech a v 

lesích až do podzimu roku 1864. Povstání se stálo “záležitostí celé společnosti”, do které 

zasáhlo však různými způsoby.24

 Rozdělení na bílé a červené křídlo, nacházející se ve stálém vzájemném napětí, odráželo 

nejednotnou sociální bázi povstání. Bílí reprezentovali šlechtu, tedy její velkostatkářskou část, 

řízenou skupinou Adama Čartorijského, která dostala název podle sídla ve francouzském 

exilu, kde se scházela - Hôtel Lambert. Jejich plán spočíval v naději na diplomatický nátlak na 

Rusko, případně na válečný konflikt mezi Ruskem a evropskými mocnostmi. Plán červených, 

kteří měli většinu v národním výboru vytvořeným ještě roku 1862, spočíval «v získání 

venkovského obyvatelstva pro masovou účast v protiruském boji».25 Získáno mělo být 

okamžitým zrušením roboty a jiných povinností a přiznáním vlastnických práv k půdě 

23 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa: PWN, 2009, s. 327. 
24 M. Řeznik, Za naši a vaši svobodu. Století polských povstání, (1794-1864). Praha: «Argo», 2006, s. 333.
25 M. Řezník, Za naši a vaši svobodu, s. 302.
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rolníkům. Červené tvořila více či méně radikalizovaná drobná šlechta a inteligence, které 

částečně reprezentovali zájmy řemeslníků, dělníků, státních zaměstnanců. Pracovníci železnic 

například sehráli významnou roli v rozšíření povstání. První železniční trať probíhala Litvou 

od roku 1862 a spojovala Petrohrad a Varšavu, přičemž padesátikilometrový úsek ležel v 

Grodněnské gubernii, areálu, kde povstání bylo zvlášť aktivní. 

 22.  ledna Manifest národního výboru vyhlásil občanskou rovnost a přidělení gruntů, a 

povolal «do zbraně národy Polska, Litvy a Rusi”.26 Pravobřežní Ukrajina se však nenechala 

unést polskou nacionalistickou vášní v takové míře, jako Litva. Ukrajinské rolnictvo ozbrojeně 

vystoupilo proti «panským zájmům», a aktivity šlechty a inteligence byly omezené. 1. února 

se Litevský výbor rozhodl k povstání připojit. Důvodem pro přivolání bratrů-Litevců byla 

jejich společná historická minulost s Poláky v Rzeczpospolité. Zdůvodnění však nebylo ve 

výsledku pouze formální. Všechno „polské“  logicky zahrnovalo ve svém obsahu „litevské“ 

tak, že bylo obtížné tyto dvě identity od sebe oddělit, zvlášť v politickém jednání.

V  polském diskursu byly Kovenská, Vilenská, Grodněnská, Minská, Mogiliovská a 

Vitebská gubernie vnímány jako „země zabrané“. V přívlastku „zabrané“  bylo vysloveno 

pohoršení Poláků, kterým Rusko vzalo polskou vlast a část šlechtických držav.27  

Nedostávali se takto do kontradikce s vlastním požadavkem nezávislosti národa, protože 

dobové polské pojetí národa se zakládalo na sdíleném sociálním statusu, nikoli na společném 

etnickém původě. Nehledě na to, že Polsko zahrnovalo před zábory několik ne-polských etnik, 

byla to pouhá etnika, nikoliv národy politické, zatímco společným politickým národem byla 

šlechta zároveň polská a provinční.  

 Vnitřní příčinou litevské podpory polskému povstání byla kulturní identifikace provinční 

šlechty s polskou minulosti. Považovali se za gens Ruthenica, což zároveň implikovalo polský 

civilizační vliv, obsaženy v pojmu natio Polonica.28 V Litvě a Bělorusku šlechta tvořila 80 % 

povstalců, tedy naprostou většinu.29 Tady je zajímavá okolnost, na kterou upozornil lídr 

26 M. Řezník, Za naší a vaši svobodu, s. 302.
27 „zabór…1. zabranie, prywłaszczenije sobie cudziej własności, zagarnięcie, grabież…“. Mały Słownik Języka 
Polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnistwo Naukowe 1969, s. 959.
28 Grabovskij, Otvet Poljaka russkim publicistam po voprosu o Litvě i Zapadnych gubernijach. Moskva 1862, s. 24.
29 P. I. Bryhadzin, U. F. Ladyseŭ a kol. Historyja Belarusi. XIX-XX stahoddzia. Č. II. Minsk: BDU, 2002, s. 116.
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povstání v Litvě-Bělarusi Konstantin Kalinovský. Čím naléhavěji probíhala rusifikace kraje, 

tím více se běloruská a litevská šlechta orientovala na Polsko.30 Důvodem polské orientace 

litevské, tedy etnicky jak litevské, tak běloruské šlechty bylo,  že ruský stát tyto ve většině 

zchudlé, často neusedlé, neochotné a nemohoucí se uplatnit ve státní službě obyvatelé, 

zdaňoval a zapisoval jako „zemědělce“ nebo „odnodvorce“. Tito „zemědělci“, kteří skutečně 

obdělávali půdu, ale také často vlastnili malé manufaktury nebo vykonávali svobodná 

povolání,31 se neustále soudili s ruským státem o potvrzení svých šlechtických práv.

 V šesti bělorusko-litevských guberniích tvořila v předvečer reformy 1861 šlechta 5,l% 

obyvatelstva, jenom 14% této šlechty vlastnila půdu s rolníky, ostatní buď neměli půdu vůbec, 

nebo ji pronajímali či vlastnili pozemky bez rolníků. Taková šlechta se nazývala zagrodovou 

nebo zasciankovou a tvořila zvláštní usedlosti - „zascienki“ (z pol. a běl. „zaścianek“ – ohrada

).32   Tato venkovská šlechta byla rolnictvu blízká hmotně a kulturně, proto snažila se ze 

symbolicky ponižujícího sousedství s rolnictvem vyvázat tak, že se orientovala na Polsko, 

jakožto kulturu odlišnou od domácí a zásadně šlechtickou, tedy společensky prestižní. Etnicky 

stejné obyvatelstvo žijící vedle sebe podobným životem se kulturně identifikovalo různě. 

Proto bylo splývání běloruského etnika v národ zahrnující šlechtu a rolníky obtížné.

 V tomto světle dělí se „celospolečenskost“  povstání v rovině národního hnutí na dva 

nesourodé proudy. První je charakterizován protikladem popolštěné šlechty a ruských rolníků, 

druhý se zakládá na integraci šlechty a rolníků tam, kde se shodovaly jejich kulturní dispozice 

a cíle povstalců spočívaly v občanské rovnosti. První povstání je tedy povstáním šlechty, která 

má zálibu v kostelních patriotických manifestacích, a dívá se na agrární otázku jako na 

záležitost vynucenou okolnostmi. Druhé je povstání vzdělanců,  rovněž šlechtického původu, 

kteří vidí jeho smysl v osvobození rolníků. 

 Rolnictvo tvořilo na bělorusko-litevském území 18% povstalců.33 Jejich motivací bylo 

uwlaszczenie, osvobození spolu s půdou, kterou obdělávali. Od roku 1861 se podle Manifestu 

30 Doznání Kalinovského po ukončení vyšetřování . In: K. Kalinovskij. Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija. R. P. 
Platonov (ed.), s. 89.
31 Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 116.
32 Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 133.
33 Tamt., s. 116.
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19. února «ruští» rolníci nacházeli ve stavu dočasně zavázaných, který měl trvat dva roky, 

během kterých museli vykonávat robotu, odvádět obrok. Ale věděli, že svoboda, a hlavně 

půda, jsou již slíbené carem. Půda jim byla slíbena i polskou povstaleckou vládou, ale rolníci 

neměli k panským nabídkám důvěru. Ani s jejich splněním šlechta nespěchala, nebo půdu 

rozdávala jako odměnu za účast, tedy na základě libovůle.34  Rolníci buď zůstávali neutrální, 

nebo vystupovali jak proti pánům, tak s pány.35  : 

 Litevský výbor opakoval 1. února Manifest, ve kterém bylo prohlášeno, že se všichni 

rolníci stávají volní, “jako šlechta”, že dostávají do vlastnictví půdu, kterou obdělávají. Za to 

byli povinni “bránit kraj polský od Moskalů”. Všechna předchozí nařízení ruského státu byla 

odvolána.36 Pro rolníky to znělo hrozivě. Za prvé, ztrácel sílu carský Manifest slibující 

ukončení roboty, navíc pravě v okamžik povstání, v únoru 1863, měl přestat trvající «dočasně 

zavázaný» stav. Rolníkům tedy bylo nabízeno to, co již mělo pravě nastat. Za druhé, pole, 

která obdělávali, byla od roku 1857, kdy se začaly přípravy na zrušení nevolnictví, hodně 

zkracována ve prospěch vrchnosti. Takže rolníci se k povstalcům připojovat nespěchali, raději 

vyčkávali a zatím neplnili povinnosti. 

 Problematické pro motivaci běloruských rolníků byly jejich kulturní předpoklady: 

konfesně a jazykově „labilní“  identita. Východní oblasti, například, Minská, kde se počítalo 

698 tisíc pravoslavných a 138 tisíc katolíků,37 Mogiliovská, Vitebská (obě drtivou většinou 

pravoslavné) zakoušely ve svých dějinách střídavé vlivy. To znamena, že statistické údaje, 

zjištěná před reformou 1861, mohla být jiná před rokem 1839, kdy byla zrušena řecko-

katolická unie, a ještě jiná hned po rozdělení Rzeczpospolité. „Zlatý věk“, který trval od 

poloviny 15. století do poloviny 16. století, byl ve Velkoknížectví litevském konfesijně 

tolerantní. Po Ljublinské unii však začala katolizace, od roku 1596 bylo obyvatelstvo 

převáděno na základě Brestské unie k řecko-katolictví, a nakonec zpět k pravoslaví. Tyto 

sekvence vyústily v celkově vlažný vztah ke kostelu. Uniatská církev se nikdy nestala natolik 

34 Z doznání Kalinovského. In: Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija, s. 89.
35            S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, s. 492.
36 1863 god na Menszczyne. J. Witkowski, O. Janiewicz, Lp. Lech (eds.). Minsk: Instytut Kultury Białoruskiej, 
Wydział Polski, 1927, s. 21-22.
37 M. Dolbilov, Russkij kraj, čužaja věra, s. 189.
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národní konfesí jako například v Ukrajině. Na Polesí se ještě před zrušení uniactví odehrávaly 

přechody rolníků do pravoslaví.38

 Rolníci vnímali víru jako “něco dodatečného k povinnostem a daním”. Na otázku “jaké 

jsi víry”, rolník odpovídal, že “erární” a chápal pod tím pravoslaví.39 V pravoslavném kostelu 

rolníci službě nerozuměli, protože byli zvyklí na katolické obřady praktikované uniatskou 

církví, proto často chodívali do katolického kostela ne z přesvědčení, ale ze zvyku. Jak ruština, 

tak polština byly pro rolníka srozumitelné a zároveň cizí, jakožto řeči pánů nebo úředníků, v 

tomto případě i kněží. 

 Na východě (Mogiliov) a jihu (a Polesí) i v centru (Minsk) byla situace z pohledu možné 

spolupráce lidových mas a elit zoufalá. Rolníci tu pomáhali ruskému vojsku a chytali pány, 

povstalci na oplátku věšeli rolníky, kteří „nerozuměli svým zájmům“.40 Na straně povstání 

“byla jen hrstka v mase neochotného lidu.”41  To souvisí s tím, že šlechta byla polonizovaná, 

zatímco rolníci byli “ruského” vyznání. 

 V Grodněnské (38 % katolíků a 54 % ortodoxů) bylo rolníků v oddílech poměrně hodně 

(30%)42 ,  nejvíc však v Kovenském okresů: Ve Vilenské a Kovenské gubernii byli jak 

šlechta, tak rolníci katolického vyznání.43 Nejaktivnější byli rolníci právě v těchto guberniích, 

kde zájem na boji byl tmelen blízkostí víry i jazyka. V Kovenské gubernii byla skrze rozšíření 

tiskovin v litevském jazyce artikulována odlišnost od Ruska. Zavádění ruštiny na školách 

vyvolávalo odpor nesmírně ostřejší, než ve východních běloruských oblastech z důvodu velké 

odlišnosti jazyků, zatímco v případě běloruštiny odlišnost mohla být vykládána na úrovní 

dialektové.

 Podstatnou  roli v podmínkách kulturní nejednoty sehrály pro společnou identifikaci 

rolníků a šlechty sociální předpoklady: podobnost sociálního postavění revoltujících i rolníků 

38 P. Tereškovič, Etničeskaja istorija Bělarusi XIX - načala XX v. Nestr. 
pawet.net/library/history/bel_history/_books/ceraskowich 
39 Materialy dlja geografii i statistiki Rossii, sobrannyje oficerami genštaba. Minskaja gubernija. Č. II. Sankt-
Peterburg 1864, s. 444. In: M. V. Bič, P. A. Lojka, Z historyi unijactva u Bělarusi. (Da 400-goddzia Bresckaj unii). 
Minsk 1996, s. 123.
40 Z dopisu povstaleckého velitele. In: Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija, s. 115.
41 S. Kieniewicz, Powstanie styčniowe, s. 494.
42 V. M. Zajcev, Sociaľno-soslovnyj sostav učastnikov vosstanija 1863 g. (Opyt statističeskogo analiza). Moskva: 
"Nauka", 1973, s. 150.
43 V. M. Zajcev, Sociaľno-soslovnyj sostav, s. 138.
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a pochopení rolnické situace. V Grodněnské gubernii se povstalecká organizace skládala ve 

své většině z nižších státních úředníků, převážně železničních zaměstnanců, a jenom malého 

počtu aristokracie.44 Spřízněnost na základě sdíleného sociálního postavení se pro běloruský 

případ jeví jakožto rozhodující pro dosažení jednoty jinak kulturně různorodého národa. 

 Cesta integrace obyvatelstva v Litvě-Belarusi byla zahrazena vstupem ruského státu, 

který využil rolnickou otázku pro posílení ruské národnosti. Projekt ruského nacionalismu se 

naplnil tím, že otevřel pro běloruské sedláky veřejný prostor. V letech 1863-64, proběhlo na 

běloruské vesnici „rozšíření administrativních pravomocí, zákonných trestů a rozsáhlého 

daňového systému“.45  Vilenský general-gubernator hrabě M. N. Muravjov, povolaný 

Alexandrem II. k potlačení povstání, se projevil jako moderní politický činitel. Uspěl díky 

zkombinování byrokratického a vojensko-policejního přístupu. Muravjov zorganizoval v 

každém újezdě posádku četníků a ozbrojené selské gardy. Dále vyhlásil kontribuci pro šlechtu, 

pokuty klášterům a majitelům provozoven a hospod za každého, kdo odcházel válčit do lesa. 

Dávalo se pozor, aby se toto nařízení dodržovalo, což zruinovalo nemálo statků. Pro 

nemajetnou šlechtu, která se v povstání hodně angažovala, to bylo neúnosné, pro toho, kdo 

měl nějaký podnik, nevýhodné, a tak se opatření ukázala být úspěšná.46

 Trik, který otevřel pro «ruskost» srdce rolníků, spočíval v tom, že je ruský stát osvobodil 

od polských pánů. Osvobození bylo představováno tak, že zlí polští pánové zatajovali carem 

darovanou svobodu. Když Muravjov přijel na venkov, objevil v selských poměrech «moře 

zneužívání». Úspěch byl posílen díky kontrastu tradiční víry venkovanů v autoritu a jejich 

nedůvěře k vrchnosti. Zatímco šlechta, když dávala půdu, to prezentovala jako osobní dar, na 

popud Muravjova přidělovaly rolníkům grunty komise, které přezkoumávaly poměry a 

ustavnyje  gramoty,47 tudíž jednaly jako legitimní autorita, tedy natrvalo. Rolníci za to byli 

44 Z dopisu B. Szwarce L. Mieroslavskému, 24. září 1861. Przeglhąd historyczny. 1954. T. 45. S. 761. In: Iz 
pečatnogo i rukopisnogo nasledija, s. 144. 
45 M. Hroch, Modernization and Communication as Factors of Nation Formation. In: The Sage Handbook of 
Nations and Nationalism. G.Delanty and K. Kumar (eds.), London: Sage Publications, 2006, s. 22.
46 M. N. Muravjov, Zapiski jego ob upravlenii Severo-zapadnym krajem i ob usmirenii v njom mjatěža. 1863-1866. 
In: Russkaja Starina. T. XXXVI. Listopad. 1882, s. 406.
47 Ustavnyje gramoty určovaly vlastnické poměry mezi vrchností a rolníkem v během trvání dočasně zavázaného 
stavu. Istorija Belarusi. A. G. Kochanovskij, O. A. Janovskij (eds.). Minsk: Belorusskii Gosudarstvennyi 
Universitet, Istoricheskij fakultet, 1999, s. 185.
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Rusům věrni. Skrze tyto komise rolníci vstupovali do veřejné sféry, a mluvili tam nikoli 

pansky-polsky, ale rusky. Na základě přezkoumaní ustavnych gramot byly navráceny 

rolníkům pozemky, které byly zkracovány po roce 1857. Také sníženy na 20% výkupné 

platby. Vráceno právo používat vrchnostenské louky a lesy. Soudy byly převedeny do 

kontroly rolníků, zřizována rolnická samospráva a selské gardy dozíraly na revoltující pány. 

 Jakmile „šlechta“ a „Polsko“ symbolicky splývaly, mohlo Rusko diskreditovat šlechtu a 

polskost zároveň. Mise pozvedla prestiž ruské vlády, v kterou již nikdo “nevěřil”: “...bylo 

třeba rozprášit polské bláznovství a vzkřísit v Rusech a ve vojsku jistotu v neochvějnost 

opatření, jež činila vláda.”48 V ustanovení legitimity tkví důvod úspěšnosti rusifikace. Vedle 

zastrašujícího spektáklu represí, masového vystěhování šlechty na Sibiř a do nitra Ruska, 

uspořádal ruský stát poměry mezi šlechtou a rolnictvím v relativní prospěch rolnictva a otevřel 

rolnickým synům cestu ke vzdělání. Muravjovovo vychloubání, že jeho mise oživila ruský 

duch a “všude byla slyšet ruská řeč”, nebylo přehnané.49 Užívání ruštiny bylo 

institucionalizováno právě mezi rolnickou masou: Muravjovův projekt národního vzdělání 

zvyšoval počet základních vesnických škol - “lidových učilišť” - a dvoustupňových městských 

škol na úkor gymnázií, která produkovala “šlechtický proletariát, jenž prahl po úřednických 

místech”.50

 V letech 1862-1863 bylo otevřeno 389 učilišť v  Minské, Grodněnské a běloruské časti 

Vilenské gubernií.51 Podstatné je, že učitelé rolnického původu, jimž byl vzděláním umožněn 

životní postup, byly loajální ruskému státu a při návratu přinášely na vesnici «ruský duch». 

Ten byl prosazován i v konfesijním a kulturním rázu kraje. Katolické kostely byly zavírány. 

Sice to nebyla žádná novinka, nyní byl ale postup sofistikovanější ve svém zásahu do identity. 

Kontribuce a prostředky z konfiskace šlechtického majetku byly využity k stavbě a přestavbě 

pravoslavných kostelů ve stylu, imitujícím památníky ruské architektury 15. - 17. století, což 

neodpovídalo lokální tradici. Proměnu kulturní krajiny doprovázely individuální konverze: na 

48 Muravjov, Zapiski, s. 400.
49 Muravjov, Zapiski, s. 403
50 M. Do nar-Zapolský,ǔ  Historyja Bělarusi, Minsk: Bělaruskaja encyklapedyja, 1994, s. 289.
51 I. P. Kornilov, Russkoje delo v Severo-zapadnom kraje. Materialy dlja istorii Vilenskogo učebnogo okruga, 
preimuščestvenno v Muravjovskuju epochu. Spb., 1901, s. 280. 
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pravoslaví přecházeli nejen rolníci, ale i magnáti — například, Radziwiłłové. V Minsku počet 

katolíků klesl z 33% na 15,1%, ve východním a centrálním Polesí z 9,2% na 4,4%.52  Tento 

pokles měl konjunkturální charakter, ale právě uvědomění si možnosti měnit příslušnost 

devalvovalo kulturní identitu.53  

 Shrneme: v povstání 1863 se rýsovaly problémy, které zůstaly podstatné pro formování 

běloruské národní identity: rozchod mas a šlechty a jejich kulturní identifikace s různými 

sousedními zeměmi. Tento rozchod byl dán nejenom různými vnitřními dispozicemi šlechty a 

rolníků, ale i úspěšným prosazením ruského modernizačního projektu zhora. Zatímco se 

rolnické masy radostně rusifikují, inteligence se opírá o historickou minulost s Polskem, aby 

se vymezila vůči Rusku. Uvíznutí v rozporu mezi “polskou” šlechtou a “ruskými” rolníky také 

zapříčinilo porážku. Majetná šlechta, ať etnicky litevská nebo běloruská, se kulturně 

identifikovala s Polskem a nenáviděla ruský stát zčásti kvůli odnětí svých privilegií. Rolnictvo 

se naopak kvůli vlastnictví půdy postavilo proti šlechtě na stranu ruského státu. Třetí silou 

byla zascianková šlechta, která mohla být ve svých afiliacích rozpolcená a připojovat se buď 

na stranu povstalců nebo ruského státu podle situativního rozhodnutí. Od té doby, co ruský stát 

zvítězil pomocí nadání rolníků půdou, nabyla rusifikace běloruské identity sociální a 

hospodářský základ.

 

 1.2 Kastuś Kalinovský, „napůl Marat, Litvin-separatista“54

Zatímco  ruský stát zviditelnil rolnickou masu jako carových věrných poddaných, 

Kalinovského role ve formování národní identity spočívá v tom, že národ personifikoval 

obracením na rolníka v jeho mateřštině pomocí artikulace jeho zájmů.  Romantik a 

revolucionář Kalinovský vnímal národ jako hodnotu o sobě, dokonce i vyznával národu 

52 P. Tereškovič, Etničeskaja istorija Bělarusi XIX - načala XX v. Nestr.
53 Самое главное, на наш взгляд, формирование ситуации нестабильности, точнее, пластичности 
идентичности, в том числе таких ее базовых (в условиях до- или преднационального общества) 
характеристик, как конфессиональная идентичность. Возможность ее изменения, в том числе и 
многократного, в зависимости от политической ситуации, девальвировала ее ценность. В равной степени 
это стало относиться и к идентичности этнической, а в последствии, и национальной Tereškovič, Etničeskaja 
istorija Bělarusi. Nestr. 
54Takto charakterizoval Kalinovského Gieysztor. In: Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865, poprzedzone 
wspomnieniami osobistemi prof. Tadeusza Korzona. T.1. Wilno, 1913, s. 238.
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lásku.55  Heslem povstalců byla otázka „Koho miluješ?“, na kterou měla následovat odpověď - 

„Miluju Bělarus“.56  

 Dnešní  běloruský badatel Aleś Smaljančuk postřehl, že Kalinovský, díky svým 

konspiračním schopnostem, utajuje svoji identitu i po smrti.57 Kalinovského kontroverznost 

spočívá v tom, že jménem polského povstání chtěl poskytnout běloruským mužikům svobodu, 

a naopak: v poskytnutí půdy viděl vytovření možnosti pro podporu povstání. Jinými slovy, 

Kalinovský se snažil rolníka oslovit hodnotami občanského jednání a svobody, k čemuž 

využíval míst pamětí, které odkazovaly k polské minulosti. Proto bude užitečným se podívat 

na kulturní kontext, jež Kalinovského  identitu vytvářel. Budeme tady sledovat koexistenci 

polské a ruské kultury, mezi kterými se běloruský národ zviditelnil bojem za svobodu.

 Vincent Konstantin se narodil drobnému katolickému šlechtici Simonu Kalinovskému a 

Veronice, rozené Rybińské, 21. ledna 1838 na statku Mostovljany, Grodněnské gubernie. 

Simon Kalinovský narozený v roce 1795, patřil k první generaci po definitivním rozdělení 

Rzeczpospolité. Dostal domácí vzdělání, vlastnil malou manufakturu na lněné výrobky s 

dvanácti stroji a dvacáti dělníky,58 a měl sedmnáct dětí: dvanáct od Veroniky, pět od druhé 

manželky. Nejblíž Konstantinovi byl jeho starší bratr Viktor Oton. Otec musel dokazovat svůj 

šlechtický původ, což bylo ruským Senátem potvrzeno poté, co nabyl malé panství Jakušovka 

v okolí Svisloče, též v Grodněnské gubernii. 

 Jazyk, kterým se mluvilo doma, byl, domnívám se běloruský „s výraznými 

grodněnskými dialektismy“, jak byl později definován jazyk „Mužické Pravdy“. Zdá se však, 

že panoval na litevsko-bělorusko-polském pomezí trilingvismus: vzdělaná a zámožná šlechta 

mezi sebou mluvila polsky, na mužiky bělorusky, vyučovalo se a na úřadech mluvilo rusky. 

To indikuje i dokumentární materiál: „Mužická Pravda“ je napsána mužicky, korespondenci s 

55 M. Hroch, Národy nejsou dilem náhody, s. 235.
56 A. Smirnov, Kastus´ Kalinovskij, Minsk: Gosizdat BSSR, 1963, s. 58. 
57 A. Smaljančuk, Asoba Kastusia Kalinoskaha jak dasledčaja prablema. In: Kastus´ Kalinoŭski i jaho epocha u 
dakumentach i kulturnaj tradycyi. A. Smaljančuk (ed.). Mensk: Bělaruskaje Histaryčnaje Tavarystva, 2011. Nestr. 
http://pawet.net/library/history/bel_history/smalianchuk
58 Data se vztahují na rok 1840. Narysy pa historyi hramadska-palityčnaj I filasofskaj dumki ŭ Bělarusi ŭ druhoj 
palavine XIX veku. Minsk: Vydavectva Bedziaržuniversiteta imia V. I. Lenina, 1958, s.   175.
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přáteli Kalinovský vedl polsky, vyšetřovací materiály jsou v ruštině. Podstatné je, že výbor 

jazyka byl podmíněn sociální situaci, v které se ocital mluvčí.

 Zásadní se jeví okolnost, že se ve vzdělané vrstvě polština stala „národním“  jazykem, 

zatímco ruština byla nezbytná pro moderní komunikaci a byla vyučujícím jazykem. 

Identifikace s polskou kulturou se vyostřila, když po povstání 1830-31 začala být prosazována 

rusifikace Severozápadního kraje. Ovšem polský jazyk a katolická víra, která konsolidovala a 

odlišovala Poláky od Rusů, Bělorusy naopak rozdělovala na šlechtu a rolníky. 

 Kalinovský navštěvoval progymnázium v  Svisloči. Progymnazium, šlechtické 

vzdělávací zařízení, patřilo novinkám v školní sféře. Před rokem 1832, ještě jako gymnázium, 

připravovalo studenty ke studiu na Vilenské univerzitě a těšilo se slavnému pedagogickému 

sboru a patriotické tradicí. Po uzavření univerzity v roce 1832 se úroveň gymnázia začala 

zhoršovat. Nakonec, v roce 1852 se stálo jen „progymnáziem“.

 Školský systém v Severozápadním kraji nedosahoval nutné úrovně unifikovanosti, ruské 

vlivy tu zápasily s přetrvávajícími polskými, přičemž výuka na soukromých katolických 

školách, udržovaných při klášterech, např. Bernardinů, byla podstatně kvalitnější než na 

erárních školách. Do roku 1832 výuka probíhala v polštině, ruština se vyučovala jako předmět. 

Bělorusky se také učilo, až na to, že tato běloruština nebyla považována za běloruštinu, ale za 

„polsko-ruštinu“. V roce 1835 bylo vydáno ve Vilnu v běloruském jazyce, ale pod polským 

názvem (sic!) “Krótkie zebranie nauki Chrześciańskiej. Dla weieśniaków móviących językiem 

polsko-ruskim  wyznania  Rzymsko-Katolickiego”.  Dále  následovaly  zákazy  (1853,  1859) 

používat latinku pro ruský jazyk59 , a v roce 1862 vydány ve Varšavě „Lemantar dlia dobrych 

dzetak-katalikou” již byl v cyrilici.60  

59 Miller A., Ostapčuk O., Latinica i Kirilica v ukrainskom nacionálním diskurse i jazykovoj politike Rossijskoj i 
Gabsburgskoj imperij // Slavianovedenije. 2006. N 5. S. 25-48. In: M. Dolbilov, Russkij kraj, čužaja vera: 
etnokonessionalnaja politika imperii v Litve i Belorussii při Aleksandre II. Moskva: Novoje Literaturnoje 
Obozrenije, 2010, s. 197.
60 A. Smaljančuk, Pamiž krajovasciu i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na belaruskich i litouskich zemliach 1864-
1917. Sankt-Peciarburg, 2004, s. 52 
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 Učit se bělorusky neslušelo nikomu jinému, než rolníkům.61 Gramotnost byla více 

rozšířena mezi Litevci, než Slovany.62 Na začátku šedesátých let na území Běloruska 

studovalo na různých školních zařízeních, včetně jediné vysoké agronomické školy v Gory-

Gorkach, 17 tisíc studentů, tj. 0,5% obyvatelstva. «Szkołek» pro selský lid bylo 576.63  Státní 

školská politika nepředpokládala postup rolníků do vyšších sociálních tříd. Ve vesnických 

školách se nevyučoval dějepis, geografie, tudíž “pospolitost vědomí” nebyla rozvinuta.

 Po povstání 1830-31 se školství sekularizovalo a přesunulo pod ideový tlak triády 

„pravoslaví, samoděržaví, národnost“. Nebylo však dost kvalifikovaných učitelů, ruské učitele 

bylo těžko získat pro Severozápadní kraj, ještě v roce 1864 bylo z 391 učitelů jen 113 Rusů,64  

a často ruské dějiny, geografie, právo a literatura byly vyučovány Poláky.65 Ani učebnic 

v ruštině nebylo dost, na což se například stěžoval v roce 1863 Michail Kojalovič (1828-1891

), významný „západorusistický“ kulturní činitel: „Jakmile dítě vystoupí z národního prostředí, 

od kterého přece vane svým, starým, litevským duchem, okamžitě ho obklopí prázdnota 

ruského [tj. státního, erárního – Michail Dolbilov] morálního vlivu a nejvíce sytá a korodující 

atmosféra polská, nasycená do neuvěřitelnosti jezuitským latinstvím.“ 66

 Postřeh o „husté a korodující atmosféře“ příznačně shoduje s vyjádřením Kalinovského o 

„síti, která pokrývala národ Litvy a Bílé Rusi ve všech třídách a slučovala ho s Polskem“. Tato 

síť nebyla jenom záležitostí vzdělaných, rovněž měla zakotvení „v tradicích a dokonce i v 

pověrách“. Možnost rozvázání této sítě existovala skrze „stoletou, systematickou a rozumnou 

práci“  a vytvoření vzdělané třídy loajální vůči Ruskému státu.67 Tuto  možnost uskutečnil 

Muravjov. 

61 B. Anderson, Imaginned Communities, London: “Verso”, 1991, s. 18. Anderson komentuje Blochův postřeh, že 
jediným jazykem, který byl ve středověku studovan, byla Latina. Podle Andersona to implikuje, že žádný jiný 
jazyk za učení nestal.
62 A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad na Vilenskuju guberniju,  s. 283.
63 Gory-Gorecká akademie byla zavřena po povstání 1863. Istorija Belarusi. A. G. Kochanovskij, O. A. Janovskij 
(eds.). Minsk: Belorusskii Gosudarstvennyi Universitet, Istoricheskij fakultet, 1997, s. 175
64 Kornilov. Pamjati gr. M. N. Muravjova, s. 4. In: Kornilov, Russkoje delo v severo-zapadnom kraje. Materialy 
dlia istorii Vilenskago učebnogo okruga, preimuščestvenno v muravjovskuju epochu. Žuranal ministerstva 
narodnogo prosveščeija. S-Pb. 1908, s. 198.
65 A. I. Ljaskovskij, Litva i Bělorussia v vosstanii 1863 goda (po novym archivnym materialam). Berlin: Arzamas 
1939, s. 19-20.
66 Kojalovič M., Davajte knig dlia zapadnorusskogo naroda ili bros´t´e vse zaboty dlia otkrytija dlia nego škol. 
Děń. 1863. N 6. 8 fevralia. S. 2. In: Dolbilov, Russkij kraj, čužaja vera, s. 807.
67 Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija, s. 89.
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 Po ukončení progymnázia a domácích přípravách s bratrem Viktorem Konstantin v roce 

1856 nastoupil na Univerzitu v Petrohradu, kde začal studovat právnickou fakultu, oddělení 

kamerální, tj. finanční, připravující úředníky pro státní správu.68 Již výběr povolání 

Kalinovského svědčí o jeho odhodlání prospívat národu v nejširším pojetí, ve kterém národní, 

politická a sociální emancipace nebyly docela rozděleny.69 Své organizační schopnosti ale 

uplatnil v protistátní činnosti.

 Během studií v Petrohradu Kalinovský se dostal pod tlak revoluční kultury. Bylo to 

především čtení zakázaných spisů, ke kterým měl přístup přes bratra Viktora zaměstnaného v 

imperátorské knihovně. Kalinovský se také zapojil do činnosti studentského kroužku „Ogol“, 

který sjednocoval polské, ukrajinské a litevské studenty. Viktor se krom toho, že byl 

studentem medicíny, zcela ponořil do studia polsko-litevsko-bělorsuké minulosti. Klasifikoval 

a překládal rukopisy na zakázku Vilenské Archeologické komise.70  Viktor Kalinovský byl 

typem romantizujícího intelektuála blízkým Lelewelu, který svou politickou angažovanost, 

respektive její nemožnost nebo selhání, prožíval skrze studium minulosti, která odkazovala ke 

svobodě a tak odvozovala nutnost svobody současné. 

 Konstantin  si zvolil cestu revolučního  činu. Nosil červenou kravatu, a připravoval 

likvidaci nevolnictví, všech stavovských pozůstatků a občanskou rovnost. Začátkem let 

šedesátých se socialismus v Rusku spojoval především s agrární otázkou, diskutovalo se o ní 

na stránkách časopisů „Sovremennik“  a „Kolokol“  vydávaného Aleksandrem Gercenem 

(1812-1870) v Londýně. Gercen byl angažován v polské otázce, dopisoval si s Joachimem 

Lelewelem (1786-1861), emigrantem jako Gercen sám, jedním z vůdčích osobností povstání 

1830-31. Lelewel reprezentoval romantickou školu polského dějepisectví, která „idealizovala 

zhoubná práva z konce 16. století, nehledě na jejich následek, anarchii, a pokládala za zločin 

68 V. Shalkevish, Kastus Kalinovski. Pages from Life-story. Minsk, 1986, s. 41. 
69 M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody, s. 101
70 Větší pozornost Viktorovi a prostředí petrohradské univerzity věnuje Shalkevich, The pages of Life-story, s. 74-
93. Viktor zemřel již v roku 1862.
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pozdější úsilí, směřující k zničení zlaté svobody.“71 Tato Lelewelowa „fantastická“ koncepce 

našla místo v představách revoltujících polských/provinčních šlechticů. Z korespondence 

Gercena a Lelewela pochází známá fráze „Za naší a vaši svobodu“. Zigmunt Serakowski 

(1826-1863), jeden z vůdců povstání a Viktorův přátel, znal také Černyševského. Polská 

otázka byla vnímána v tomto prostředí  jako hanba Ruska a rozřešení teto otázky vznášelo 

naději na celoruskou revoluci.

 Soulad patriotismu a socialismu v Kalinovského mysli, rozvíjíci se v běloruské národní 

identitě, vystihuje přesně Gercenův popis jednoho obrazu, který Adam Mickiewicz údajně 

používal při čtení lekcí o slovanských literaturách na College de France. Bylo to zobrazení 

Běloruského (Slovanského) nevolníka, jehož autorem byl polský grafik Jozef Ozemblowski. 

„Běloruský mužik, bez čapky, zešílen strachem, nouzí a těžkou prací stojí uprostřed pole a 

nějak šikmo a beznadějně kouká dolu. Deset generací umořených robotou vytvořily tohoto 

pária, jeho lebka se zúžila, postava se stála drobnou, jeho obličej od dětství pokrývají vrásky, 

jeho ústa se křečovitě pokřivily, odučil se řeči.“72  Tento  pária se v budoucnu promění v 

občana Běloruska, a Gercenův pláč doslova předpovídá motiv běloruské poezie o 

bezejmenném zdeptaném mužiku, v jehož bídě byl spatřen kořen neštěstí. Osvobození od 

vázanosti k půdě znamenalo v dobovém diskursu proměnu nevolníka v člověka, občana s 

vlastním jménem, tedy rovněž národní osvobození. Kalinovský si představoval právě toto. Na 

tuto představu navazovali i běloruští patrioti.73

 Po ukončení studií v únoru 1861, Kalinovský se pokusil o profesní uplatnění ve Vilenské 

kanceláři generál-gubernátora V. I. Nazimova, ale neúspěšně.  [Viz příloha 1] A tak se pustil 

do realizace svých znalostí na poli podzemní činnosti. Ve Vilnu již existovala povstalecká síť 

organizována umírněno červenými Poláky ve spolupráci s místní litvinskou šlechtou. Poslední 

71 Tohoto názoru je historik krakovské školy Bobrzyński. Krakovská škol viděla v přijetí a zavedení západních 
vzorců státního řízení nutný vývoj, přežítí Polska spočívalo v orientaci na západní kulturu osvícenského 
absolutismu. Romantická škola byla pokládana za "fantastickou". M. Bobrzyński, Přehled dějin polských, Praha, 
1895.
72 A. Gercen, Sobr. Soč.: V 30-ti t. M., 1962. T. 12. S. 99. In: Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija, s. 5.
73 Škjaljonak, např. také zmiňuje Gercenův popis, ale nesvoboda, která zapříčinila mizerní vzhled běloruského 
mužika, u něj neodkazuje k robotě, ale ke ztrátě nezávislosti. Da asnoŭ našaje nacyjanal´naje hordaści, In: 
Bělarus´ i susedzi, s. 195.
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reprezentoval velkostatkář Jakob Gieysztor. Polák Bronislaw Szwarce připravoval organizaci 

v Białostoku, a pod jeho vedení se původně dostal Kalinoský, jehož úkolem bylo inspektovat 

vojenské jednotky. Poté ocitnul Kalinovský ve Vilnu, pod vedením železničního zaměstance 

Nestor Dulaurans reprezentujícího Varšavskou vládu.74 Litevský výbor v průběhu příprav k 

povstání značně zčervenal. Ve výboru se angažovali Kalinovský, lékař Walery Wróblewski, 

zeměměřič  Feliks  Rożański, šlechtic Edmund Werigo, fotograf Achilles Bonoldi, inženyr-

poručík Jan Koziełło a několik jiných.75  Kalinovský stal v čele výboru a 20. ledna 1863 

vyhlásil solidaritu s povstáním v Kongresovce, zveřejnil Manifest vybízející obyvatelstvo 

podpořit bratrských Poláků a proměnil výbor v Prozatímní úřad Litvy a Bílé Rusi. 

 Kalinovský  se projevil jako příliš horlivý „chłopoman“  a separatista když poslal do 

Varšavy protest proti značnému „zbělení“  výboru a přejmenování výboru v pouhý Oddíl 

správy provincií Litvy na rozkaz varšavského Národního výboru. Údajně pronesl dva výroky, 

které se opakují ve mnohých vzpomínkách jeho spolubojovníků: že považuje účast šlechty v 

povstání za škodlivou, a že takovou „hloupou hlavu jako Varšava nelze pověřovat osudem 

Litvy“.76  Kalinovský artikuloval autonomii Litvy-Bílé Rusi a zdůrazňoval nezávislost jednání 

Litevského výboru, což bylo podmíněno odlíšností historického osudu a sociálně-

hospodářských podmínek v provinciích bývalého Velkoknížectví. Vskutku,  mezi 

zasciankovou šlechtou a rolnictvím existoval antagonismus. Rolníci nepovažovali chudou 

šlechtu za pány, zatímco se tato šlechta snažila co nejvíce napodobovat vrchnostenské 

způsoby reprezentace. Tuto okolnost Varšavský komitét, který považoval povstání za povstání 

národa-šlechty, nebral na vědomí, zatímco Kalinovský, původem drobný šlechtic, si toho byl 

vědom. 

 Kalinovský  byl kvůli separatistickým inklinacím poslán Varšavským prozatímním 

úřadem z Vilna do Grodna jako komisař. Vrcholu své kariéry dosáhl, když se vrátil do Vilna a 

ujal se vedení Litevského výboru, poté, co represe hraběte Muravjova vyhladily mnoho 

74 Z doznání O. Awejde. Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija, s. 150-151.
75Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija, passim.
76 Pamiętniki Jakóba Gieysztora, s. 235. 
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účastníků povstání. Po několika měsících šikovného předvádění skvělých konspiračních 

dovedností, byl Kalinovský chycen v lednu 1864. Vyšetřování trvalo dva měsíce, načež byl 

„diktátor Litvy“ pověšen 22. března na Lukišském náměstí, kam se předtím chodíval rozloučit 

se svými přátele a spolubojovníky, kteří skončili taktéž. Poslední jeho slova byla údajně, že 

„šlechtu nemáme, všichni jsme si rovni“.77

 „Obraz světa“ Kalinovského byl ovlivněn přednáškami filozofie, revoluční publicistikou 

a znalostmi slavné minulosti Běloruska, Litvy a Polska. Současně se k osvícenské základně 

přidávaly romantické představy o revoluční proměně společnosti směrem k větší sociální 

spravedlivosti. Tato směsice byla následně konfrontována s venkovskou mužickou mentalitou 

založenou na tradici, na představě o neměnnosti společenské hierarchie a negativním vztahu 

k revolučním otřesům. 

77A. Smirnov, Kastus´ Kalinovskij, s. 80.
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1.3 „Mužická Pravda“ a „Listy zpoza šibenice“

 „Mužická  Pravda“ a „Listy zpoza šibenice“  jsou primárním  diskursem povstání, tj. 

oslovením rolníků v předvečer povstání, a souběžně s událostmi,  nástrojem pro jejich 

mobilizaci.78 „Pravda“ je vybuzením mužiků k suverénnímu jednání, „revolučním 

zvoněním na poplach“, zkrátka tím, co vede v národní rétorice k „probuzení národa“. V této 

souvislosti budeme sledovatjak Kalinovský konstruoval koncept „pravdy“  a pomocí jakých 

symbolických hodnot se snažil rolníky oslovit, případně o jaká společná místa pamětí se při 

tom opíral, což by ukázalo potenciální kulturní spojnice mezi šlechtickými vzdělanci a 

mužiky. Také nás zajímají obrazy 'nás' a 'cizích', které se v textech „Pravdy“ rýsují. 

 První „Pravda“ byla nalezena na selském poli v létě 1862.79 Pět následujících čísel 

vyšlo před vypuknutím povstání. Areálem rozšíření byla Grodněnská gubernie, jednotlivá čísla 

se vyskytovaly po celém Severozápadním kraji.80  Poslední, sedmé číslo, se datuje létem 1863, 

tudíž dobou, kdy povstání bylo ve svém vrcholu a zároveň intenzivně potlačováno.81  „Listy 

zpoza šibenice“ byly napsány Kalinovským v žaláři těsně před exekucí. Jsou tři: první je 

celková reflexe povstání a rozsáhlejší potvrzení vlastních názorů, druhý je basnické obracení 

na „Maryśku“, kterou pozdější interpreti identifikují s obrazem Bělarusi jakožto vlasti-

snoubenky.82  Třetí dopis je politická závěť určená běloruským mužikům.

 „Pravda“ se začala definovat jako noviny poté, co se povstání stalo součástí výkladu 

minulosti, ať už revolučního nebo nacionalistického. V oficiálních dobových správách byla 

označována za „brožuru pobuřujícího a protizákonného obsahu“.83  Noviny připomíná jen v 

78 Tento termín patří Ranajit Guha, The Prose of Counter-Insurgency. In: Culture/Power/History. A Reader in 
Contemporary Social Theory. Nicholas B. Dirks, G. Eley, Sherry B. Ortner (ed.). Princeton, New Jersey 1994, s. 
337. Guha používá „primal discourse“ pro označení především oficiálního pohledu souběžného s událostmi. 
79 H. Kisjaleŭ, Z dumaj pra Bělarus: Dasledavannie i znachodki z historyi belaruskaj litaratury i revaljucyjnaha 
ruchu ruhoj palovy XIX stahoddzja , Minsk: „Bělarus´”, 1966, s. 5. 
80 „Pravda“ byla, jak tvrdí marxističtí badatelé, rozšiřována na území Běloruska, Litvy, Polska, dokonce i Lotyšska. 
Podle autorova názoru může jít řeč i jenom o Grodněnském regionu, který se právě nachází na pomezí tohoto 
dnešního území. Některé jeho újezdy dnes patří Polsku (Białostocký), nebo Litevsku (Ošmianský). H. Kisjaleŭ, Z 
dumaj pra Bělarus´, s. 6-7.
81 H. Kisjaleŭ, Z dumaj pra Bělarus´, s. 9.
82 Například je tento názor vysloven Adamem Stankiewečem. In: Kastuś Kalinoŭski. «Mużyckaja Prauda» i ideja 
Niezależnaści Biełarusi. (Referat, pračytany na ŭračystaj akademii 25.III.1933 h., z pryčyny 15-ych uhodkaŭ 
abwieščańnia Niezaležnaści Biełarusi i 70-ych uhodkaŭ biełaruskaj presy.) Wilnia: Wydańnie Biełaruskaha 
Nacyjanalnaha Kamitetu, 1933.  
83 Iz pečatnogo i rukopisnogo nasledija, s. 107-108.
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nepatrné míře: měla stálý název, uvedenou cenu, nevycházela však pravidelně, nečlenila se na 

jednotlivé stati, skládala se totiž jen z jednoho textu. Stylisticky má „Pravda“ podobu 

osobního sdělení jednoho mužika, který „se dozvědel z knížek“, jak je svět zařízen a obrací se 

na své rodáky, které je nutno vzdělat, objasnit jim, jak se věci mají, a vybízet k revoltě. Něco 

typu „prelestnych pisem“,84 upravených stylem moderní politické propagandy pro potřeby 

populistické předvolební kampaně. 

 Na  úvod vždy stojí oslovení „Dzecjuki“,  („Chlapci“), podepsano je jmenem „Jaśka-

haspadar z-pad Vil´ni“. „Haspadar“  v běloruštině neoznačuje pouze „sedláka“, ale také 

„krále“, „majitele“. „Vil´nja“  je starobylé hlavní město Velkoknížectví litevského, symbol 

autonomie Litvy. „Jaśka-haspadar“ je aluzí na krále zemí, krále-rolníka. To působí jako by se 

na své chlapce obracel samotný král Litvy.

 „Bělorus“ je v textech „Pravdy“ ztotožněn s „mužikem“ a samotné slovo „Bělorus“ se v 

„Pravdě“  skoro nevyskytuje.85 Označení „Litvin“  však rovněž není užíváno. Místo toho je 

běžným oslovením „bratr“ nebo „mužik můj rodný“. Skrze artikulaci této příbuznosti je vidět 

identita šlechtice, který věří v revoluční ideály občanského bratrství, tedy spojuje mužiky a 

šlechtu v pojetí národa. Rozlišuje mužiky Polska a mužiky Běloruska etnicky, zároveň je 

zahrnuje do polského státu, v kterém mají národy samosprávu. „Litva“, jakožto místo paměti a 

projev autonomických aspirací, je přítomná implicitně. 

 „Pravda“ vycházela v latince, v běloruštině, s místními grodněnskými dialektismy. Tyto 

vrstvy –  latinka, běloruština, dialekt –  odráží stratifikaci kulturní identity místního 

obyvatelstva. Latinské písmo se nachází na vyšší federativní úrovní, které udržuje ve 

vzájemném poměru jednotlivé složky federace v sestupujícím pořadí: běloruština je jazykem 

bývalého Velkoknížectví a odráží jeho semi-autonomitu, grodněnský dialekt vyjadřuje 

osobitost místní tradiční kultury. Diskurs „Mužické  pravdy“ tak odkazuje k rovině agrární 

84 «Prelestnyje pisma», z ruského «прельщать» — přilakávat, jsou výzvy Bohdana Chmelnického rolníkům, aby 
podpořili jeho bouření proti Rzeczpospolité v roce 1648.
85 To je nacionalistickými interprety vysvětlováno tak, že by to hrálo na ruku Rusům, s kterými Bělorusové mohli 
být asociováni A. Stankiewič, Kastuś Kalinoŭski. «Mużyckaja Prauda» i ideja Niezależnaści Biełarusi, s. 28.
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společnosti, v které je možná koexistence centrální dominantní autority, tedy polské státnosti, 

a semi-autonomních lokálních útvaru, tedy Litvy-Bělarusi.86  

 Ve svých provoláních se Kalinovský opírá o místa paměti ukazující celkovou pozitivnost 

polské vlády, která se zakládá na „volnosti“, k čemuž je využito Kosciuszkovo povstání, dále 

autorita „svátých otců v Římě“. Druhý komplex tvoří místa odkazující k negativnosti ruské 

vlády: „Moskal“, „rekrutýrka“, robota, tedy nesvoboda. 

 „Pravda“ znamená, že mužici jednají správně, když použíjí vlastní sily – sekery a kosy - 

k dosažení volnosti. „Volnost“ znamená dostat „políčko, tohle, co je tu od otců a praotců, na 

které jsme si v potu tváře již desetkrát vydělali.“87 „Dostat políčko“  a politická nezávislost 

znamená pro mužický národ jedno a totéž. Obraz „políčka“ konstruuje vlast jako zemi otců a 

praotců („otčizna“) a jako pole, které je obděláváno. 

 Ve svém pojetí volnosti je Kalinovský těsně spjat s polským romantickým patriotismem: 

je to „volnost“  šlechtice, který brání vlast, a rolníka, který ji obdělává. Pod vlivem událostí 

roku 1848 napsal polský básník Władysław Syrokomla (1823-1862) báseň „Dobré zprávy“, 

kterou v roce 1861 sám přeložil do běloruštiny: “Mužik a šlechtic se zbratřili, / Ruku v ruce a 

hrudˇ na hruď. / S perem u mapy a rádlem v poli / Svorně si rovnost střeží.”88  

 „Mužici-Bělorusové“ jednají občansky, když mohou národ „nejen krmit svým chlebem, 

ale i učit své pravdě.“89 V souvislosti s tímto výkladem světa vystupuje idea štěstí, která 

spočívá v rozumu a vědění. K dobytí volnosti je nepostradatelná „nauka“. Tohle je silným 

motivem „Listů zpoza šibenice“. V posledním z nich Kalinovský tvrdí: „ Bráško, nic lepšího 

Tě nemůže potkat, než mít poznání a rozum v hlavě. Ale jako den a noc nechodí spolu, 

nepřátelí se pravdivé poznání s nesvobodou moskevskou.“90 Z  toho pak pramení absolutní 

86 Srv.: Gellner, Nations and Nationalism, s. 13. 
87 „Mužická Pravda № 7“. In: J. Zaprudnik, A. Bird (eds.), s. 38
88 „Mužyk i šljachcic staǔ za panie bracie, / Ruki za ruki i hrudz´ za hrudz.´/ Pjarom na karcie, sachoj na nivie / 
Adzin druhomu vol´nasc´ zasciaroh. / Ej, u svabodzie zažyvjom ščaslivie, / My budziem dzietki, a naš bac´ka – 
Boh.“  Romantický patriotismus jde ruka v ruku s vlastivědou: Syrokomla publikoval etnografické materiály o 
Minské gubernie:“Kratké zkoumání jazyku a charakteru Rusinů Minské gubernie” (1856). 
knihi.com/Uladzislau_Syrakomla/Dobryja_viesci.html
89 „Mužická Pravda, № 1“. In: J. Zaprudnik, T. Bird (eds.), s. 29.
90 „Nie masz Bratki bolszaho szczaścia na hetym sviecie, jak kali czałaviek u haławie maje rozum i nawuki...No jak 
dzień z noczej nie chodzić razem, tak nie idzie razem nauka praudziwa z niawoloj maskouskoj.“ „List  № 3“, 
Tamt., s. 47.
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inkompatibilita běloruské existence, jakožto existence pravdivé, čili nezávislé, s ruskou 

zotročující nadvládou. 

 Obraz světa v narativu Kalinovského je založen na protikladu svobody a útlaku. Aby 

pojem volnosti zprostředkoval rolnickému adresátovi, „Pravda“ vykládá svět od jeho začátku, 

od stavu původní svobody až k moskevskému zlořádu. Původní stav svobody, kdy „býval 

někdy naš národ volný a bohatý. Roboty tenkrát nebylo žádné…bylo lesů hodně, půdy kolik 

chceš, a málo lidí“91 narušila válka žárlivých sousedů, „Moskalů a Němců“, a situaci 

napravuje „polský Král“. „Král“  uzavírá společenskou smlouvu pro „dobro a štěstí všech“: 

vydává zákon, aby ten, kdo nejde bránit vlast, pracoval pro manželky a děti vojáků, čili 

šlechty.92  Je to mýtus o počátcích národa, přičemž šlechta tu vystupuje jako „jeden z nás“, 

jako součást řádu pradávné slovanské demokracie, která se vyznačovala sociálním smírem a je 

narušena žárlivostí sousedů. Zní zde ozvěna fantastické koncepce Lelewela.

 Pro  Kalinovského je toto rozdělení –  na svobodné a nesvobodné, šlechtu a rolníky – 

spravedlivé proto, že šlechta šla bojovat pro svoji zemi dobrovolně, a za to dostala svobodu. 

Zdůvodňuje tak, že nyní by si mužici měli vydobýt svobodu tím, že za ni budou bojovat, a tím 

pádem se povýší na svobodné a budou „jako šlechta“. Zkaženost „Moskalů“ pochází právě z 

jejich nesvobody, z toho, že podlehli v minulosti mongolskému ujařmení.93 Zajímavé je, že 

toto místo bylo transponováno do nacionalistické publicistiky první třetiny 20. století: Rusové 

jsou zde považováni za barbary a Mongoly.94 Později se tento obraz stal součástí mýtu o 

původu jména „Bílé Rusi“ jakožto země čisté, nikdy nedobyté Mongoly.

 Požadavek  mužické svobody je podpořen odkazem k slovanské demokracii jako 

protikladu ruského útlaku, a takto se proti Rusku bouří celý národ – jak mužici, tak šlechta. 

Konstrukci spojení šlechty a mužiků slouží odkaz na povstání Tadeusze Kosciuszka roku 

91 „Byu to kaliści narod nasz wolny i bahaty. Nie pomniać hetaho naszyjae baćki i dziedy, no ja wyczytau y starych 
książkach szto tak kaliści bywało. Panszyzny tahdy nijakoj nie było… było lesu szmat, pola kolko choczesz, a 
ludziej to mało. No u susidztwie z nami żyu Niemec i Maskal. Adnamu i druhomu bahactwo naszoje kałoło u 
oczy ... da i chacieli nas zahnać z naszej baćkouszczyzny. Třeba było baranici sia...tak Karol nasz i napisau takoje 
prawo: Hetyja szto nie choczuć iści baranici swajej ziemli, niechaj abrablajuć pole hetym szto bjuć sia za wolnośc´i 
szczaście usich.“ „Mužická Pravda № 2“, Tamt., s. 30.
92 Tamt., s. 30-31.
93 „Mužická Pravda № 2“, Tamt., s. 31.
94 Srv. Odezva Běloruské vojenské komise, která byla zvěřejněna v Minsku v roce 1920. In: Turuk, Bělorusskoje 
dviženije, s. 143.

31



1794. Tadeusz válčil za nezávislost Rzeczpospolité v hranicích 1772 a tradičně se těšil u 

šlechty velké úctě – na jeho počest pojmenoval Mickievicz svou poému „Pan Tadeusz“.95  Pro 

posílení vazeb šlechtice s mužikem byla využita již existující pověst o tom, že Kosciuszko měl 

v plánu osvobodit rolníky.96  Paměť Kosciuszka povstání apeluje k národní mobilizaci proti 

ruské nadvládě, a do této konstrukce je „mužickost“, nebo „běloruskost“ organicky zahrnuta.97  

Na konstrukci revolučního národa, ve které šlechta a rolníci vystupují dohromady, a rolníci 

jsou povýšení na šlechtu, navazuje pozdější konstrukce běloruského nacionalismu, v níž se do 

mužického národa pokouší začlenit šlechta jako situovaná kulturně a hospodářsky blízko 

rolnictvu. Tak povstání v roce 1863, respektive jeho revolučně-demokratický proud v čele s 

Kalinovským, koreluje s polským zemským patriotismem a zároveň se v něm formují 

demokratické prvky, které katalyzovaly vznik ryze běloruského vlastenectví.

 V  samém Mickiewiczově textu „Pana Tadeusze“ je obraz Kosciuszka umístěn vedle 

ikon šlechtické domácnosti, nachází se tam spolu se svými spolubojovníky, s „běloruským 

panem Rejtanem“, který si „z žalu po ztrátě volnosti rozpáral břicho,“  když se dozvěděl o 

rozdělení Rzeczpospolité.98  V poznámce pod čárou k běloruskému vydání poémy je 

vysvětleno, že „Kosciuszko, generál Polska, válčil v době našich dědů proti moskevské a 

německé síle pro volnost Polska, Litvy a Rusi“.99  Zde má své místo také polská ústava z 3. 

května 1791, jakožto „zákon darující volnost“: status Velkoknížectví litevského a Polska v 

novém konfederativním státě Rzeczpospolitá je rovnoprávný. 

 „Mužici-Bělorusové“  jsou konstruováni jakožto svobodymilovní v nápadném kontrastu 

k „Moskalům“. Obraz „Moskala“  jako bytostně cizího je obrazem především ruského státu. 

Rozrostlý byrokratický aparát, jemuž je nutno platit, je symbolem nespravedlivosti  -- platí se 

95 «Pan Tadeusz», pa polsku napisaŭ Adam Mickiewicz. Na biełaruskuju hutarku pierawiarnuŭ Wincuk 
Marcinkiewicz. Pieciarburh: «Zahlánie sónce ŭ naše wakónce!», 1908, s. --
96 Kosciuszko vydal Polonecký universal od 7. května 1794, který slíboval rolníků osobní svobodu a zmenšení 
roboty, což mělo rolníky přilákat k připojení k šlechtickému boji proti Rusku. 
97 A. D. Smith, Ethnicity and Nationalism, In: The Sage Handbook of Nations and Nationalisms, s. 170.
98 Tento «běloruský pan», jak byl osloven Dunin-Marcinkiewičem, byl Tadeusz Rejtan (1746-1780), novogrodský 
posel sněmu Rzeczpospolité. Proslavil se svým protestem proti prvnímu dělení. Během tři dnů (17.-22. května 
1773) bránil zahajení sněmu, který měl dělení potvrdit. Pro běloruské dějiny je podstatné, že Rejtan byl z 
Novogrudku, někdejšího hlavního města Velkoknížectví, a hájil neligitimnost sněmu tím, že měl řádně probíhat v 
Grodnu a maršalkem měl být Litvin, nikoli Polák. Srv.: R. Jurkowski, Polskie spory o Białorusi. Białoruskie 
Zeszyty Historyczne. №  6, 2010, s. 166.
99 «Pan Tadeusz», s. 3. 
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za půdu, která je vlastnictvím mužika - a proti této křivdě musí národ povstat.100 „Moskal“ 

vystupuje „vnějším omezením“ pro svobodné mužické jednání. Ruský stát uvaluje na mužiky 

nespravedlivé povinnosti –  robotu a „rekrutýrku“. Robota je reprezentována jako 

nespravedlivá nejen proto, že bylo slíbeno její zrušení, ale i odkazem na minulost, kdy polská 

vláda požadovala tři nebo šest dnů týdně na domácnost, zatímco Car vyžaduje šest dnů na 

osobu. „Rekrutýrka“  je dána jakožto kontrast k pojmu vlasti, baćkouszczyzny, která naopak 

vychází z pojetí slovanské demokracie, jednoty rolníka a vojáka. Dunin-Marcinkiewič tlumočí 

v překladu „Pana Tadeusze“ pro Bělorusy, že „  země, na které jsme se narodili, které 

vládneme svou prací, v které jsou pohřbeny ostatky našich otců, dědů a praotců; vzduch, 

kterým dýcháme, toto se jmenuje atčyzna, baćkouszczyna.“ 101

   „Páni  a Moskali“  se v „Pravdě“ uváději často dohromady, takto se akcentuje jejich 

příbuznost nebo stejnost. Tím se polská vláda oddaluje od kompromitujícího vztahu s pány, a 

naopak Moskali jsou blízkostí k této nenáviděné skupině kompromitováni. „Páni a Moskali“ 

tvoří dohromady „psí vládu“  („sobaczy rąd“) - ruský stát, proti němuž stojí v rámci 

povstaleckého diskurzu polský pořádek. Polská vláda je vyzdvižena  pozitivně jakožto 

spravedlivá vláda, taková, která vznikla na popud a pro obranu společnosti: „Vláda existuje 

pro národ, a ne národ pro vládu.“102

 Táž juxtapozice mezi „Moskalem“  a polským státem prostupuje i v souvislosti s 

národními požadavky „Pravdy“ a „Listů“. Zatímco polská  vláda „dává všem bratrským 

národům samosprávu“, což znamená autonomii v mezích federace s Polskem, a slibuje návrat 

k víře předků, Car zavádí pravoslaví a výuku v ruštině, aby zcela proměnil Bělorusa 

v Moskala.103 Nářek nad zavedením ruských škol patří k emotivně silným místům v 

„Pravdě“ a „Listech“, a to je snad jediné místo, kde Kalinovský vyslovuje jméno „Bělorus“. 

To souvisí s zakotvením Kalinovského vnímání v osvícenské hodnotě vzdělání a vědění: 

Kalinovský oslavuje možnost, že ruka rolníka se hodí nejenom k držení rádla, ale ke psaní 

100 „Mužická Pravda № 7“, Tamt., s. 38.
101 “Pan Tadeusz”, s. 27.
102 „Ne narod zrobleny dlja rądu, a rąd dlja narodu.“ „Mužická Pravda №4“, Tamt., s. 33.
103„List №1“, Tamt., s. 44.
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spravedlivé pravdy, takové „jako Bůh na Nebi“. Polská  vláda vrací víru „dědů a pradědů“  - 

řecko-katolickou unii, což je také místo paměti textů „Pravdy“, jemuž je věnováno celé šesté 

číslo. „Psí vláda“ zakázala spravedlivou víru a místo ní zavedla heretické pravoslaví, což není 

nic jiného než „Carova víra“, schizma, a tudíž i sám Car není legitimním.104 Koncepty vědění 

a volnosti - pravdy o tom, že půda náleží rolníkům - jsou spojeny s Bohem a jeho přítomností 

ospravedlňovány. 

 Shrňme:  Relevantním pro „Pravdu“je  především koncept „volnosti“,  a to nejenom 

osvobození od vázanosti k půdě, ale také ve smyslu občanské svobody, samosprávy, svobody 

jednání a vyznání. Pro  stanovení běloruské národní identity byl koncept suverenity jednání 

rolníků zásadní. Důležité je, že dobový pojem „políčko“  byl zahrnut do pojmu vlasti, 

„baćkouszczyny“,  jako místa obdělávaného otci a praotci. „Pravda“ jako primární diskurs 

vypovídá o „polské věci jakožto naší věci, věci volnosti“.105  Tato „naše věc“  se však 

nedokázala stát „společnou věcí“ rolníků, Car v průběhu povstání robotu zrušil a rolníkům dal 

volnost. Běloruská šlechta, která díky polskému vzdělání považovala minulost a budoucnost 

polského státu za svou vlastní, byla od selského lidu oddělena příkopem jiné kultury. Rolníci 

mluvili bělorusky, ne polsky, řecko-katolickou konfesi bez větších potíží proměnili na 

ortodoxní a tradičně nenáviděli pány. 

Problematičnost vzniku zpětné vazby mezi rolnickým adresátem a revoltující šlechtou 

produkuje rozštěpení povstání na protichůdně směřující dvojici zájmů „pány“ a „sedláky“. Ani 

v Grodněnské gubernii, kde jazykové a konfesní předpoklady byly příznivější, nedosahovaly 

povstalecké oddíly velkého počtu (dohromady kolem dvou tisíc lidí). Neunifikovaný školský 

systém nebyl schopen kulturně propojit rolnické masy a šlechtu tak, aby tvořili jednu kulturu, 

symbolický svět venkovanů byl založen na víře v „odvěkou“  hierarchii. „Původní stav 

rovnoprávnosti“ nebyl důvěryhodný pro rolníky, jejichž pradávná zkušenost říkala, že zájmy 

šlechty jsou bytostně jiné. Kalinovský se tuto nedůvěru snaží nabourat tím, že „se to dočetl 

v knížkách“, jenomže pro sedláka byl právě ten, kdo četl, podezřelý.

104 „bajstruczaho rodu“. „Mužická Pravda №6“, Tamt., s. 36-37.
105 “List №1”, Tamt., s. 45.
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„Mužická Pravda“ Kalinovského je exemplární, neboť vymezuje diskurzivní místo pro 

národní identitu teritorializovanou sociálními požadavky. Proměňuje masu lidu, který předtím 

byl pouhým nevolníkem, v jednající subjekt, a uvádí jej na cestu, potenciálně směřující k 

občanské společnosti. „Pravda“ je tedy právem mužiků jednat a bránit své zájmy, svými 

silami se osvobodit a vydobýt půdu a osobní volnost. Právě tento patos samostatnosti a obrany 

rolnických zájmu udělal z Kalinovského hrdinu „mužického národa“. Díky represivní kulturní 

politice ruského absolutismu a polskému patriotismu domácích vzdělaných vrstev 

osvobozenecké hnutí poskytlo pro pozdější národní diskursy možnost rýsování národa skrze 

artikulaci sociálních práv. Sovětský diskurs prohloubil sociální konstrukci národa jako 

revolučního lidu potřebujícího půdu. 

  Povšimněme  si, že ačkoliv v textech není přítomna národní agitace jako taková, jsou 

konstruovány obrazy na jedné straně 'nás' - „mužiků“, a na druhé straně „Moskalů“, kteří 

ztělesňují to 'cizí'. Tyto obrazy jsou aplikovány na koncept volnosti – mužik jí chce, Moskal jí 

překáží. Toto poskytlo živnou půdu pro pozdější nacionalistický narativ. Právě tam nalézá 

svoje pokračování diskurs „Mužické pravdy“ jakožto projekt sjednocení mužiků a šlechty. 

Kalinovského oslovení mužiků, i když nedosáhlo svého cíle, způsobilo ostřejší rýsování 

mužické masy na politickém jevišti v důsledku reakce ruského státu. Ten, z obavy revoluce, 

začal s rolnictvím počítat a využil ho coby potenciální opory.  Důležité je, že existenci 

rolnictva jakožto „organické složky společnosti“, si uvědomil právě „cizí“ ruský stát, a nikoli 

vlastní domácí šlechta. Konstrukt o „ruskosti“ běloruského rolnictva bere zde svůj počátek a je 

také objektivně založen na půdě a svobodě, kterou daroval běloruským sedlákům, jakožto 

svým věrným poddaným ruský Car. 
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2. Bělorusko: název a obyvatelé

 2.1 “Tutejší” a “Druzí”

 Definice  národního společenství začíná názvem, se kterým se příslušníci národa 

ztotožní. Jako národní stát dostává Bělorusko poprvé název v rámci sovětské státnosti, název 

pocházející ze středověkých kronik a pohodlný pro ruský státní nacionalismus. Název 

“Bělorusko”  je složen ze dvou kmenů: “bílý”, jenž je podřízeným adjektivem ve vztahu k 

substantivu “Rus”. Semantická podstata názvu je problematická: vztahuje se k ´cizímu´, tedy 

“Rusi”, a vymezení identity tak spočívá na nosnosti adjektiva. Východní sousedé jsou pro 

Bělorusy ztělesněním “cizích”. Aby se odlišili, berou Bělorusové Rusům jejich “ruskost”  a 

označují je za “Moskale”, nebo “Moskevce”, což koresponduje s tradičním vnímáním 

“tutejších”  mužiků, rozlišujících jiné podle jejich společenské funkce. V průběhu 19. století 

“Moskal”  označuje nejen obyvatele ruského státu, “Moskal”  je ruský stát, stejně jako 

jakýkoliv reprezentant jeho násilné moci: car, voják, úředník.106 Na tuto násilnickou funkci 

navazují nacionalisté své pojetí v letech dvacátých, když vídí Moskale jako barbary, “divokou 

moskevsko-bolševickou hordu”. Jako politicky korektní se používá název “Rasějci”, což 

posouvá etnickým obsahem zatíženou definici do roviny státní příslušnosti. 

 Po sjednocení východního a západního Běloruska v BSSR existuje běloruský 

nacionalismus v opozici vůči komunismu a vymezuje se primárně vůči Rusku. Rada 

Běloruské lidové republiky v exilu se ztotožňuje s výkladem historického dědictví Běloruska 

jako nacházejícího se v neustálém soupeření s Ruskem ve středověku, následně Ruskem 

brutálně potlačeného a rusifikovaného. Bělorusko  nebylo jenom rusifikováno, ale také 

polonizováno a takto existovalo pod názvem “Bělopolsko”.107 Avšak národ-šlechta a 

katolicismus poskytovaly Bělorusku vítanou západní identitu, odlišující Bělorusy od 

106 Tolkovyj slovar‘ zhivogo velikorusskogo jazyka Vladimira Dalja. Tretje, ispravlennoje i znachitel’no 
dopolnennoje izdanie pod red. Prof. I. A. Boduena-de Kurtene. Tom 2, SPb- Moskva 1905, s. 912. Tolkovyj slovar‘ 
russkogo jazyka, pod red. Prof. D. N. Ušakova. T.2. Moskva, Gos. Izdatel’stvo inostrannyh nacionalnyh slovarej 
1938. s. 264. Akademija nauk SSSR. Institut Jazykoznanija. Slovar‘ sovremennogo literaturnogo jazyka. T. 6. 
Moskva-Leningrad 1957, s. 1284. In: Paŭstannie na Bělarusi 1863 hodu: „Mużyckaja Praŭda“ j „Listy z-pad 
šyběnicy“. J. Zaprudnik, T. Bird (eds.), s. 23.
107Tak byl za účelem obhájení hranic Rzeczpospolité před západními mocnostmi na Versaillské konferenci 
pojmenován a prezentován běloruský prostor okupovaný Poláky v roce 1919.
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východního tyrana, adjektivum “bílý”  tedy nabývalo významu “západní”, tudíž “svobodný”, 

“progresivní”.108  Polsko zaujímalo pozitivní místo v běloruských dějinách, protože společné 

polsko-běloruské dějiny poskytovaly symboly autonomistických aspirací počínaje projektem 

politického obrození Velkoknížectví v roce 1812. Běloruskost je v mezích polskosti obvykle 

akcentována buď zdůrazněním etnického původu polských národních hrdinů, například 

Kosciuszka, nebo odkazem na společný historický osud Litvy-Bělarusi. Povstání 

Kalinovského se stává závažným kvůli svému vyhroceně antiruskému obsahu: jeho 

nejcitovanějším výrokem se stává “Pamatuj, že nikdy nebudeš šťastný, dokud ti budou 

vládnout Moskali.”109  

 Adjektivum “bílý”  (litevsky “balta”) na druhou stranu může nabývat substanciality ve 

vztahu k baltskému prvku, jenž se spolu se slovanským podílel na vzniku běloruského 

etnika,110  a který je příčinou odlišnosti běloruštiny od všech ostatních slovanských jazyků.111  

“Baltarussija”  je litevský název Běloruska. Tudíž historicita názvu Běloruska má etnický 

základ neodkazující jednostranně k východnímu sousedovi, ale odrážející baltský podíl na 

vzniku Bělorusů. Představa o Bělorusech jako zvláštním balto-slovanském etnickém útvaru je 

rozšířená pouze v oblasti archeologického bádání. Baltské spojení zůstává neartikulovaným, 

ačkoliv má běloruský národní projekt základ v apropriaci historického jména Litvy. Běloruský 

nacionalismus se probouzí později než litevský: představu středověké Litvy jako státu 

etnických Litevců před polonizací již prosadili litevští obrozenci v publikacích časopisu 

“Aušra”  (1883-85),112  zatímco první syntéza běloruských dějin vyšla na stránkách “Naši 

Nivy” v roce 1910. 

 Nacionalistické  vypravení je posedlé etnickou stejnorodostí běloruského etnika a 

čistotou jeho slovanské základny, což má Bělorusy odlišovat od Rusů a Ukrajinců, 

108M. Škjaljonak, Da metodoljogii historyi Bělarusi, s. 154.
109M. Abramchik, Belorussia. Munich, 1963, s. 7.
110Baltský substrát, tedy východolitevské kmeny, byl ke konci I. tísiciletí asimilován kmeny slovánskými. M. 
Čarnjaŭski, G. Štychaŭ, Historyja Bělarusi. V 6 svázcích. Sv. I. Minsk: Ekaperspektyva, 2000, s. 138-139. 
Současný běloruský archeolog Štychaŭ je názoru, že autochtonní baltské obyvatelstvo se stalo základem nové 
etnické společnosti. 
111J. Stankiewič, Saveckaje chvalšavannie historyi Bělarusi. Munchen 1956, s. 18. 
112L. Švec, Dějiny baltských států. Praha: "Lidové noviny", 1996, s.  138.
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ovlivněných mongolskou a tatarskou příměsí.113 Běloruští nacionalisté v letech třicátých 

tvrdí, že “prvobytná Litva zaujímala území s nepochybně běloruskou většinou”.114  Neúspěch 

téze historické Litvy jako běloruské vlasti skutečně přisuzuje Bělorusku autentické místo 

pouze v mezích etničnosti. A jsou to jejich etnicky příbuzní sousedé, kdo Bělorusy definují, 

ovládají a vykořisťují. V této udržující Bělorusy v mezích etnické kategorie konstelaci se stává 

rozhodující, když sociálně smýšlející inteligence rozezná v mužicích Bělorusy. 

 Je nutno zdůraznit, že s Litvou Bělorusko zápasí o historické dědictví jako s vnějším a 

odlišným etnikem, zatímco vůči Polsku nebo Rusku se musí vymezovat jakožto vůči 

příbuznému, a to vůči oběma současně. Běloruština je v 19. století vůči ruštině L-language, ale 

zároveň je L*-language vůči polštině. Bělorusové se musí postavit vůči dvojí nabídce 

příbuzenství, jak podtrhuje národní básník: “Jednou přisedli k Bělorusu / Moskali i Lechové/ 

A začali ho přetahovat / Loktem šťouchat bratrsky: / - Tys můj pravý bratík-  /  Mrmlá 

Moskalik/ - Tys kmotřenec můj, můj synáček- /  Syčí Jidáš-Lech.”115  

 Etnická blízkost spojená s politickým ovládáním umožňuje sousedům definovat 

Bělorusy jako část vlastního národa, zkaženou vlivem mocenského konkurenta: Rusové 

definují Bělorusy jako bratrskou větev velkoruské národností pokaženou katolíctvím, Poláci 

považují Bělorusy za poruštěné katolíky, běloruština je “polsko-ruština”.  Takto korespondují 

Bělorusové podřízeným způsobem jak s ruským, tak s polským etnikem: nejsou ani dost ruští, 

ani dost polští. Přítomnost zápasících mocenských vlivů nabízí běloruskému nacionalismu 

možnost se při vlastním vymezování vůči soupeři přiklonit k jeho rivalovi. Vliv 'cizího' je tedy 

neutralizovatelný tak, že je zdůrazňován v místní kultuře již přítomný podíl jeho nepřítele. V 

tomto prostoru vymezeném nedostatečností, tj. pohybujícím se mezi dvěma 'cizími', se 

kterými se můžou identifikovat jenom nedostatečně, existují tedy Bělorusové. Takto se 

problematizuje autenticita Bělorusů, stávají se v průběhu kulturních a sociálních interakcí 

113N. Vakar, Belorussia: The Making of a Nation, s. 40.
114M. Škjaljonak, Bělarus-Litva-Kryvija, In: Bělarus´´ i susedzi, s. 21.
115“Raz abseli Bělarusa / Maskali da Ljachi / I davaj jamu svajactva / Tykaci z-pad pachi: / - Ty moj iscinny 
bratočak!- / Maskaljok barmoča, / - Ty moj chresnik, moj synočak! - /Juda-Ljach sakoča.” J. Kupala,“Svajaki”. In: 
Lyč, Historyja kultury Bělarusi, s. 193. 
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“poddajnými”.116  Když jsou Bělorusové rusifikováni, “vzpomínají”  na své katolictví a 

příslušnost k západní kultuře, tedy sami se polonizují, zatímco když jim hrozí polonizace, 

obracejí se pro potvrzení nepolskosti k “své” pravoslavné víře, naříkají nad zákazem nejenom 

běloruských, ale také ruských škol.117  V tom se odráží problematická substancialita názvu: říci 

“nejsme Rusové, protože jsme Bělorusové”, nebo „nejsme Poláci, protože jsme Bělorusové“ 

nestačí. Překrývání běloruské kultury s kulturami sousedními produkuje “slabý”  běloruský 

nacionalismus a instrumentalizaci běloruské otázky jako polského nebo ruského výmyslu.

 Nacionalismus se střetává s instrumentalizovatelnou konfesijní příslušností, která 

umožňuje sousedům definovat Bělorusy, oporu naopak nachází v poměrně homogenní 

“mužické”  kultuře, kterou však rolníci opouštějí spolu se sociálním vzestupem. Bělorus 

“zapomíná rodný jazyk, oděv a obyčej mění za cizí.”118 Katolíci jsou více náklonní polské 

kultuře, pravoslavní - ruské.119 “Pod křížovou palbou bojovného nacionalismu ruského a 

polského, v atmosféře boje mezi katolictvím a pravoslavím a pohrdání vyšších a středních tříd 

Ruska a Polska (pánů, úředníků, kněží aj.) ke všemu národně-běloruskému jakožto 

'mužickému', 'chámskému', 'sprostému', obludně vzrůstá konfesijní antagonismus mezi 

Bělorusy-katolíky a Bělorusy-pravoslavnými. Proces dvojí denacionalizace vede k tomu, že se 

Bělorusové začínají stydět za vše národně běloruské, vše, co je odděluje od pána-Poláka a 

úředníka-Velkorusa, a cestou zapření všeho rodného hledají “vychod v ljudi.”120  

 Běloruský nacionalismus stáví právě na této kulturní, sociální a politické inferioritě. Jako 

protiklad “zapření” a pocitu studu se rodí leitmotiv “naše síla je v nás samotných”.121 Tato síla 

spočívá v úrodnosti půdy, obdělávané generacemi předků. Připomínání otců a praotců 

umožňuje dosažení nesmrtelnosti (v) národní komunity/ě. Tak nabývají na významu pohanské 

slavnosti Dziady a Dožinky. Nositelem  běloruskosti se stává mužik, “tutejší”  nezasažený 

116J. Kupala “Tutejšyja”. libelli.narod.ru/kupala/tut.html Nestr.
117Protest Běloruské lidové republiky Pařížské konferenci, březen 1920. In: Turuk, s. 140.
118F. Bohuševič, Dudka Biełaruskaja. Nestr. knihi.com/Francisak_Bahusevic/Dudka_bielaruskaja.html#chapter1
119„Představa pravoslavného Poláka byla celkem nereálnou věcí.“ A. Krysiński, Liczba i rozmieszczenie 
Białorusinów v Polsce „Sprawe narodosciowe“. 1928. nr 3-4 s. 361. In: J. Tomaszewski, Z dziejów Polesia: 1921-
1939: zarys stosunków społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, s. 26.
120F. Turuk, Bělorusskoje dviženije, s. 8.
121 Autorem tohoto hesla je A. Luckiewič. A. Luckiewič, Baraćba za vyzvalěnnie, s. 126.
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vlivem sousedů. Formuje se topos ztracených kulturních výdobytků, jež Bělorusové vynaložili 

ve prospěch Rusů a Poláků: navzdory etnickému původu nemohou být Kosciuszko, 

Syrokomla, Mickiewicz nebo Dostojevský zahrnuti do běloruské kultury.122 Topos 

vykořisťování Běloruska jako agrárního přívěsku spolu se zdůrazňováním etnické odlišnosti 

Bělorusů od jejich sousedů dává vzniknout běloruskému národnímu socialismu.

 “Tutejší” jsou etnickou kategorii, tedy skupinou, jejichž jazyková a kulturní odlišnost “se 

nepromítla do jasného vědomí soudržnosti jejich příslušníků.”123  Z “medvědího zakoutí”124  je 

pro rolníka úniku jen v ruském kulturním prostoru, pociťovaného v představách polského 

zemského patriotismu jako erární nebo utlačovatelský. V období druhé poloviny 19. a začátku 

20. století koresponduje národní rozměr existence se strukturou tradiční společnosti. “Tutejší” 

se vymezují v závislosti na kontextu, na osobních kontaktech, podle okolností pociťují 

spřízněnost buď s polskou, nebo s ruskou kulturou.125  

 Díky simultanní přítomnosti zápasících nabídek může být rozhodnutí proměnlivé a 

závislé na situaci. V  druhé půlce 19. století je vzorným příkladem identity “tutejších” 

zascianková šlechta, ekonomicky situovaná blízko rolnictvu.126  Hájení šlechtického statusu, 

často nepodloženého právně, se musí opírat o používání vnějších příznaků polskosti (polských 

slov), se kterými je šlechtictví asociováno a které pomáhá k nabytí symbolického, případně 

ekonomického kapitálu. Tato identifikace nepřekáží loajalitě k ruskému státu v situacích, jako 

je úřední jednání nebo dodržování pravoslavného ritualu. 

 V  básni “Chresbiny Macjuka” (1891) Bohuševič popisuje setkání sedláka s 'jinými', 

pánem, tedy Polákem, a kozákem, reprezentujícím moc ruského státu. První uhodí Matiaje za 

122M. Škjaljonak, Ab «Tutejšych», In: Bělarus´ i susedzi, s. 125.
123M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody, s. 90. Srv.: Smith, National Identity, s. 21. 
124„Medvěžij ugol“ je označení spojení se světem postrádající Vilenské gubernie. Je to také narážka na údajnou 
„Smorgońskou akademii“, založenou knížetem Radziwillem pro výcvík medvědů. Oslovení „smorgońský 
akademik“ bylo používáno na výsměch rolnické nekulturnosti a neohrabanosti. Srv.: Kirkor, Etnografičeskij 
vzgljad na Vilenskuju guberniju, s. 283. A. Luckiewič, Nacional´noje vozroždenije bělorusov, 1909. In: A. 
Luckiewič. Baraćba za vyzvalennie, s. 58.
125E. Gellner, Nations and Nationalism, s. 14.
126Dunin-Marcinkiewič, Pinská šlechta (1866). Zápletkou je roztržka mezi dvěma rodinami založená na tom, že 
jeden pater familias nazve svého souseda mužikem, čimž ho smrtelně urazí. Obě rodiny se znesváří, kvůli čemuž se 
nemůže uskutečnit svatba jejich milujících se dětí. Ženich povolává úředníka, aby nařídil rodinám se smířit. 
Úředník však poté, co je podplacen, znovu podněcuje k hádkám roznášením pomluv. In: V. Dunin-Marcinkiewič, 
Pinská šlechta. Jazep Januškevič (ed.). Minsk: Viktar Chursik, 2008.
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to, že se představuje jako “tutejší”, načež se Matiaj rozhodne být Polákem, aby už nedostával 

bičíkem. Druhý, kozák, agituje u Matiaje a v celé jeho katolické vesnici, aby přestoupili k 

pravoslaví. Zatímco v prvním případě se Matiaj rozhodl pro změnu, která mu ulehčí, případně 

zachraní život, za svou vírou se rozhodne stát. Zajímavé je, že jeden z rolníků na nabídku 

konvertovat odpovídá, že se zachová (a spolu s ním i celá vesnice) podle rozhodnutí 

Matiaje.127 Důležité je nejen to, že konfesijní identita je v tomto nacionalistickém vyprávění 

představená jako nezávislá na polskosti: Matiaj je katolík a “tutejší”, Polákem je pouze 

situativně. Důležité je, že rolník si je vědom možnosti příklonu k tomu či onomu označení v 

návaznosti na výhody či nevýhody, které z něho vyplývají. 

 Situativní  identifikace není vlastní jen nevzdělaným: “Deklaroval jsem se automaticky 

jako Polák, když bylo potřeba, ale uvnitř jsem se vždy cítil tutejším”, říká akademický kolega 

historika Škjaljonka.128 “Tutejšskost”  předpokládá příslušnost k většímu celku, byla 

důsledkem rozvrstvení kultur v pohraničním regionu, kde vyšší federativní vrstva koexistovala 

s lokální, a polskost nebo ruskost nevylučovala identifikaci s “tutejšskosti”. Mickiewicz se 

cítil jako “tutejší”, když nazýval Litvu svojí vlastí. Zároveň “tutejšskost”  zachovává 

předpoklády přijetí běloruskosti, protože předchází asimilovanému stavu, umožňuje se 

identifikovat kontextuálně, “automaticky”, v okamžiku narážení na limity “tutejšskosti”. 

Běloruský nacionalismus v období od konce 19. století po vytvoření běloruské sovětské 

státnosti se střetává s “tutejšími”, jejichž národní vědomí se nezformovalo, avšak není 

prázdným místem, je obsazeno neustále střídajícími se identifikacemi. Potřeba identifikovat se 

s federativní kulturní vrstvou vzniká, když jde o prestiž: “Mezi jinými hosty u mně dnes 

budou: jedna madam, kněz, úředník a pán. Když dojde na rozhovor s madam, neříká se – 

“paničko”, ale “madam-siňora”, když s knězem, nikoliv “batiuško”, ale “duchovní otče”, když 

s úředníkem, žádné “pane úředník”, ale “vaše blahorodí”, a když s pánem, nikoliv prostě 

“pane”, ale “jasný pane hrabě”. Všichni jsou tutejší personae gratae, lidé stejného se mnou 

127F. Bohuševič, Dudka Biełaruskaja. Nestr. knihi.com/Francisak_Bahusevic/Dudka/bielaruskaja.html#chapter14.
128M. Škjaljonak, Ab „Tutejšych“, s. 128.
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světonázoru, a skoro stejného postavení, takže si přeji, aby věděli, že moji příbuzní nejsou o 

nic horší, než její příbuzní.”129

 Oslovení „tutejších“  národní, tedy neběloruskou identitou v podmínkách poválečné 

hospodářské deprese bylo založeno na příslibu sociálních jistot: přihlásit se k polské 

národnosti znamenalo pro zbídačené, hladovějící obyvatelstvo v roce 1919 podíl na americké 

hospodářské pomoci Polsku. Potraviny za nízké ceny dostával ten, kdo se zapisoval jako Polák 

do polských družstev.130  Bělorusové Vitebské gubernie se nechtěli „vrátit“ z RSFSR do BSSR 

v roce 1924, protože se obávali zhoršení materiálních podmínek po připojení k slabšímu 

Bělorusku.131 Běloruští nacionalisté, například chudé učitelstvo, tzv. „dyrektary“, placení 

bohatšími sedláky nebo šlechtou,132 kteří měli „vůli“  považovat se za Bělorusy, si všímali, 

jak jejich krajané opouští vlastní kulturu pro „materiální blahobyt“. 133 „Tutejší“ kultura byla 

v souvislosti se sociálním postavením „tutejších“  chápána jako “kulturní anachronismus”  a 

primitivnost.

 „Bělorusové“  nabízeli jednotu ve svébytnosti, která byla tmelena společnou sociální 

křívdou a hospodářským vykořisťováním, které v nacionalistickém vyprávění koincidovalo s 

národním útlakem. „Tutejší“ na oplatku vnímali “Bělorusy” jako jen jednu z politických stran, 

typu polských socialistů,134  do které nechtěli vstoupit, protože nenabízela společenskou 

prestiž. V podmínkách blízkosti kultur bylo o to snažší ztotožnit běloruskost se sociálně 

nižším statusem, a o to snažší opustit „tutejšskost“. 135 Národní hnutí, které mělo k dispozici 

129“Z-pamiž inšych hasćiej buduć u mjanje sjahonnia: adna madam, pop, spraunik i pan. Kali z madamaj zojdzie 
havorka, to nie kažecie – paněčka, a madam-sinjora, kali z papom, to – ne baciuška, a ajciec duchouny, kali z 
spraunikam, to – ne pan spraunik, a vašarodzije, a kali s panam – to ne prosta pane, a – jasně paně hrabja. Usio heta 
tutejšyja grata-persony, měždu protčym, ljudzi adnolkavaha sa mnoj svetahljadu i amal´ što nie adnolkavych 
ranhau, tak što haču ja, kab jany vědali, što i radnja maja nie nižej staic´ ad ichnjaj radni.” J. Kupala, Tutejšyja. 
Nestr.
130Turuk, s. 28.
131Ladyseŭ, Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 162. 
132M. Škjaljonak, Ab “Tutejšych”, s. 133. Srv.: “běloruské povolání – dyrektar bělaruskaj basoty” In: J. Kupala, 
Tutejšyja. Ljosik, Kul´turny stan Bělarusi, In: Sbor tvoraŭ (1921-1930), s. 171.
133„Jakimi b raskošami materyjalnymi b nas ne nadzialiali, nikoli jašče nie budzem ščaslivy, pakul čužaja volja 
budze haspadarom nad našaj voljaj. Kab hetaha nie bylo, my pavinny rastaptać, zniščyć tu kulturnuju manu, jakaja 
vučyć, što my nja jość my, što my niejkaje nešta, jakoje aby nakarmiŭ, jak bydljo, dyk i syta budze. My pavinny 
dušu našu narodnuju vyjavić u svajom“ ja“, u svajoj samabytnaści i smela sjahnuć pa svaje neadjemnaje prava 
samim rasparadžacca hetym svaim „ja“, říká Janka Zdolnik, učitel v Kupalových Tutejších. Nestr. 
libelli.narod.ru/kupala/tut.html
134M. Škjaljonak, Ab «Tutejšych», s. 132.
135Haspadar Haroška říká: „Pany byli polskija, zakony – russkija; polskija lajuć ruskich, ruskja lajuć polskich, a jak 
pryjdze, kab našaha prostaha čalavieka pakryudzić, dyk i polskija i ruskija u adnu dudku hrajuć.“ Kupala, 
Tutejšyja. Nestr.
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jen mužickou kulturu, nedisponovalo dostatečným intelektuálním a ekonomickým 

potenciálem pro oslovení těch, kteří se mužickosti chtěli zbavit. Čtyři a půl tisícový náklad 

jediných národních novin “Naša Niva” nebyl dostatečný pro oslovení deseti milionů Bělorusů. 
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2.2 Polešukové: dychtění po štěstí

 Poleské obyvatelstvo před druhou světovou válkou se nacházelo na prahu proměny v 

moderní, nebo podle Gellnerovy definice industriální, společnost. Díky geografické a kulturní 

izolaci se poleské etnikum dlouho nacházelo mimo dosah jakéhokoliv nacionalismu. Polský 

jazyk udávala jako rodný drtivá většina katolíků, kteří však tvořili v Polesí menšinu, zatímco 

pravoslavní, kterých bylo čtyřikrát více, uváděli vedle jazyku běloruského “tutejší”, tedy pro 

danou vesnici specifický dialekt.136 Identifikovalo se lokálně, od vesnice k vesnici, roli hraly 

především dialektální, ale také majetkové rozdíly. Podstatné bylo, že vlastní kultura byla nyni 

pociťována jako neperspektivní.137  

 Polesí bylo v meziválečném období součástí Polska, kromě jížní oblasti kolem Gomelu, 

která se do roku 1926 nacházela v Ukrajinské SSR. V polském Polesí jen 19% obyvatelstva 

žilo z nezemědělských činností, přičemž se do nich započítávalo zahrádkářství, rybářství a 

lovectví.138 Přetrvávání nemonetárních hospodářských vztahů, absence techniky, technologie, 

hnojiv vyvolávaly hlad po půdě. Nové parcely vznikaly vykácením lesů a rychle degradovaly: 

Polesí  bylo  krají bažin.139 Kvůli agrární přelidněnosti rolníci častěji odjížděli za prací, k 

čemuž přispělo postavení nových železničních tratí v Polesí Poláky, díky nimž se ovšem také 

ukázalo, že se Polešukové bojí vlaku nebo autobusu.140  

 Zemědělství znamenalo v podmínkách poleské přírody práci vyčerpávající “ducha a 

tělo”: s bažinou se bojovalo jen velkou trpělivostí. Omezená komunikace s vnějším světem 

vylučovala alternativu k “těžké práci”, les a bažina dodávaly skupině svéráznost vzhledu.141  

Polešukové ve svátek nosí pracovní oděv, chléb mají jen v létě. “Když léto skončí, chleba 

136 J. Tomaszewski,  Z dzejów Polesia, s. 28.
137“... on the contrary, when on occasion cultural differencies do tie in with and reinforce status differences, this is 
held to be somewhat shameful for the society in question...” Gellner, Nations and Nationalism, s. 64.
138 “Na Polesiu jednak były tylko nieliczne większe fabryki, a przemysl ciężki w ogóle nie istniał.” J. Tomaszewski, 
Z dzejów Polesia, s. 48-49.
139 Tamt., s. 117.
140J. Obrębski, Narod bez bac´kaŭščyny, s. 144. 
141Etnografové 19. století píšou o nemoci rozšířené mezi sedláky Polska a Běloruska, známou jako „koltun (plica 
polonica). Nejcharakterističtějším projevem koltuna bývají vlasy, které se zamotávají a jakoby slepují v jednu 
masu. Vytváří se tak ohromná „čepice“, která svou hmotností zatěžuje svou oběť. Tato čepice se nazývá koltunem. 
Příčina této nemoci není hodnověrně vysvětlená: obvykle převládá názor, že je způsobena bahnitou půdou a jinými 
výpary jezerních vod, kterými jsou naplněny Pinský a Slucký okres; také se říká, že koltun vzniká kvůli silnému 
ohromení rozumových schopností a mozkových cév, vyvolaného silným žalem a náhlým neštěstím.“ Cit. podle P. 
Špilevskij, Putešestvije po Polesju i Belorusskomu kraju. Minsk, „Polymja“ 1992, s. 114
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nemají. Mají brambory – nazývají je bul´by – ale ani těch nemají dost. Když se těch brambor 

dočkají, je to dobré, ale když nejsou brambory, není život.” 142  [Viz příloha 2]

Otevření sociálního prostoru, tedy setkání s 'jiným', bylo doprovázeno pocitem 

meněcennosti, smolařství. Charakter běloruského  etnika,  vzniklý  v  průběhu  existence 

uprostřed  lesů  a  bažin,  se  podílel  na  generování  nového  sovětského  Bělorusa:  rysy  jako 

uzavřenost,  krotkost,  plachost  se vyhrotily  a  staly  stereotypem. S otevřením “prostoru”  si 

“tutejší” všímají své inferiority a snaží se jí “uniknout”, což vyústilo v zavržení staré lokální 

příslušnosti a opovržení vlastním prostředím, těmi, kdo je reprezentoval. Polešuk říká: “Když 

je nějaký národ bohatý, tak ho mají rádi, ale když je chudý, třebas rozumný, nikdo si ho 

nevšímá.”143  Národní rozdíly jsou vnímaný primárně jako sociální: všechno jiné a lepší je 

panské, a to “tutejšího” přitahuje. Když se vypraví za prací, do armády nebo do školy, vnímá 

vlastní kulturu jako sociálně méněcennou a zavrhne ji. Při tak nízkém sociálním postavení a 

blízkosti jiných kultur měla národní rétorika potíže s prosazením. Polešuk tak vstupuje do 

sovětské identity neoslovený běloruskostí, avšak s dychtěním po novém. “Co zarazí každého, 

kdo vstoupí do kontaktu s obyvatelstvem v Polesí, je nikoliv konservatismus, ale naopak 

dychtění po všem novém. To je vidět nejen ve sféře oblékání nebo etikety, či nových způsobů 

trávení odpočinku, ale zasahuje mezi jiným právní normy a zvyky, jazyk a náboženství.”144  

 Polešuk není gramotný, nečte noviny, neví o cenach, nejezdí po železnici, je snadno 

oklamatelný, podezíravý, plachý a neví nic o světě a o životě. Polešuk je připraven se 

poleskosti zbavit, protože poleskost funguje jako příznak kulturní zaostalosti, jako 

koncentrovaný shluk všeho negativního v „tutejší“  identitě. Nazvat někoho Polešukem 

znamená přímo urážku. Polešukové se odmítají nazývat Polešuky: „nejsme Polešukové, 

Polešukové žijí dále, tam v lese“.145  

142Etnografický výzkum Polesí byl proveden Obrębskym v roce 1934. “U nich chleb to tyl´ko letom. A leto 
končycca, to chleba juž ne ma. U ich kartopli – oni bul´by nazyvajuc´ - to ich tež ne starčaje. A jak juž do tej bul
´by dočekajon, to dobre, a jak bul´by njama, to žyccia ne ma.” J. Obrębski, Narod bez baćkaŭščyny, s. 143. Srv.: 
národní píseň: “Z bul´by chleb i z bul´by kaša / Prapadzi ty dolja naša.”
143J. Obrębski, s. 160. 
144J. Obębski, s. 164-165.
145J. Obrębski, s. 149.
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 Nové, disciplinační a modernizační prvky byly ještě před zahájením masové 

kolektivizace v jižním Polesí vnášeny na venkov samotnými sedláky, kteří se vrátili 

z občanské války a kteří doufali v blízkou proměnu poleského zapadákova v prosperující a 

kulturní oblast. Zahajují modernizační kampaň, stavějí cesty přes bažinu, inspirují se 

organizací kolchozů, usilují o organizaci selské práce a zlepšení vyčerpávající rutiny 

zavedením kolektivního hospodaření a technického vybavení, o překonání selského tmářství 

zaváděním komunikací a šířením kultury - klubů, čítáren.146  

Cílem  sovětského projektu bylo stvoření nového, kulturního rolníka: „místo barbarské 

rutiny vědeckou techniku, a místo náboženství – vědu.“147  Nové racionální standardy měly 

nahradit tradiční selské pověry, kterými se rolník řídil, když rozhodoval, jaký den je vhodný 

pro výsev.148“V běloruské vesnici se buduje nový život... Jestliže na jaře se ještě vyskytovaly 

případy, kdy matky nechtěly dávat své děti do jeslí ... ke konci sklizní ... žádaly o prodloužení 

jejich provozu, nebo o ponechání jeslí natrvalo. Máme dosud nevídanou aktivitu žen, přejí si 

naučit se číst a psát, připojit se k společnému uvědomělému životu.”149

 Avšak pro bolševiky nejsou Bělorusové „dostatečné“  proletáře: vzbuzovali nepřízeň a 

podezření ze strany centrální vlády již z vlastní podstaty jako vesnické etnikum, navíc 

s relativně velkým podílem oddělených hospodářství,150 která většinou byla považována za 

kulacká. V této souvislosti je beztřídní nacdemovská konstrukce Bělorusů  jako homogenní 

masy pracujícího lidu podezíraná z kulactví, a následně byla „mužická“  složka identity jako 

kulacká vytlačena. Sovětský Bělorus je kolchozník a proletář, avšak “kolchozník”  se stává 

pejorativním označením plachého, pasivního, nemoderního venkovana. I to nejnižší městské 

146 I. Melež, Podych naval´nicy. Raman: Z paleskaj chroniki, Minsk: «Bělarus´», 1966, s. 146. I. Melež, Ljudzi na 
balocie, Minsk: "Bělaruski knihazbor", 2001 s. 188.
147 L. Trocký, Literature and Revolution. Cit. podle J. Hellbeck, Revolution on My Mind. Writing a diary under 
Stalin. Harvard University Press, 2006, s. 20 .
148  Špilevskij v už zmiňovaném „Putešestvii“, poprvé publikovaném v Petrohradském literárně-společenském 
almanachu „Sovremennik“ v letech 1853-1854, vypráví o selských pověrách týkajících se polních prácí. Tak, např. 
hrách se pokládalo za nevhodné sít ve dnech, jejichž názvy obsahovaly konsonant „r“. Špilevskij, Putešestvije po 
Polesju i Belorusskomu kraju, s. 110.
149A. Poljanskaja, Nacional´nyje kadry Bělorussii. In: Revoljucija i nacional´nost. № 8-9, 1930, s. 82.
150 Ve srovnání například s tzv. „obščinnou“ strukturou ruské vesnice, jejíž neproduktivitu se snažila odstranit 
reforma Petra Stolypina z roku 1906. Reforma zajišťovala soukromé vlastnictví půdy, umožňovala sjednocení 
roztříštěných pozemků v jeden, napomáhala vystoupení rolníků z „obščiny“ a odstěhování na samotu a 
podporovala vnitřní kolonizaci.
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povolání je ve struktuře sovětských hodnot kladeno výše než postavení manželky kulaka, a 

hned po ní kolchoznice.151  

 V  průběhu nacházení identity prochází Bělorusko cestu od země loptě a temna přes 

hrůzy kolektivizace až k industrializovanému městskému blahobytu. Bělorus již není 

bezejmenný nevolník. Od roku 1948 je podle něj nazván největší traktorový závod v 

Sovětském svazu. V běloruských dějinach sice nemohlo být mnoho jmen, kterými by se daly 

pojmenovat továrny na stroje. Oba dva minské závody byly pojmenovány na počest 

Vorošilova a Kirova. Avšak traktorový závod se jako autenticky běloruský jmenuje “Bělorus”. 

 V roce 1958 vyšlo objemné fotoalbum věnované čtyřicátému výročí vzniku Sovětského 

Běloruska. Čím se nyní pyšnilo Bělorusko? Na jednoho obyvatele se vyrábělo přibližně tolik 

strojů, jako ve Spojených státech a Velké Britanii, stroje z Běloruska se vyvážely do Činy, 

Polska, Rumunska, Indie a Barmy.152  Na fotografiích dívky s copy naslouchají rádiu, vyrábějí 

hodinky a elektronické měřící přístroje. “Odvěké báhno běloruských mokřad otevřelo lidem 

nesmírné bohatství, spočívající ve výrobě elektřiny uprostřed bažin. Ještě tři roky nazpět 

nedaleko od místa, kde se řeka Berioza vlévá do Dněpru, běžel život v zaběhnutých kolejích, a 

náhle vpadlo do tohoto poleského zakoutí něco neobvyklého, velikánského. Jeden za druhým 

dorážely mohutné stroje, buldozery... Podle směrnic XX. sjezdu KPSS se započalo budování 

Vasilevické elektrárny poháněnou rašelinou z místních ložisek. V roce 1958 byla nastartovaná 

první turbína.”153  

“Lapcjužnym, sjarmjažnym” nazývali někdy Bělorusko. Na dvacet lidí připadal jeden par 

bot. Nyní se bot vyrabí 37 krát více než roku 1913.154 Neuvidíte ani chleba z brambor. “Ráno, 

ve dne i pozdní nocí vyjíždějí a vyjíždějí z bran továrny auta s nápisem “Chléb” roznášející 

chutnou chlebovou vůni.”155  

151Hanna, hrdinka románu o Polešukách,  se emancipuje tak, že opouští manžela-kulaka, odstěhuje se do městečka a 
pracuje jako uklízečka ve škole. Srv.: I. Melež, Zavěi, Sněžaň. Minsk, «Mastackaja litaratura», 1978. passim.
152J. Turonak, Madernaja historyja Bělarusi. Vilnja: Instytut belarusistyki, 2006, s. 827.
153Savěckaja Bělarus´ u fotailjustracyjach. Minsk: Dziaržvydavectva BSSR, 1958. Nestr.
154Savěckaja Bělarus´ u fotailjustracyjach. Minsk: Dziaržvydavectva BSSR, 1958. Nestr.
155Tamt. Nestr.
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Prací se vymezuje identita sovětského Bělorusa, ale již není zotročující. Za tvrdou práci 

odvedenou v minulosti pro pány čerpá nyní Bělorus celý život z občanských fondů. BSSR je 

doslova národní stát: půda je nacionalizovaná, zájem kolchozníků a zájem státu jsou jedno a 

totéž, kolchozy jsou dotovány, rolníci na oplátku věnují rodnému státu svou práci.156

Běloruský nacionalismus je probouzen k životu odlišností běloruské etnické kultury od 

polské a ruské, a asimilačním tlakem, který z nich vychází. Na druhou stranu je brzděn 

blízkostí k těmto kulturam, které navzájem soupeří. Sovětská identita je namontována na 

“tutejší”  identitu, vymezující se střídavými kulturními afiliacemi a touhou po sociálním 

blahobytu. “Tutejší”  nemá vlastní jméno, považuje lokální označení za dehonestující, a 

uvědomí si jako sovětský Bělorus, když ho komunismus osloví sociální jistotou a mobilitou, o 

které tak dlouho snil. Sovětský Bělorus je pracovník továrny na traktory, ten, kdo dřív těžce 

pracoval, a nyní hrdě vyrábí výrobní přostředky. 

 

156„Prymi, rodnaja dziaržava, dar našaj pracy!“ - je napsáno na autach s obílím. Tamt. Nestr.
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3. Jazyk

 Běloruština jako národní jazyk je jeden ze základů národní identity v nacionalistickém 

vyprávění. Bělorusko se nachází tam, kde se mluví bělorusky: teritorium obývané Bělorusy 

bylo vymezeno na lingvistickém podkladu.157 Paradoxem je, že status běloruštiny jakožto 

národního jazyka se fakticky nenaplňuje. Spíše její nepoužívání než používání je dnes 

charakteristickým rysem běloruské národní identity. Dosáhla plné jazykové rovnoprávnosti, 

ale neovládla doménu státní správy.

 Aplikujeme na vývoj běloruštiny model jazykových požadavků Miroslava Hrocha. 

Běloruština prochází všemi z Hrochových pěti fází, ovšem poté, co se ocitá ve fázi záverečné, 

zčástí selhává. Důvodem jsou jednak zábrany vnitřní, vycházející ze samotného obyvatelstva - 

opovržení běloruštinou, jednak vnější, které působily shora v podobě rusifikace a eliminace 

národních elit. Závažným faktorem pro vyvíjení a efektivitu zábran je lingvistická podobnost 

běloruštiny a jejích konkurentů. Tento fakt zabránil rozvinutí “ruritanského”  nacionalismu, 

popsáného Gellnerem, protože Ruritanci – Bělorusové nepociťovali svojí odlišnost tak ostře, 

jak kdyby mluvili jazykem úplně odlišným od “megalomanského”.158  Zároveň je více než 

splněn předpoklad sociální odlišnosti jazyků: běloruština je L-language, ruština – H-language, 

podstatné je, že polština je H*-language, vůči kterému je tedy běloruština L*-language.159

 Jazykové požadavky se podle Hrocha vyvíjí od obrany a oslavy ke kodifikaci, 

intelektualizaci, uplatnění ve školach a vrcholí dosažením plné politické rovnoprávnosti.160 V 

běloruském případě nejsou jednotlivé fáze s Hrochovym modelem synchronizovány. 

Intelektualizace běloruštiny začala ještě před fází kodifikace. Poté prošla všemi fázemi ještě 

jednou v podobě bělorusizace, tedy politiky zavádění běloruštiny v Bělorusku v letech 1924-

29. Je podstatné, že tato oficiální bělorusizace předpokládá procházení všemi pěti fazemi 

běhěm kratkého období, což sbližuje pole literatury a politiky. 

157Jenom v pohraničí, např., v Polesí, kde jazyk rolníků byl promíchán s ukrajinským, braly se v potaz takové 
aspekty jako způsob bydlení. J. Karski, Bělorusy. I sv. Spb., 1903.
158E. Gellner, Nations and Nationalisms, s. 58-62. 
159M. Hroch, Národy nejsou dílem náhody, s. 88.
160M. Hroch, Národy nesjou dílem náhody, s. 200-220.
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3.1 Rané fáze jazykových požadavků

Intelektualizace předcházející kodifikaci se začala v letech 1850-60 v rámci 

západorusistického projektu. Na objednávku ruské Akademie věd byla sbírána lidová poezie i 

písně a skládány lexikony. V rané učenecké fázi, kdy se literární jazyk vyvíjel na základě 

lexikografických studií a sestavování slovníku, byl status běloruštiny podkopán 

západorusistickým pojetím odvozenosti běloruštiny od ruštiny. Proto běloruština nedosáhla 

rovnocenného pojetí, máme-li na běloruštinu uplatnit Andersonovo diktum, uvnitř slovníku 

“Rusko-běloruský”  /“Bělorusko-ruský”.161 Sice byl I. I. Nosovičem složen “Slovník 

běloruského nářečí” (1870), ten však není slovníkem “bělorusko-ruským”, ani není slovníkem 

jazyka. Poněvadž bylo běloruské nářečí považováno za větev ruštiny, respektive velkoruštiny, 

nebyla kodifikace potřeba. Peče o jazyk, která spočívala ve sbírání lidové tvorby, zachovávala 

jazyk v realitě “lidového života”. Studovat běloruštinu bylo užitečné pro vědu, vzdělaný 

člověk ji ale nepoužíval ve své kulturní praxi. Projekt Nosoviče neměl propagační potenciál, 

byl jenom jednou z mnoha lexikografických prací provedených v rámci Institutu ruského 

jazyka a slovesnosti Petrohradské akademie věd. 

 Dálší zvláštností této fáze byla skutečnost, že sběratelé byli příslušníky vyšších tříd 

(bratří Tyškevičové, kteří se zasloužili o vznik Vilenského muzea starožitností, 1855, Adam 

Kirkor, který sbíral a publikoval etnografický, mezi jiným také jazykový materiál o Vilenské 

gubernii, 1857). Na rozdíl od “village schoolmasters”, typických sběratelů “malých národů”, 

kteří měli k materiálu blízko skrze vlastní zkušenost dánou sociálním postavením, si šlechta 

zachovávala od národních písní a řčení odstup, i když v ní vzbuzovaly zájem a obdiv. Badatelé 

vnímali autochtonní obyvatelstvo jako nepochybně svébytnou kulturu, ale přístup k ní 

nedovoloval ztotožnění s “nekulturní” kulturou, s “přírodním” národem. 

 Na druhou stranu bylo nutné odvozenost běloruštiny od ruštiny dokazovat, neboť v 

druhé polovině 19. století byly přítomné polské kulturní vlivy, kterých se ruský nacionalismus 

snažil zbavit. Plynule ovládali polský jazyk jen ti lepé situováni měšťané a příslušníci bohatší 

161B. Anderson, Imagined Communities, s. 71. 
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šlechty, kteří navštěvovali soukromá (většinou tajná) školní zařízení.162  Etnicky běloruská 

drobná šlechta, která se kulturně nacházela na úrovní rolníků, mluvila vernakulárem, 

vzdělávala se buď doma, nebo na ruské škole, a proto polsky pořádně umět nemohla. Avšak 

promluvit “panskou” polštinou znamenalo uplatnit symbolický kapitál v situacích, kde se jím 

dalo podpořit ekonomickou pozici - na trhu, jarmarku.163  V usedlostech blízko měst používali 

rovněž sedláci mnoho polských slov.164  V roce 1858 bylo zakázáno vydávat v běloruštině 

knihy latinkou, což bylo projevem boje proti polskému vlivu. 

 Postavení běloruštiny ve vztahu k polské kultuře v druhé polovině 19. století vystihuje 

dílo Vincenta Dunin-Marcinkiewiče (1808-1881), který uvedením běloruského jazyka do 

literatury vyjádřil svůj demokratický postoj. Pokusil se spojit vysokou polskou a nízkou 

běloruskou kulturu skrze překladatelský projekt a divadelní hry, ale právě zde se ukázala 

záludnost sociální kontextualizovanosti běloruštiny jako jazyka používaného ve styku s 

mužiky. Po západorusistických aktivitách, které udržovaly běloruštinu v nesamostátné, 

odvozené pozici, s ní Marcinkiewič seznamil publikum městských salonů a divadel. 

 Knižní verze libreta první běloruské opery “Selanka” (“Idyla”) byla vydána ve Vilnu v 

roce 1846, a poprvé inscenována v roce 1852 v Minsku. Je bilingvalní: páni mluví polsky, 

sedláci bělorusky. Hudba byla složena Stanislawem Moniuszkou (1817-1882), polským 

národním skladatelem. Místní napodobování modního evropského žanru se na scéně těšilo 

obrovskému úspěchu. Marcinkiewič hrál starostu mluvícího výlučně v běloruských řčeních.165  

Úspěch “Selanky”  svědčí nejen o tom, že se vkus minského publika shodoval s dobovou 

populární nabídkou, ale také o tom, že hra vystoupila za hranice scény. Knižní vydání bylo 

vyprodáno a “Selanka” se dál šířila v rukopisech. Nehledě na idealizaci selského života ovšem 

zakotvení v rolnické realitě běloruštině neprospívalo. 

162 J. Ljosik, Kul´turny stan Bělarusi k momantu Ljutaŭskaje revaljucyi, s. 171.
163“Promluvit pansky na veřejnosti považuje šlechtic za stejně nutné, jako slušně a čistě se obléct ve svátek.” J. 
Ljosik, Kul´turny stan, s. 160.
164A. Kirkor, Etngrafičeskij vzgljad na Vilenskuju guberniju, s. 240. 
165L. Bende, Peršaja bělaruskaja opera. Litaratura i Mastactva, 29. ledna 1946. archives.gov.by/index.php?
id=798044
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 Nedostatek intelektuálních sil nedovoloval překládat do běloruštiny významná díla 

světové literatury. Avšak vznikl jeden zajímavý projekt: překlad “Pana Tadeusze“, polského 

národního eposu o litevské šlechtě Adama Mickiewicze (1834). Překlad prvních dvou zpěvů 

byl pořízen Dunin-Marcinkiewičem v roce 1859. V předmluvě překladatel nazývá toto dílo 

“pověstí, která tak jasně a upřímně maluje charakter, zvyky našich běloruských pánů”. Překlad 

má cíl vzdělávací: seznámení prostého lidu a drobné šlechty se svými předky.166  K tomu má 

Dunin-Marcinkiewič skvělý poznámkový aparát, který poučuje běloruské čtenáře, kdo byl 

Napoleon, kam teče řeka Něman, vysvětluje slova „kometa“, „akademie“, „politika“, původ 

názvu „Rzecz Pospolita“ (“dle toho, že národ byl volný, řídil se zákonem, a král nic nemohl 

udělat, čeho v zákoně nebylo, jen dohlížel, aby lid neodstoupil od toho zákona”). Polská 

Konstituce 1791 je představována jako darující svobodu všem lidem vstupujícím na půdu 

Rzeczpospolité.167  

   Pan Tadeusz „oblečený do mužického kroje měl povzbudit našeho běloruského rolníka a 

drobnou šlechtu ke vzdělání“.168  „Vzdělání“  znamená tady „rozpomnění se“  na své dějiny. 

Tato myšlenka se však neukázala jako šťastná.  Projekt nebyl finančně podpořen, protože 

potenciální přispěvatele odradil právě svým „národním krojem“, do kterého se jim nechtělo 

oblékat. Běloruské šlechtě vyhovovalo polské či ruské příbuzenství, nikoli rolnické. Ve 

skutečnosti šlechta neměla ekonomický kapitál dostatečný k tomu, aby pro ni z použití 

rodného jazyka vyplývala symbolická výhoda. Poté, co po povstání 1863 nabízela ruská škola 

životní postup dětem rolníků, vystřídala v symbolickém kapitálu hodnotu polštiny ruština. Na 

začátku 20. století se dětem vystudovaných rolníků, které absolvovaly školy a učitelské 

semináře a osvojily si v nich oficiální ruskou kulturu, nechtělo oblékat zpět do sermjahy. 

 V předmluvě Františka Bohuševiče (1840-1900) k sborníku básní “Dudka Biełaruskaja” 

(“Běloruská píšťala”, 1891) je obsaženo kanonické: “Nezapomínejte na svůj jazyk, nebo 

166 A. Mickiewicz, «Pan Tadeusz».  Wincuk Marcinkiewicz (překlad). Pieciarburh: «Zahlánie sónce ŭ naše 
wakónce!», 1908, s. III.
167 «Pan Tadeusz», Wincuk Marcinkiewicz (překlad), passim.
168Tamt., s. III.
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zahynete.”169  Bohuševič přesvěčuje čtenáře, že jazyk, kterým mluví, není mužický, ale 

stejně hodnotný, jako francouzský nebo německý.170  Obsah jeho basní však prosadil představu 

o mužické smůle jako neodmyslitelném znaku identity. V okamžiku, kdy byl mužik označen 

za Bělorusa, byl na základě stejné logiky Bělorus označován za smolaře. Tento pesimistický 

pohled vnukla Bohuševičovi vlastní právnická praxe. “Běloruská píšťala”  zpívá o 

nespravedlnosti na soudech, mizernosti života, o hlouposti mužiků, jejímž zdrojem není 

hloupost sama o sobě, ale bída. Celkový tón je smutný, lokálně-patriotický: “Však je mi dražší 

ten shnilý kout, / Kámen u cesty, písek u hrobu”.171  

 Obrana běloruštiny měla mezi vzdělanějšími vyvolat lásku k lidu a povzbudit je k práci 

na pozvednutí blahobytu kraje. Je nutno zdůraznit, že Bohuševičův demokratismus byl i jeho 

následovníky v literatuře spojován právě s timto motivem běloruské smůly, a ta se tak stala 

znakem národní identity. Herderovský mýtus slovanských ctností,172 k němuž přistoupil mezi 

běloruskými Slovany rozšířený lokální patriotismus, na který poukázal Adam Kirkor,173 byl 

podbarven představou smůly předem vylučující úspěchy v zemědělství, řemeslech: Bělorusům 

se dařily jen smutné písně. V národně demokratickém diskursu se ze smůly stála ctnost, ale 

pro účely propagandy taková ctnost neměla šanci na úspěch. Nebyla to jenom imaginární 

vlastnost, která určovala běloruskou identitu: sociální původ a příjmy národních demokratů 

byly nízké.

 Zatímco stěžování na národní bídu fungovalo v nacionalistickém diskursu jako popud k 

práci pro národní blaho, v rámci oficiálního diskursu bylo spíše prostředkem k odrazování od 

etnické identity. Rolnické děti “od školní lavice již přitahovala vzdalená Moskva či Ukrajina, 

kde, jak se zdálo, mezi lepší přírodou žijí i jiní, lepší lidé.”174 Mýtus utrpení nebyl pro 

obhájení národní identity efektivní jako v případě Židů nebo Poláků. Rolníci měnili identitu 

169Dudka Białaruskaja Macieja Buraczka. knihi.com/Francisak_Bahusevic/Dudka/bielaruskaja.html#chapter 1 
Nestr. 
170Tamt. Nestr.
171„Dyj mně daražejšy vuhal toj mily, / Kameň pry darozie, pjasok lja mahily.“ Bohuševič, “Maja Chata”. Nestr. 
knihi.com/Francisak_Bahusevic/Maja_chata.html  
172M. Hroch, Na prahu národní existence. Praha, 1999, s. 248.
173A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad na Vilenskuju guberniju, s. 279. 
174J. Ljosik, Jak jany paznali sjabe Bělarusinami? In:  Sbor tvoraŭ (1921-1930), s. 37.
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ruku v ruce se sociálním vzestupem, přičemž ke změně vybízel samotný fakt etnické blízkosti 

slovanských jazyků. Jejich odlišnost byla příliš snadno odstranitelná. 

 Identifikace “tutejších”  rolníků jako “smolařu”  byla pro samotné rolníky nežádoucí: 

když si mohli vybrat, jestli být Polaky nebo Rusy, proč by zůstavali smolaři? Pro běloruské 

mužiky, kteří se divili, že rolníci v Polsku nejen rozumí, ale i mluví “panskou”  řeči,175 byl 

jazyk neoddělitelným znakem sociálního postavení. Mysleli si, že všude na světě rolníci mluví 

běloruštinou, páni polsky, vojáci a úředníci rusky. Kontextualita jazyka, charakteristická pro 

agrární společnost, fungovala tak, že kdokoliv, kdo mluvil bělorusky, byl vnímán jako mužik, 

a obraceně, káždý, kdo ovládal řeč panů se jevil jako pan.176

 V roce 1904 bylo v Rusku zrušeno omezení pro používání národních jazyků, hned na to 

vzniklo v Petrohradě nakladatelství “Zasvitne slunko i do našeho okénka” vydávající slabikáře 

v cyrilici a latince, výchovné čtení, a také překlad “Pana Tadeusze”, či Bohuševičových básní. 

První čtení pro běloruské dětí napsala v roce 1906 šlechtična ze zchudlého rodu Aloiza 

Paškevič (1876-1916), znamá pod mužickým pseudonymem Ciotka (Tetka).177 Druhé napsal 

v roce 1910 Jakub Kolas (1882-1956), budoucí běloruský národní basník.178 Ciotka a Kolas 

patřili ke generaci prvních “probuzených” - učitelů, kteří se snažili vzdělat běloruskou vesnici, 

podle Bohuševičova odkazu. Kolas byl v roce 1910 uvezněn kvůli podílu na přípravě 

učitelského sjezdu a v žaláři sepsal svůj první basnický sborník “Písně smutku”. Obrazy 

Ciotky jsou ovlivněny revolučními událostmi let 1905-1906: Ciotka se podílela na vzniku 

Běloruské revoluční, později socialistické hromady (1902-3). Hrdina jejich básní Vincul, 

mladý kluk z vesnice, umírá ve městě, poté, co se postaví do popředí demonstrace.179  Toto 

vertikální vyprávění –  vesnice-město –  odráží autorčin sociálně-demokratický světonázor. 

Kolasovo vyprávění je cyklické: děj povídek se odehrává na vesnici, střídají se jenom roční 

období. Kolasovy kratké povídky akcentují krásu běloruské krajiny, ale mají také 

175S. Tokć, Dinamika etničeskoj samoidentifikcaii naselenija Belarusi v XIX - načale XX vv. 
etnography.omskreg.ru/page.php?id=983 Nestr.
176E. Gellner, Nations and Nationalism, s. 33-34.
177 Pieršaje čytańnie dla dzietak biełarusaŭ. Napisala Ciotka. Spb.: Zahlianie sonca i u naše vakonca, 1906.
178Vlastním jménem Konstantin Mickevič. 
179 Ciotka, «Chrest na svabodu». Lwów 1908. In: Turuk, s. 75.
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bohuševičovské tóny. “O, můj rodný brašku! O, mužiku rodný! Celý život hladový, vyhublý, 

černý, bledý!”180  

Za revolučního kvasu 1905-1907 vznikl úspěšný novinářský projekt “Naša Niva” (1906-

1915), která vycházela nákladem 4,5 tisíc výtisků a měla za celou dobu své existence 3 tisíce 

korespondentů. “Naša Niva”  zorganizovala a dala ráz běloruskému národnímu hnutí. Již v 

době čistek se hovořilo o “našenivské tradici”, to jest buržoázním nacionalismu.181   V první 

řadě byly tyto noviny dílnou národně uvědomělých literatů, kteří se sjednotili kolem 

vydavatelské činnosti. Na stránkách “Naše Nivy” se objevila první syntéza běloruských dějin, 

překlady beletrie z ruštiny a evropských jazyků, praktické úvahy o hospodářství, komentáře k 

činnosti ruské Dumy, a vůbec “vysvětlování všeho, co se děje ve světě”.182  “Naša Niva” 

přispěla jak k rozvoji jazyka a literatury, tak i k položení základu pro komunikaci mezi 

proponenty národa a národem. Ten se stával reálnou “pospolitostí čtenářů”, k čemuž přispělo 

například rozšíření předplácení a odběru novin na venkově. Publikace typu “Jak bohatnou 

čeští sedláci”  otevřely svět pro malou “tutejší”  strukturu: skrze uvědomění toho, že existují 

jiné společnosti, se kterými se Bělorusové mohou porovnávat, se formovala národní osobitost 

a pospolitost.183  

Zapomínání jazyka, před kterým varoval Bohuševič, souviselo s výukou v ruštině, která 

udržovala běloruštinu v kontextualizovaném postavení. Běloruština byla v oficiálním diskursu 

nahlížena jako L-language, tedy nikoli jako jiný jazyk, ale jako chámský dialekt ruštiny. 

Zatímco bělorusky se mluvilo doma v chalupě, rusky se učilo a psalo. Národní jazyk tedy 

odkazoval k realitě agrární společnosti.184 Od používání běloruštiny efektivně odrazovalo 

učitelovo poukázání na její nizký status. Spolužáci nasledovali učitele a nadávali tomu, kdo se 

vzpíral, že když mluví chámsky, je tedy chám a pochází z chámské rodiny.185  Z toho se 

formoval pocit méněcennosti a studu vůči vlastnímu prostředí. Ten, kdo se dostal na 

180 J. Kolas, Druhoje čytannie dlja dziacej belarusau. Spb.: "Zahlianie sonca i u naše vakonca", 1910. s. 76. 
181A.Garunivič, Suproć nacyjanal-demokratysmui šovinismu roznych kolerau. Mensk 1930, passim. 
182V roce 1910 byl publikován “Krátký náčrt dějin Běloruska” Vaclava Lastoŭského. H. Sahanovič, Z. Šybieka, 
Dějiny Běloruska, s. 138.
183M. Malinowski. Jak bohacejuć českije seljane. Na bel. movu peraklala Zjazjulja. Vyĺnja: Naša Niva, 1909. 
184E. Gellner, Nations and Nationalism, s. 12.
185J. Ljosik, Jak jany paznali sjabje Bělarusinami, s. 37-43.
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gymnázium, již důsledně nemluvil bělorusky ani doma, a opovrhoval těmi, kteří tak činili. 

Zákaz používání běloruštiny ve školství byl sice zrušen v roce 1907, avšak v běloruštině se 

smělo přednášet jenom náboženství. Na náklady obcí se udržovaly základní “školky”, v témže 

roce vznikla také první soukromá gymnázia.186

 Kodifikace běloruského jazyka byla uskutečněna Branislavem Taraškiewičem (1892-

1941) a tato původní spisovná běloruština je známa jako taraškevica.187 Syn běloruského 

rolníka, katolík, lídr Běloruské rolnicko-dělnické hromady a žák akademika Šachmatova 

vypracoval běloruskou gramatiku v cyrilici v roce 1918 (pro srovnání ukrajinský jazyk byl 

kodifikován o sto let dřív, v roce 1819).188  Latinka byla využívána ve stejné míře jako azbuka, 

více však v západních regionech mezi katolickým obyvatelstvem. Jak Dunin-Marcinkiewič, 

tak Bohuševič psali v latince. “Naša Niva” vycházela v dvojí variantě. V sovětském Bělorusku 

latinka mizí s přichodem bolševiků, ale zůstává v užívání v Západním Bělorusku, připojeném 

v roce 1921 k Polsku. Skutečnost, že Taraškiewič, který byl činný právě v Západním 

Bělorusku, zvolil pro kodifikaci “východní písmo” je logickým výrazem přání “osamostatnit 

se”. Ilustruje však také inherentní rozdělení běloruské identity, která se vymezuje proti 

“jinému” (Polsku) tak, že se přiklání na stranu jeho soupeře (Ruska). 

 Jako běloruský intelektuál socialistického zaměření byl Taraškiewič polskou vládou 

uvězněn (1932), a ve vězení měl čas i chuť věnovat se překladům. Následuje tradici volil 

“Pana Tadeusze”, v roce 1933 překládal Homéra.189  V souvislosti se jménem Taraškiewiče 

nabyl běloruský jazyk mučednický status a z taraškevice se vytvořilo místo paměti, v 

souvislosti jak s polskými represemi vůči Taraškiewičovi jakožto národnímu a socialistickému 

politikovi, tak s pozdějšími sovětskými represemi vůči taraškevici. 

 Od druhé poloviny 19. století až do roku 1918 nepronikla běloruština do politické oblasti 

jako subjekt, nýbrž jen jako objekt instrumentalizovaný v politickém boji mezi ruštinou a 

polštinou. I když byla běloruština nahlížena jako mateřština definující Bělorusy, definovala je 

186H. Sahanovič, Z. Šybieka, Dějiny Běloruska, s. 135.
187 Zároveň s gramatikou v azbuce vyšlo latinské vydání: B. Taraškiewič. Biełaruskaja hramatyka dla škoł. In: 
J.Bušljakou, V. Vjačorka, Bělaruski kljasyčny pravapis. Vilnja-Mensk, 2005, s. 7. 
188B. Anderson, Imagined Communities, s. 74.
189Rasstraljanaja litaratura, K. Cvirka (ed.). Minsk: Bělaruski knihazbor, 2008, s. 267.
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na úrovni předpolitické. Politická konstrukce mateřského jazyka zařazovala běloruštinu do 

sféry “přírodního”  ve smyslu primordiálního, do-kulturního. V učenecko-šlechtických 

zkoumáních byla řeč autochtonů definována jako “přírodní”.190 Ruština v tomto diskursu 

vystupovala jako jazyk moci, její nezbytný atribut, protože samotná operace zjišťování jazyka 

byla prováděna v ruštině, polština pak jako potlačovaný atribut moci (zákaz používat latinskou 

abecedu pro tisk v “ruském jazyce”).

 Běloruština existuje stranou veškerého moderního společenského života, jako pouhý 

prostředek komunikace v agrární realitě, přežívající v druhé polovině 19. - začátku 20. století 

paralelně s moderním státem. Nespojuje, spíše rozděluje národ, neboť od sebe odděluje 

jednotlivé společenské skupiny. Kolem pravoslavné farnosti se mluví “erárně”, tedy rusky, na 

úřadě rusky, na nádraží polsky nebo rusky, ve vojsku rusky. Ve městech se mluví polsky nebo 

jidiš. A co víc, zatímco mezi sebou hovoří páni polsky, na sedláky mluví bělorusky, a dávají 

tak najevo konfinování běloruštiny do rolnické domény. To vedlo k tomu, že v určitých 

literárních i reálných kontextech zněla běloruština nutně přirozeně. Dalo by se říct, že 

běloruština “se následkem bezmoci uzavřela do sebe”.191  Je to symbol brzdící národní 

identity. Vstoupit do modernity znamenalo zapomenout na mateřštinu.

 Kodifikace běloruštiny nepředcházela politickým požadavkům, ale časově koincidovala 

s vyhlášením běloruského státu. Běloruský jazyk nepronikl do škol, proto zůstal znamením 

nízkého sociálního postavení, nevzdělanosti. Intelektualizace jazyka nebyla dostatečná a 

témata literatury zaklínala Bělorusko a jeho jazyk do symbolů chudoby. Díky ideologii 

západorusismu nedosáhla běloruština ve vnímání současníků postavení rovnocenného s jinými 

jazyky.192  Zde vidíme jak spolupůsobily faktory neúplné sociální struktury, nízké finanční 

kapacity a represivní kulturní politiky.

 Ani ve vlastním státním projektu Běloruské lidové republice nedošlo hned k úřednímu 

zavedení běloruštiny: v druhém ústavním dekretu z 9. března 1918 byla sice garantovaná 

190A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad, s. 243.
191 G. Deleuze, F. Guattari, Tisíc plošin. Praha: Herrmann a synové, 2010, s. 14. 
192B. Anderson, Imagined Communities, s. 71-74.
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rovnoprávnost jazyků všech etnik Běloruska, ale běloruština byla prohlášena úředním jazykem 

až 3. května 1918, ve stejný den byly otevřeny kurzy bělorusistiky.193  

3.2 Bělorusizace

 Národnostní politika sovětského státu v Bělorusku od roku 1924 do roku 1929 zahrnula 

fáze obrany, kodifikace, intelektualizace, vybudování školství a politické zrovnopravnění pod 

pojem bělorusizace. Bylo prohlášeno, že jen skrze národní jazyk je možné efektivně 

zprostředkovávat nové hodnoty revoluce. Šlo o proces “vnucení národního jazyka jakožto 

oficiálního”: běloruština měla z dialektu přejít do role legitimního jazyka.194 “Vnucení” sice 

nevylučovalo zapojení představ běloruské inteligence, tu však bolševici omezovali řadou 

zákazů ve sféře tvorby (srov. popravu literátora, ředitele Smolenského oddělení Belnackama 

Fabijana Šantyra (1887-1920), stažení z repertoáru Kupalovy hry “Tutejšyja”, 1926)195  a ve 

sféře kodifikace jazyka (zákaz používání latinského písma v roce 1926). Posledně uvedené 

opatření ukazuje na vnímání běloruštiny ve vztahu k ruštině coby na pomezí patois (jako 

dialektu ruštiny) a svébytného jazyka. Toto postavení rovněž vysvětluje dobové sociální 

opovržení jazykem ze strany většiny Bělorusů. Podezřelost běloruštiny byla o to větší, že 

nositelem jazyka byli rolníci – třída vnímaná bolševiky jako ambivaletní spojenec revoluce.

 V letech 1920-21 byl upraven a doplněn běloruský pravopis, byl přijat první program 

výuky v běloruštině a všechna vzdělavací zařízení měla přejit na běloruštinu jako vyučovací 

jazyk.196 K práci v národním jazyce byli povoláni etničtí Bělorusové, kteří se během války 

ocitli na různých místech v bývalé ruské říši, a kteří se teď měli v přirozeném lingvistickém 

prostředí rozpomenout na zapomenutý jazyk. O jazyk pěčoval Jazep Ljosik, středoškolský 

profesor z rolnické rodiny, překladatel “Komunistického Manifestu”  (1924) a jeden z 

193D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa i Białoruska Socyjalistyczna Republika Sowiecka: dwa projekty 
białoruskiej państwowości. In: Białoruskie Zeszyty Historyczny, 36. №12. 2011, s. 106, 113.
194Francouzskou variantu prosazení oficiálního jazyka jakožto národního popisuje Pierre Bourdieu, Language and 
Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991, s. 47.
195 L. Lyč, U. Navicki, Historyja kul´tury Bělarusi, Minsk: Ekaperspektyva 1997, s. 241.
196V letech 1920-21 vyšlo pět mluvnic běloruštiny. In: L. Lyč, U. Navicki, Historyja kul´tury Bělarusi, s. 245.
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iniciátorů vyhlášení Běloruské lidové republiky v roce 1918. [Viz přiloha 3] Hlavním centrem 

vzniku a růstu národního uvědomění byly učitelské semináře, které připravovaly bělorusky 

uvědomělé učitele. V roce 1923 byly zorganizovány vyšší kurzy bělorusistiky, které Ljosik 

vedl. 

 V roce 1924-25 byly běloruská literatura, zeměpis a dějiny197  zavedeny do programu 

druhého koncentru sedmiletých škol jako povinné předměty.198 Katedry běloruštiny byly 

otevřeny na Běloruské státní univerzitě (1921) a v Institutu běloruské kultury (1922). V 

divadle se hrálo v běloruštině, velké popularitě se těšilo revoluční drama “Kastuś Kalinovský” 

(1926), ve kterém se právě běloruština prezentovala jako jazyk říjnové revoluce.199 Krátkého 

úspěchu se dočkala komedie “Tutejšyja” Janky Kupaly (1922), ale již po prvních několika 

představeních rozpoznali sovětští cenzoři, že neodpovídá sovětské realitě, načež byla v 

listopadu 1926 stažena z repertoáru. Vycházely noviny a literární časopisy (například od roku 

1922 “Polymja”). Proletářští básníci, sdruženi v skupině “Maladnjak”  (1923), se moderní 

formou vyjadřovali k probuzení temného Běloruska do jásavé přítomnosti. Běloruské státní 

nakladatelství tisklo běloruské gramatiky, povídky a novely. Národní probuzení se šířilo: ti, 

kdo si ještě pamatovali na to, jak se za běloruštinu styděli, se teď styděli za to, že běloruštinu 

zapomněli.200  

 V listopadu 1926 proběhla konference věnovaná běloruskému jazyku s účastí 

mezinárodních odborníků. Během konference byly předneseny puristické návrhy reformy 

pravopisu. Ljosik podporoval cyrilici jakožto historické pismo “Bělorusínů”, ale navrhoval 

zavedení zvláštních písmen, které by odrážely běloruskou fonetiku, odlišnou od ruštiny (např. 

197V roce 1926 byly vydány v Běloruském státním nakladatelství v Minku tři závažné studie: M.Hareckého “Dějiny 
běloruské literatury”, A. Smoliče “Krátký kurz geografie Běloruska”, U. Ihnatouského “Krátký náčrt dějin 
Běloruska”.
198Školský systém se skládal ze dvou typu škol: základních a sedmiletých, které se skládaly z prvního (I-IV skupiny
) a druhého (V-VII skupiny) koncentru. In: L. Lyč, Navicki, Historyja kul´tury Bělarusi, s. 246.
199Pjesy, E. Mirovič. Aleś Jesakoŭ (ed.). Minsk: Beldziaržvydavectva, 1957. 
200 J. Ljosik, Jak jany paznali sjabe Bělarusinami, s. 41.
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“j” místo “й”, obracené “э”, “и” místo “ы”).201 Ljosik, Kupala a Kolas protestovali proti tomu, 

že změny pravopisu nakonec jenom “zahlazovaly osobitost běloruského jazyka”.202  

 Návrhy a protesty však byly sovětskými mocnáři zamítnuty. Ukazuje to, že běloruština 

měla problém se prosadit jako oficiální jazyk. Zatímco nacionalisty byla bělorusizace chápána 

jako “prostředek” prosazení národa nebo jako “metoda” zprostředkování revolučních hodnot a 

vymožeností světové kultury, v oficiálním diskursu fungovala jako cíl sama o sobě, a proto se 

uzavřela ve vlastní symbol. Bělorusizace “připsala”  národu označení “běloruský”  v rámci 

deklarované rovnoprávnosti všech národů. Byla vnímaná jako “vymyšlená”  věc, zaváděná 

zhora.203 Proto Kolas později napíše, že “je směšné běloruskou republiku bělorusifikovat”.204  

Státní agenda měla být převedena do běloruštiny a pro státní zaměstnance se stanovila 

její povinná znalost.205  Byl také vyhrazen prostor pro národní jazyky minorit: polštinu, ruštinu, 

jidiš, litevštinu. V Institutu běloruské kultury a na vysokých školach fungovala odpovědná 

oddělení připravující pedagogy pro osvětu minorit. V ústavě BSSR z roku 1927 byla 

běloruština prohlášena hlavním jazykem “pro státní, profesionální a občanské organizace”, 

svobodné používání bylo garantováno pro ruštinu, polštinu a jidiš. V roce 1926 činil počet 

Bělorusů uznávajících běloruštinu jako svůj rodný jazyk 82%.206 Toto číslo bylo však 

diferencováno: 94,9% na venkově, jen 49,4% ve městech.207  

Postavení běloruštiny bylo určeno její sociální lokalizací jakožto jazyku rolníků. Ve 

městech žili Židé (40%) a Rusové (15,6%), kteří byli zaměstnaní v průmyslu.208  Státní 

zaměstnanci často pocházeli z ruských oblastí, a proto byli vůči bělorusizaci rezistentní. Pokud 

byli běloruského původu, spisovnou běloruštinu neovládali, poněvadž absolvovali ruské školy. 

201J. Ljosik, U sprave reformy našaje azbuki. Matar´jaly da Akademičnaje Konferencyi pa reforme pravapisu i 
azbuki. Instytut Bělaruskaje Kultury. Sekcyja belaruskaje movy i litaratury. Vypusk I. Mensk 1926. In: Sbor tvoraŭ 
(1921-1930), s. 100-106. 
202Kupala i Kolas, vy nas hadavali, Dakumenty i mater´jaly u 2 knihach. Kniha 1. 1909-1939. V. Dz. Seljameneǔ, 
V. U. Skalaban (ed.). Minsk: “Litaratura i mastactva”, 2010, s. 96.
203 Ve fragmentu románu J. Mazurkeviče, “Viraplyň” z roku 1927 je ukázan postoj “nizov” k národní politice 
jakožto k nepříjemné “komedii”, kterou je třeba přečkat. In: Rasstraljanaja litaratura. K. Cvirka (ed.)., s. 164.
204Istorija imperskich otnošenij: Bělarusy i russikje. A. Taras (ed.). Minsk: Neizvestnaja istorija, s. 509.
205A. Marková, “Bělorusizační epizoda” v procesu formování běloruského národa, PhD. Disertace, Praha: 
Univerzita Karlova, 2011, s. 52-53.
206T.M. Mikuluč, Mova i etničnaja samasviadomasc´. Minsk: “Navuka i Technika”, 1996, s. 85-87.
207T.M. Mikuluč, Mova i etničnaja samasviadomasc´, s. 85-87.
208A. Poljanskaja, Nacional´nyje kadry Bělorussii. In: Revoljucija i nacional´nost. № 8-9, 1930, s. 80.
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Jen každá třetí stranická schůze probíhala v běloruštině.209 Zásadní pro budoucí vývoj bylo, 

že nových škol s výukou v běloruštině bylo nejvíce otevíráno na venkově, zatímco ve městech 

stále převažovaly školy s výukou v ruštině. Na státní univerzitě bylo v letech 1925-26 

plánováno 2328 hodin výuky v běloruštině, proběhlo jich ale jen 328.210  Kurzy běloruského 

jazyka nestíhaly produkovat dostatečné množství pedagogů. Město se odrušťovalo stejně 

pomalu, jako se bělorusifikovala vesnice. 

Proti výuce v běloruštině se totiž na venkově protestovalo. Na pozadí ruštiny byla 

běloruština vnímana jako L-language. Proč se učit jazyk, který již přece umíme, stěžovali si 

rolníci, a žádali o zavedení výuky v ruštině.211 Dělo se to paradoxně ve Vitebské a Gomelské 

oblasti, tedy oblastech etnicky běloruských, které se však stihly za několik let začlenění do 

RSFSR těměř zcela rusifikovat (Vitebská v letech 1919-1924, Gomelská v letech 1919-1926

).212 Vidíme, že běloruština byla samotnými jejími nositeli považována za patois. 

 Krátké období bělorusizace charakterizovalo prolínání intelektuální a politické sféry 

jazyka. Proto byla běloruština jako národní jazyk zranitelná. Literáti byli politicky činní 

(Taraškiewič, Ljosik), státní činitelé psali romány a vydávali noviny.213  Stalinské represe 

proti nepřátelům lidu, národním demokratům (nacdemům), zasáhly do jazykové situace tak, že 

vymýtily běloruštinu z mocenské sféry. Nacdemovščina jakožto projev šovinismu byla 

definována právě používáním běloruštiny, jejíž eliminace doprovázela vyvražďování 

politických a intelektuálních elit. Definice nacdemovščiny se opírala o soudobou Marrovu 

teorii jazyka coby derivátu sociálně-ekonomické základny.214 Následkem této logiky bylo 

přesvědčení, že běloruský jazyk vyjadřoval buržoazní základnu běloruské společnosti. V 

podmínkách agrárního Běloruska byli označením “buržoazní” postiženi rolníci. Ze škol byly 

209L. Lyč, U. Navicki, Historyja kul´tury Bělarusi, s. 246.
210Tamt., s. 247. 
211A. Markova, Bělorusizační epizoda, s. 81-82.
212Ladyseǔ, Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 162.
213První běloruský román “Soky caliny” (“Míza půdy”) napsal v roce 1922  Zmicier Žylunovič (1883-1937), 
zakladatel Sovětského Běloruska a editor prvních běloruských bolševických novin “Dziannica”.
214Marrova marxistická teorie tedy předpokládá s příchodem komunismu vznik jediného jazyka. Y. Slezkine, USSR 
as a Communal Apartment, or How Socialist State Promoted Ethnic Particularism. In: Stalinism: New Directions. 
Sh. Fithzpatrick (ed.). Routledge, 2000, s. 327.
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vyloučeny děti kulaků, které tak zůstaly napůl gramotné a lehce podléhaly rusifikačním 

vlivům. 

 V roce 1931 byl Institut lingvistiky běloruské Akademie věd pověřen projektem reformy 

běloruského pravopisu. Projekt se však ukázal pro sovětský establishment přiliš “tolerantním” 

a tak v roce 1933 Lidový komisariát osvěty (Narodny Kamisaryjat Asvety, narkamat) schválil 

vlastní variantu. Cílem reformy bylo “zbavit se nacdemovského dědictví”.215 Tato reforma 

běloruštinu zjednodušila, aby ji jak gramaticky, tak lexikálně přiblížila ruštině. “Polonismy” a 

výpůjčky ze západních jazyků nahradily ruské ekvivalenty. Dopad byl následující: zatímco ve 

dvacátých letech byla běloruština ve státní správě a ve školství jenom špatně osvojená a 

podléhala vlivu ruštiny, v letech třicátých se její spisovná varianta přiblížila ruštině natolik, že 

mluvit bělorusky znamenalo mluvit špatnou ruštinou. V důsledku této reformy se běloruština 

stala protikladem k ruštině, jazyku “vysoké” sovětské kultury. Díky nedostatečné gramotnosti 

a blízkosti jazyků vznikla specifická bilingvní situace: zatímco spisovná běloruština byla 

potírána, v běžné mluvě došlo k rozšíření “trasjanky”, směsice běloruštiny a ruštiny.216  

 Ale běloruština i v takové podobě dráždila sovětské funkcionáře. Vzhledem k 

podobnosti, produkující souřadnice falešných asociací, často zněla jako výsměch vůči ruštině 

a proto i jako rouhání posvátným socialistickým pojmům. V roce 1938 napsal první tajemnik 

UV KP(b)B Pantelejmon Ponomarenko217  dopis Stalinovi “O běloruském jazyce, literatuře a 

spisovatelích”. V něm uváděl četné příklady zkázy, jež postihla sakralizovaná slova: 

“vzestup”, “soudruh”, “sloučení”, která zněla v běloruštině “divoce a nebezpěčně”. Slovo 

“vláda”, v běloruštině “urad”, vyvolávalo asociaci s ruským slovem “urod”  (“zrůda”). 

Samotný slogan “Niahaj žyve hadavina vialikaj kastryčnickaj revaljucyi”  “Ať žije výročí 

veliké říjnové revoluce”  nabývalo v ruštině smysl “Nechte žit hada”, protože běloruský 

“niahaj”  - “ať”  pro rusky mluvícího mělo pejorativní význam “nechte být”, a “hadavina”  - 

215Předmluva k zjednodušenému pravopisu. In: Proekt spraščeńnia bělaruskaha pravapisu / Instytut Movaznaǔstva 
BAN. Mensk, 1933.
216Mikulič, Mova i etničnaja samasviadomasc´, s. 88.
217Vydviženec Ponomarenko nebyl etnickým Bělorusem, ale synem chudého ruského rolníka. Na pozici prvního 
tajemníka KS(b)B byl jmenován v roce 1938 a zůstal v ní do roku 1947. Srv.: Sh. Fitzpatrick, Education and 
Social mobility in the Soviet Union. 1921-1934. Cambridge, s. 243.
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“výročí”  - asociovala “hada velkých rozměru”  (běloruské slovo “hadavina”  s přízvukem na 

třetí slabice označuje “výročí”, s přízvukem na první slabice “olbřímího hada”).218

 Běloruština jako jazyk vesnického lidu nebyla uzpůsobená pro vyjádření nové 

proletářské reality, nevyhovovala potřebám zpolitizovaného slovníku sovětské vlády. 

Nenalezla proto uznání jakožto jazyk nové autority.219 Podmínka sovětské definice kultury, 

která měla být “formálně národní, obsahově socialistická”, nemohla být v běloruském případě 

splněna. Jakmile byl socialistický obsah vyjádřen běloruskou formou, tedy běloruštinou, 

posouval se nebezpěčně jeho význam. Vždyť nebylo v běloruštině ani slovo “sovětský”  a 

eseři-nacionalisté se snažili místo názvu “Sovětská” prosadit “Radavaja Belarus”. 

 Reforma jazyka byla následována reformou školství, která institucionalizovala 

přednostní postavení ruštiny. Na začátku třetí dekády se sovětská škola obrací k metodě pevné 

disciplinace. Do roku 1938 byly unifikovány školní programy v Sovětském svazu. Místo 

sedmileté školy vznikla desetiletá. Ve stejném roce byla ruština zavedena jako povinný 

předmět, na začátku od paté třídy, následně již od druhé.220 Na místo mnohonárodní 

rozmanitosti přišly ústavy ruského jazyka a literatury pro přípravu pedagogů. 

 První vlna represí se odehrála v roce 1930, kdy bylo 108 nacdemů obviněno z 

příslušnosti k neexistujícímu Svazu osvobození Běloruska (SVB), jehož lídrem byl údajně 

Ljosik.221 Kauza SVB byla doprovázena represemi spojenými s kolektivizací. Z opozice vůči 

industrializaci, podporování farmářství a rozšiřování kulactví byl obviněn narkom zemědělství 

Pryščepov, odsouzený v roce 1930.222Běloruština byla nahlížena jako atribut vytlačeného 

mocenského pole nacdemovščiny a pryščepovščiny, zároveň jako inheretntní škodlivá 

vlastnost zaostalého světa. 

 Druhá vlna následovala v letech 1937-38. Politikové a akademici byli eliminováni en 

bloc spolu s proletářskými basníky. Přežili jen korifejové Jakub Kolas a Janka Kupala, o 

kterých Maxim Gorky napsal, že „v Bělorusku jsou dva básníci: Jakub Kolas a Janka Kupala – 

218http://belaruspartizan.org/bp-forte/?newsPage=o&backPage=13&news=120272&page=100&locale=ru
219P. Bourdieu, Language and Symbolic Power, s. 48.
220S. Umrejko, I. Iljušin, Narodnoje obrazovanije v Bělorusskoj SSR. Minsk, 1961, s. 143, 169.
221Lyč, Novicki, Historyja kul´tury Bělarusi, s. 244.
222 Srv.: J. Zaprudnik, Bělarus´ na histaryčnych skryžavanniach. Minsk, 1996, s. 118. 
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velmi zajímaví hoši! Píšou tak jednoduše, tak něžně a smutně, zkrátka upřímně. Kéž by to 

stejné platilo i o ruských básnících!“223 Upadá status a funkce běloruské literatury jakožto 

mimesis moderního života, i ve vědecké sféře se její vývoj zastavuje. Intelegence přestává 

používat běloruštinu z obav před možným spojením s nacdemy.224 I Kupala se pokouší o 

sebevraždu, Kolas se veřejně kaje.225 Kódování symbolu národní identity se ubírá směrem 

kontextualizace nálady lyrického smutku, oslavy krajiny, na který je navěšena robustně 

ideologizující oslava civilizačního přínosu strany. Primordiální pojetí národa skrze napojení na 

lidovou složku kultury vyústí ve folklorizaci a depolitizaci národní identity. Místo pro 

běloruštinu bylo vyhrazeno vedle národních výšivek a v tvorbě folklorních kolektivů. 

 Poté, co byla během třicátých let intelektuální elita vyvražděna, zůstalo Bělorusko 

zbaveno pedagogických kadrů. Po válce již probíhala výuka na vysokých školach jenom v 

ruštině. Přichází dálší vlna represí proti inteligenci, inspirovaná podezřením z kolaborace s 

nacistickým režimem. V roce 1951 byl odsouzen ministr osvěty P. V. Sajevič.226 Ve stejném 

roce přestavají být povinné maturitní zkoušky v běloruštině. Zatímco Stalin běhěm 

lingvistické diskuze v roce 1950 zavrhl Marrovo tvrzení o tom, že s příchodem kominusmu 

všechny jazyky splynou, a oznámil, že splynutí jazyků je dílem vzdálené budoucnosti 

celosvětového sjednocení, běloruština a ruština fakticky splývaly v trasjanku již nyní.227  

V roce 1956 napsal Jakub Kolas dopis adresovaný Ústřednímu výboru KP(b)B. V 

dopise vyčítal “těm, kteří znají jazyk, ale nepoužívají ho”, že eliminují jazyk z agendy úřadů, 

organizací a institucí, omezují počet běloruských nápisů ve městech. Kolas dále napadá 

nepoužívání běloruštiny v Akademii věd, zastavení vypracovávání běloruské vědecké 

terminologie. V divadle a rozhlase se mluví nespisovně, poruštěle, překládají lidé 

nekompetentní, “Belarusfilm”  točí filmy v ruštině a ozvučuje v běloruštině. Na vysokých a 

středních školách a učilištích se vyučuje rusky, běloruština jako předmět se vykládá špatně a 

223M. Gorkij, Sobranije sočinenij. M., 1955. T. 29. S. 138. In: L.Lyč, Historyja kul´tury Bělarusi, s. 196.
224 Istorija imperskich otnošenij: Bělarusy i Russkije, s. 507.
225Kupala i Kolas, vy nas hadavali, s. 122-127.
226Lyč, Navicki, Historyja kul´tury Bělarusi, s. 376.
227Lyč a Navicki píšou, že Stalin potvrdil vznik jednotného jazyka. Tato mylná interpretace je charakteristická pro 
postsovětskou běloruskou historiografii, zdůrazňující rusifikační tlak zvenku a opomíjející význam “zapomnění” 
běloruštiny samotnými Bělorusy. Historyja kul´tury Bělarusi, s. 370-371.

64



nevyvolává v žácích lásku. Běloruské školy se nacházejí na periferii, v špatných budovách, 

dokonce i na vesnických školách ze všeho běloruského zbývají jen rezavé tabule. “Proč 

připouštíme, aby se běloruské nápisy objevovaly jen na nálepkách na špatný krém na boty a na 

nekvalitních nápojích?”228

Na závěr uvádí Kolas fatalní: “... říká se, že proti běloruštině protestuje i obyvatelstvo. 

Dostáváme s kolegy urážlivé dopisy kvůli tomu, že bráníme a používame běloruštinu.” Kolas 

se domnívá, že národ nepřestal svůj jazyk milovat, že je živý na dělnických sidlištích a v 

kolchozech, že hanba pochází z řád “měšťanské vrstvy, která našim jazykem opovrhuje ”. V 

následující pasáži konstatuje, že po stalinských represích starší generace jazyk “zapomíná”: 

“vyvolán nahodilými a nezdravými okolnostmi je odstup inteligence od jazyka nesprávně 

chápán jako nechuť národa k jazyku všeobecně”. Z tohoto “nepochopení”  pramení podle 

Kolasa postupný úpadek, mladež se staví k běloruštině nihilisticky: proč studovat jazyk, který 

se prakticky nepoužívá?229

 V období po válce až do konce let padesátých je zapomínání běloruštiny dáno jak 

politickými, tak sociálními procesy. Na pozadí zaměstnávání Bělorusů v průmyslu, masové 

urbanizace a poválečných přesunů obyvatelstva roste prestiž ruštiny mezi bývalými rolníky i 

její význam mezi přestěhovalci jakožto obecné řeči.230 Politická komunikace republiky s 

centrem probíhala v ruštině: poslední stranická schůze v běloruštině se konala 25.-27. června 

1953.231 Politická prestiž národního jazyka klesala, a proto stranická jednání i v mezích 

republiky probíhala v “oficiální”  ruštině. Pozice ruštiny byla podporována jejím statusem 

jazyka vítězů ve velké vlastenecké válce a jazyka budování komunismu. 

V roce 1958 ze školních osnov mizí povinná běloruština jako předmět. Stejný zákon 

mimo to dával rodičům právo rozhodnout o vyučujícím jazyce.232 Zákon předpokládal 

možnost řídit se na základě vlastní etnické příslušnosti, čímž byl primordiální status 

228Dopis Jakuba Kolasa Ústřednímu výboru KPB od 13. srpna 1956. Ve stejný den Kolas zemřel. In: Istorija 
imperskich otnošenij: Bělarusy i Russkije, s. 504-506.
229Tamt., s. 506-508.
230V roce 1959 69% městského obyvatelstva byli Bělorusy oproti 39% v roce 1926. In: Mikulič, Mova i etničnaja 
samasviadomasc´, s. 93.
231Lyč, Novicki, Historyja kul´tury Bělarusi, s. 371.
232Mikulič, Mova i etničnaja samasviadomasc´, s. 95.
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běloruštiny jasně vyslověn, běloruština však byla odříznutá od sféry každodenní komunikace. 

Běloruština tak nebyla zakázaná, naopak, lidé rozhodovali sami. V roce 1970-71 již studovalo 

v běloruštině jen 51% žaků. 233 Bylo ji možné milovat, studovat ji jen kvůli ní samotné, ale 

prakticky byla nepoužitelná, podobně jako v období západorusismu. V cirkuse, v divadle a 

samožřejmě v literatuře byla doporučena přítomnost národních specifik. Formální 

bělorusifikace běloruské republiky vytlačovala jazyk za hranici moci právě tím, že ho 

zanechávala v diskursu primordiality. Použití poleské hovorové mluvy v románu Ivana Meleže 

“Lidé na bažinach” (1962) bylo kritikou uvítáno jako přínos pro literaturu, ale lidé se 

stěhovali z bažin do měst, kde pak mluvili rusky. Podobně jako drobná šlechta v druhé 

polovině 19. století, která se nechtěla oblékat do národních krojů, nově příchozí do měst 

vesnickou řečí opovrhovali. Národní identita byla odmítaná jako “lidová” a “nemoderní”.

 Běloruština byla časem k zaslechnutí jen na ústavech etnografie a lingvistiky. 

Polytechnické zaměření škol od roku 1958 bylo neslučitelné s výukou v běloruštině, ve které 

technická terminologie neexistovala.234 Ruština se tak stala jazykem technologie a vědy. Při 

přijímacím řízení na technické disciplíny, které nabývaly na prestiži v letech 1950-1960, 

profesoři vesnickým uchazečům nerozuměli. Studenti se nedělili na Bělorusy a jiné 

národnosti, ale na “vesnické”  a “městské”. Velké výhody při ucházení o studium měli 

demobilizovaní a lidé s praktickou zkůšeností v průmyslu.235 Národnostní jinakost opovržení 

nevyvolávala, nízké sociální postavení však ano, zvlášť v případě zemědělců, kteří byli 

hodnocení nejhůře, pročež byla vesnická řeč stigmatizovaná, zároveň se jí dálo poměrně lehce 

zbávit.236 “Kolchoznost”  běloruštiny se tak jeví jako ozvěna její o století dříve kritizované 

“mužickosti”, které se vzpírala šlechta.

V letech 1957-58 běloruská minulost zbytněla jako součást revolučně-demokratického 

diskursu, který produkovalo běloruské státní nakladatelství. Zatímco zapadorusisté 

233Tamt., s. 95.
234Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 539.
235Bělarus u sacyjalna-ekanamičnych i gramadska-palityčnych pracesach. 1946-2006. M.P. Kascjuk (ed.). Minsk: 
Belaruskaja navuka, 2007, s. 49.
236Rozhovor s respondentem Aleksandrem Smirnovym od 15.01.2011. Srv. Gellner o příznakach rezistentních vůči 
sociální entropii, Národy a nacionalismus, s. 68-69.
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představovali běloruštinu v lidových zpěvech, sovětští filologové představili běloruštinu ve 

smutných básních revolučních demokratů. Pod diktátem sovětské ideologie sice autoři jako 

Bahuševič, Marcinkiewič, Kupala a Kolas vyprávěli o národě v národním jazyce napríč žánry, 

ale zároveň zůstávali v homogenní rovině bídné mužickosti, pro kterou nebylo místo v 

moderním světě. Takový výklad vyžadovala představa, že “s nástupem bolševiků národ dostal 

možnost dýchat”,237 výsledek Leninovy teorie “dobrých potlačených národů”.238  Folklorizace 

národní identity a kódování běloruštiny do lidových symbolů asociovala provinčnost, loptě, 

temno a útisk. Všechno světlé, nadějné, technicky progresivní a kulturně-civilizační patřilo 

ruštině. Proto i etnologická studia byla nežádoucí z důvodu, že popisovala současnost “příliš 

smutně”. Potenciální hrozby etnonacionalismu vyústily v odpolitizovaný lyrický vztah k 

národní krajině, kde smutek byl na svém místě. 

Shrneme: podpoření formálního statusu běloruštiny jakožto jazyka běloruského národa 

bolševiky mělo za následek faktické oddělení národní a lingvistické identity. Zákon 1958 

implikoval, že neučit se běloruštině můžou nejen tě, kdo nejsou Bělorusy, a i tě, kdo Bělorusy 

jsou. Etnická danost, ke které byla přišpendlena “mužická minulost”  Běloruska, byla v 

podmínkach rychle industrializujícího se a urbanizujícího Běloruska pociťována jako 

diskreditující. Opovržení ze strany vesnických přistěhovalců, kteří se snažili napodobovat 

“měšťanskou vrstvu”, a byrokratický bojkot znamenaly, že se běloruštině nepodařilo překonat 

postavení patois a stát se jazykem oficiálním. Vztah běloruské republiky –  periferie –  k 

moskevskému centru byl dostředivý, což nutně podporovalo uznání ruštiny jako jazyku 

“kultury”. To souvísí i s tím, že běloruština nebyla s výjimkou let 1924-25 faktickým jazykem 

byrokracie, a proto se nedokázala zbavit kontextuálnosti používání jazyka, jak ji vymezil 

Gellner.239 Kontextualita běloruštiny odkazovala v literatuře na mužika, často utlačovaného a 

chudého. Proto zůstala běloruština odpuzujícím kódem jako symbol bezpráví. 

237 Lid je představován jako sklíčený, aby se dosáhlo představy, že jenom s Rusy dostal možnost dýchat, - říká na 
konci padesátých let 19. století hrdina románu o povstání Kalinovského. U. Karatkevič, Klasy pod srpem tvým. 
Minsk: “Mastackaja litaratura”, 1965. Nestr. uladzimir-karatkevich.com/bibl/bel/raman/k2-7.html
238Y. Slezkine, The USSR as a Communal Apartment, s. 313.
239E. Gellner, Nations and nationalisms, s. 12-13.
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 4. Území

 

 Vernakulární kultura a etnické vázby, tedy jazyk a dějiny, zaujímaly prostor vymezený 

administrativní mapou.240 Administrativní členění však nerespektovalo historické hranice 

regionu, což vedlo k problematičnosti sebevymezování: otázka “kde jsme my?”  neměla pro 

Bělorusy jednoznačnou odpověď. K tomu značně přispělo “odloučení”  Vilna od etnického 

území Běloruska. Prudké teritoriální nároky běloruského nacionalismu na Vilno, Smolensk, 

Białystok, podkládané etnicky, reagovaly na kolonialní aspirace sousedů a zároveň se 

zakládaly na předchozích mocenských mapách - Velkoknižectví litevského (VKL) a 

Rzeczpospolité.241 Rozdělení na “východní” pravoslavné oblasti - Vitebskou a Mogiliovskou, 

většinově katolické “západní” - Vilenskou a Grodněnskou, a “krivické” centrum Minsk bylo 

rovněž plodem mocenské imaginace. Toto imaginární rozdělení poskytovalo základ pro 

překreslování mapy Běloruska, možnost odlučovat a zase připojovat teritoria, či dokonce 

vytvořit běloruský stát v rozmezí pouhých šesti okresů Minské oblasti. 

4.1 Litva-Bělarus: polské provincie Ruska 

Prvním dělením Rzeczpospolité v roce 1772 připadly Rusku Vitebská a Mogiliovská 

gubernie. Tyto nejdále na východ ležící oblasti byly pokládány za bašty pravoslaví a ruskosti. 

Velkou úlohu zde hrálo město Polock jako centrum „ruské“  státnosti (Polocké knížectví). 

Minská gubernie se stála součástí Ruska v roce 1793, čili po druhém dělení. Tyto etnicky 

běloruské gubernie byly jako takové i vnímány („Minské knížectví –  vlast Slovanů-

240Srv.: A. Smith, Ethnicity and Nationalism. In: The Sage Book of Nationalism, s. 169, A. Smith, The Cultural 
Foundations of Nations, s. 17.
241Srv: dlouhé postrádání státnosti v polském případě zabránila vyvínutí státně orientovaného, občanského, nebo 
teritorialního pojetí národa. R. Brubaker, Nationalism Reframed, s. 85.
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Krivičů“)242 , avšak primárně s cílem zpřetrhat genealogické vazby s Knížectvím litevským a 

Královstvím polským. Určení administrativní příslušnosti oblasti bylo vedeno potřebou 

„ukončit vztah popolštěných částí obyvatelstva s vnitřními polskými oblastmi“.243  Proto se 

zdůrazňovala jejich „běloruskost“, která naznačovala „ruskost“.

 Se svou shůry stanovenou etnickou běloruskostí se Minská gubernie neztotožňovala. V 

roce 1862 sepsali minští páni žádost carovi Alexandrovi II. s prosbou o administrativní 

připojení gubernie (zpět) k Polskému království, čemuž pochopitelně nebylo vyhověno.244 

„Separatistický“  záměr minské šlechty ukazuje vytrvalost cítění, daného předchozí, tedy 

polskou mapou. Byl to také protest vůči provincializaci regionu. Minská gubernie byla 

označena za běloruskou gubernii na základě místního vernakulára, avšak Minsk měl silně 

polský kulturní raz a hospodářské vazby s Polským královstvím.

 Zbývající část někdejšího Litevského knížectví byla k Rusku připojena v roce 1795. 

Administrativně se skládala z vojvodství Vilenského, Trokského a knížectví Samogitie ( 

Žmudz´).245 Žmudz´ byla etnicky baltská, na západ od Trok procházela baltsko-běloruská 

jazyková hranice, Vilenský areál, s výjimkou severozápadních okresů, byl osídlen 

běloruskými rolníky. Po připojení byly nejprve vytvořeny Vilenská a Slonimská gubernie. 

Potom následovala řada změn: roku 1796 byly gubernie spojené v jednu – Litevskou, a v roce 

1801 opět rozděleny na dvě: Litevsko-Vilenskou a Litevsko-Grodněnskou. 24. prosince 1839 

byl Trokský okres zrušen. 

 V roce 1840 byl odkaz na Litvu z názvu Vilenské a Grodněnské gubernie odstraněn. 

Nadále se hovořilo o „severozápadních“  guberniích, tedy Vilenské, Grodněnské, Minské, 

Vitebské, Mogiliovské, ke kterým se za tři roky přidala nově zřízená Kovenská, vytvořená 

242A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad na Vilenskuju guberniju.Vestnik Imperatorskago Russkago Geografičeskago 
Obščestva. Spb., 1857. Čast 20, s. 234.
243 Bělorussija I Litva. Istoričeskije sud´by severo-zapadnogo kraja. P. N. Batjuškov (ed.). Sankt-Peterburg 1890, s. 
1. 
244Ze spravy plukovnika Loseva general-gubernatorovi Muravjovu. In: 1863 god na Menszczynie. J. Witkowski, O. 
Janiewicz, Lp. Lech (eds.). Minsk: Instytut Kultury Białoruskiej, Wydiał Polski, 1927, s. 104.
245A. Kirkor, Etnografičeskij vzgliad na Vilenskuju guberniju. s. 233.
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1.července 1843 ze sedmi severozápadních okresů Vilenské gubernie, osídlených Litevci.246  

Jižní část (Vilenský, Ošmjanský, Svencjanský újezd) zůstala v gubernii Vilenské. K ní byly 

„náhradou“  za oddělené okresy převedeny z Minské gubernie okres Vilejský a Disněnský, 

před tím k ní připojené v roce 1795, a z Grodněnské – Lidský okres. Současně byl obnoven 

okres Trokský.247  Vilenská gubernie se tak stávala většinově slovanskou. Tyto manipulace 

byly výrazem snahy zahladit historicko-politickou tradici Litvy-Bělarusi. 

 Oblast Vilejského, Trokského, Svencjanského, Ošmjanského a Lidského okresu, tedy 

oblastí, které tehdy či onehdy patřily pod Vilenskou, Grodněnskou a Minskou gubernii, tvořila 

“starobylý majetek Litvy“, který sehrál zásadní roli v nacionalistické imaginaci, jak běloruské, 

tak litevské.248  Slované a Litevci, katolíci a pravoslavní zde žili vedle sebe, občas v jedné 

vesnici.249  

 S nástupem éry „výčtu“  gubernií se vytratily státoprávní pozůstatky území: bylo 

zakázáno používat jména „Litva“ a „Bělorusko“, a zrušeno používání Litevského statutu.250  

Ke konci 19. století se začálo používat jméno „Bělorussija“  odděleně od „Litvy“. Pojem 

„Bělorussija“  již zahrnoval jenom Vitebskou a Mogiliovskou gubernii.251 Pod názvem 

„Litva“ byly zahrnuty Kovenská, Vilenská a Grodněnská gubernie, z nichž etnicky litevskou 

byla jen Kovenská. Minská, i když obsahovala část „historického majetku“ (konkrétně šlo o 

246Srv.: 18. července 1840 Mikuláš I. лично запретил употреблять термины Белоруссия и Литва. Очевидно, 
что последнее решение было достаточно спонтанным, о чем свидетельствует история появления этого 
запрета. Известно, что на подпись Николаю I был представлен документ рутинного содержания, 
упоминавший Белоруссию и Литву. На полях его появилось замечание: «Впредь этих названий никогда не 
употреблять, а прописывать губернии поименно». Именно в таком виде документ был растиражирован и 
разослан в качестве нормативного в губернские правления. Так как «прописывать названия» шести 
губерний было несколько неудобно, начиная с 1842 г. закрепляется казенный термин «Северо-Западный 
край России». P. Tereškovič, Etničeskaja istorija Bělarusi XIX - načala XX v. Nestr. 
Pawet.net/library/history/bel_history/_books/ceraskowich 
247A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad, s. 233-234.
248Tamt., s. 233. Na základě těchto nároků získala zmíněné území (Grodno, Ošmjany, Lida, Vilno) nakrátko 
Litevská republika v roce 1920. U. F. Ladyseŭ, P. I. Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 138.
249A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad, s. 236. 
250 Такой шаг специальный комитет по делам Западных губерний обосновывал стремлением «удаления в 
жителях Северо-Западного края всякой мысли о самостоятельности действующего у них законодательства, 
могущего служить какою-либо преградой к слиянию их с коренной Россией». P. Tereškovič, Etničeskaja 
istorija Bělarusi. Nestr. Pawet.net/library/history/bel_history/_books/ceraskowich 
251M. O. Kojalovič, Dokumenty objasniajuščije istoriju zapadno-russkago kraja i jego otnošenije k Rossii i Polše. 
Sankt-Peterburg, 1865, s. 12.
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její „krivičskou“  část), a byla tedy s „Litvou“  neoficiálně spojována, byla rovněž oficiálně 

považována za běloruskou díky svému běloruskému obyvatelstvu.252  

 Nová definice území výčtem gubernií měla za cíl rozdělení bývalé Litvy a její včlenění 

do Ruska. Pro rozdělení byla nezbytná proměna konceptualizace regionu z politického do 

etnického celku, proto ruský stát nikdy neodmítal danou etnickou svéráznost ani Bělarusi, ani 

Litvy. Včlenit amorfizovaný etnický prostor Severozápadního kraje do Ruska bylo možno 

efektivně jedině tehdy, kdyby se vyzdvihl jiný aspekt jeho soudržnosti, než velkoknížecí státní 

tradice, tedy kdyby byla přeformulována historická paměť, což předpokládalo obrácení na 

pravoslaví. Tady se Rusko střetlo především s Polskem, respektive se silnou polskou kulturní 

identifikací: dědictví Litvy bylo v tehdejší politické imaginace ztotožňováno s 

Rzeczpospolitou.253  

 Informace o Litvě-Bělarusi začaly být ruským státem sbírány na konci padesátých let 19. 

století, kdy na žádost ministerstva vnitra byli posláni důstojníci generálního štabu do každé z 

devíti západních gubernií, tedy včetně maloruských.254 V roce 1855 vznikla Vilenská 

Archeologická komise spolu s muzeem starožitností jako místní projekt liberálních učenců. 

Materiály byly sbírany hrabětem Eustachiem Tyškěvičem již od roku 1837 a týkaly se Litvy 

jakožto geografického a historického regionu.255 V publikacích Věstníku geografické 

společnosti se nemluvilo o „západních Rusech“, ale o „Litevcích“  a „Slovanech“, občas o 

„Slovanech-Bělorusech“ nebo „Slovanech-Krivičích“.256  Odpolitizovaná etničnost a chybějící 

pole politické a občanské komunikace dlouho charakterizovaly tento region, což bylo také 

způsobeno neexistencí instituce zemstv.257

252Bělorussija i Litva. Istoričeskije sud´by severo-zapadnogo kraja. P. N. Batjuškov (ed.). Sankt-Peterburg 1890, s. 
1.
253Ten, kdo se identifikoval s Polákem nebo polstvím, případně si svůj nepolský etnický původ uvědomoval, proto i 
vzdoroval připsání k amorfní entitě “Západorusů”. Polská identifikace však byla definovaná na základě “vlastnictví 
této země”, tedy soukromým vlastníctví půdy. Srv.: Grabovskij, Otvět Poljaka russkim publicistam, po voprosu o 
Litvě i Zapadnych gubernijach, Moskva: redakcija gazety “Děň”, 1861, s. 30, 37. 
254Tedy včetně Volynské, Podolské a Kyjevské gubernie. Data byla zpracována plukovníkem Rittichem a vydána v 
roce 1863 v ruské a francouzské edici pod názvem „Atlas obyvatelstva devíti gubernií západního kraje na základě 
vyznání a národnosti“. In: Bělorussija i Litva. Istoričeskije sud´by severo-zapadnogo kraja, s. 1.
255A. Kirkor, Przehadzki po Wilnie a jeho okolicach. Wilno: Mauricy Orgelbrand, 1859, s. 227-230.
256A. Kirkor, Etnografičeskij vzgljad, s. 234-235. 
257Zemstva byla zavedena jenom ve Vitebské, Mohyliovské, Minské gubernii v roce 1911, nikoliv v litevských 
guberniích z obav před.růstem polského vlivu po povstání 1863.  Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 108. 
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 Vilenská archeografická komise (1865), iniciovaná general-gubernátorem Muravjovym, 

zabývala se studiem velkoknížeckých státních listin s cílem nalezení a potvrzení ruskosti 

kraje. V západorusistickém projektu byl Severozápadní kraj naplněn pravoslavnou tradicí 

jakožto „severozápadní Rus“. Ta byla považována za po Rusi kyjevsko-moskevské druhé 

„centrum sjednocování ruských zemí“, do té doby, než byla svedena „polsko-latinstvím“.258  

Toto pojetí explicitně navazovalo na ideologickou formuli ruského státního nacionalismu: 

„pravoslaví, samoděržaví, národnost.“ Nejsnáze se dala sounáležitost s Rusi dohledat pomocí 

filologie a archeologie. Vedle příbuznosti slovanských rituálů a etymologií geografických 

názvů ji podporovalo množství kulturních památek. Ideologii západorusismu sloužily kláštěry 

jakožto střediska křesťanského vzdělání, písemné památky (kázání Cyrila Turovského, kolem 

1130-kolem 1182), světci a jejich artefakty (Jefrosinja Polockaja, 1103?-1167? 1173? a její 

kříž s kousky dřeva politého Kristovou krví), zříceniny pravoslavných kostelů (Koložský 

kostel v Grodnu z 12. století).259  

 A i politická role Litvy v počátcích své existence byla dávána do souvislosti s ochranou 

Rusi před katolickou expanzí řádů livonských a teutonských rytířů. V potřebě čelit katolictví 

byla spatřována raison d´etre vzniku Litevsko-Ruského státu.260 Katolictví Mindovga, prvního 

velkolitevského knížete, bylo „ústupkem pro získání baltského obyvatelstva pod egidu 

Rusi“.261 Tato konstrukce byla využita v přístupu ke katolictví jakožto k zhoubě, která měla 

být a byla odstraňována zpětným porušťováním. 

 Základ běloruské nacionalistické imaginace tedy rovněž spočíval na navázání 

běloruského etnika na „historický majetek Litvy“.262  Motiv práv opodstatněných holým 

faktem etničnosti byl ozvěnou západorusistického projektu, který vyzdvihoval roli 

slovanských kmenů. Idea státnosti byla samozřejmě odlišná od té ruské: navazovala na 

představu Velkého knížectví litevského, ruského i žamojckého jako státu především 

258Příklon Litvy ke katolictví je charakterizován jako “nepřirozený”. Bělorussija i Litva, s. 3.
259Bělorussija i Litva, passim.
260Bělorussija i Litva, s. 54. Tato konstrukce je aktuální v dnešní běloruské historiografii. 
261Tamt., s. 55.
262J. Ljosik, Litva-Bělarus´. In: Sbor tvoraŭ (1921-1930), s. 29-36. Škjaljonak, Bełaruś – Litva – Kryvija, In: 
Bělarus´ i susedzi, s. 17.

73



běloruského. Proto zde také měl význam výčet jmen: označit Knížectví jen za „litevské“  by 

pro běloruskost nevytvářelo potřebný (federativní) prostor.

 Běloruští intelektuálové dokládali svou konstrukci historičnosti Běloruska vztahováním 

označení „litevský“  a „ruský“  v pramenech na Bělorusy.263 O druhém z uvedených termínů 

měli za to, že sloužil jako označení pro pravoslavný lid, tedy ruský jakožto nekatolický a tudíž 

nepolský.264  Takto byl opakován argument používaný ruským nacionalistickým projektem pro 

eliminaci Poláků. „Žmudská teorie“  zase naplňovala běloruským obsahem adjektivum 

„litevský“: historická Litva, oblast v areálu řeky Něman, byla představována jako běloruská, 

zatímco etnická a geografická Litva byla posouvána na Žmudz´.265 (Litevští historikové 

naopak identifikovali Aukštajtiju, vrchní Litvu, jako etnickou a geografickou Litvu, a následně 

ji rozšiřovali na Žmudz´).Ve snaze představit Litvu krivickou, tj. slovanskou, a zbavit se 

nehistorického názvu Bělorusko, údajně zavedeného Kateřinou II., přejímali intelektuálové 

západorusistickou představu, na základě které ruský stát posouval hraniční okresy z Minské 

gubernie do Vilenské a zpět.266 Pojetí Běloruska jakožto té správné historické Litvy, a vize 

Litvy-Bělarusi jakožto politického jádra VKL bylo založeno na tezi kulturního dobývání: 

Litevci dobyli slovanské území politicky, ale na oplatku byli asimilováni místním 

obyvatelstvem kulturně.267  

 Historická paměť o Velkoknížectví byla rezistentní vůči oddělenému představování 

Litvy a Bělarusi, a to ze samotné federativní podstaty ideji knížectví. Zatímco Litva neměla 

problém s přisvojením „dědictví“, protože s ním sdílela identické jméno, „nehistorická“ 

běloruskost byla ve Velkoknížectví přítomna geograficky a etnicky. Problém s historickou 

263 M. Škjaljonak. Bełaruś – Litva – Kryvija (u histaryčnym narysie), In: Bělarus´ i susedzi, s. 19-23.
264Tamt, s. 23. 
265 Tato představa byla založená na osídlení geografického regionu běloruskými kmeny. “Litva” může znamenat 
slovánský kmen Ljutičů, navrhoval Ljosik. Litva-Bělarus´, s. 31.
266M. Škjaljonak, Bełaruś – Litva – Kryvija, s. 19. 
267 Bělorussia i Litva. Istoričeskije sudby, s. 49. Tento výklad vyhovoval i Doŭnar-Zapolskému a Ihnatovskému, 
prvním běloruským národnín historikům. Srv. U. Ihnatoŭský, Karotki narys historyi Bělarusi. Vilno 1918, s. 35. 
Doŭnar-Zapolský, Asnovy belaruskaj dziaržaunaści, Grodno 1919, s. 19. Tato koncepce má svůj argument ve 
státním jazyku VKL, staroběloruštině. Srv.: “Chancellory Slavonic” In: T. Snyder, The Reconstruction of Nations. 
Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus 1569-1999. Yale University, 2003. Nestr. www.dziejaslou. 
by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/snaj11?OpenDocument. 
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referenci spočíval v tom, že „Bělorusko“ nebylo přítomné v názvu, na který chtělo navazovat. 

K dispozici byla běloruskému nacionalismu jen cizí adjektiva „ruský“ a „litevský“. 

 Co to znamenalo pro běloruský nacionalismus? Když Litva uplatnila svůj národní 

projekt, a využila k tomu právě historičnost Litvy, zůstala Bělorusku pouhá etničnost existující 

v rámci vytyčeném koloniální mapou. Šest gubernií již nedržely pohromadě společné dějiny: 

když se Litva politicky oddělila od Bílé Rusi, gubernie měly tendenci kolísat mezi Polskem a 

Ruskem. Daly se posouvat uvnitř politického rámce jako puzzle, a i etnické hranice byly často 

opuštěny.

 4.2 Na pokraji státnosti 

Začátek běloruské státnosti byl položen v mízejícím čase mezi ústupem Němců a 

nástupem bolševiků (1918), které brzy vystřídali Poláci (1919), na pozadí zmatku 

teritoriálních změn, nad kterými Bělorusové neměli kontrolu, protože neměli ani vojsko, ani 

masovou podporu obyvatelstva. Mohli ovšem na základě dosavadního teritoriálního 

uspořádání hovořit o etnickém území jako o celku neoprávněně „rozděleném“  sousedními 

mocnostmi.

 Na podzím roku 1916 bylo toto území rozseknuto linií německých a ruských příkopů: 

pod vládou Němců se ocitla Vilenská, Grodněnská a část Minské gubernie, zatímco 

Mogiliovská, Vitebská, Smolenská zůstaly „ruskými“.268  Jednání v Brest-Litevsku (listopad 

1917- 3. března 1918), které provedlo teritoriální dělení mezi ruskou a německou říší napříč 

běloruským územím, podnítilo představu Běloruska jako rozděleného a proto potřebujícího 

sjednocení pod střechou běloruského státu. Idea státnosti tak vykristalizovala až v důsledku 

vnějších zásahů. 

 Center národního hnutí bylo několik. Ještě v roce 1916 vznikl ve Vilnu projekt obnovení 

Velkoknížectví ve svazu s Litevcí, kteří se však obávali utopení v „běloruském etnickém 

268F. Turuk, Bělorusskoje dviženije: Očerki istorii nacional´nogo i revoljucionnogo dviženija v Bělarusi. Moskva, 
1921, s. 20. 
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moři“.269 Ve Vilnu působila od ledna 1918 běloruská národní rada. V Minsku vznikla národní 

rada jako výbor sekretariátu všeběloruského shromáždění rozehnaného bolševiky 30. - 31. 

prosince 1917.270  V Moskvě byl od ledna 1918 činný Běloruský národní výbor, Belnackam, v 

čele s Alexandrem Červjakovem (1892-1937), jako oddělení komisariátu národností v čele se 

Stalinem.271  Místní politické instituce - městské výbory a zemstva - byly schopny budoucnost 

Běloruska pojímat jen ve federaci s Ruskem.272

 Běloruské hnutí bylo aktivováno příkladem sousedů, jejichž státnost byla podpořena 

„německým faktorem“. Nové státy také odkousávaly sousta běloruského těla, což pomohlo 

upřesnit představu Běloruska ve „svých“  hranicích.273 Litva vyhlásila nezávislost na konci 

února 1918, což německé velení uználo 23. března, a zabrala Vilensko, později nárokovala 

také Suvalky,274  Białystok, Volkovysk, Slonim, Brest, Lidu, Molodečno, Braslav.275  

Lotyšsko, které se osamostatnilo 18. listopadu 1918, požadovalo oblast kolem Dvinsku 

(Dinaburku, Daugavpils), kde žila početna skupina Bělorusů. Ukrajinská lidová republika, 

která vznikla 22. ledna 1918, považovala Černigovščinu a západní Polesí za své strategické 

území.276  

 19. února 1918 poté, co byla v Brest-Litevsku zastavena jednání mezi bolševiky a 

Němci, postoupilo německé vojsko až k Minsku. Poté, co bolševici město opustili, vyhlásila 

21. února Národní rada v prvním ústavním dekretu „nezcizitelné právo na sebeurčení“, nikoli 

nezávislost Běloruska.277  Vystoupit z toposu porušovaných práv na prostor budování nového 

státu znamenalo „pohřbít ruskou orientaci“.278  Ta však slibovala demokratický socialistický 

269Turuk, Bělorusskoje dviženije, s. 21-22.
270 Tamt., s. 33-34, 36. 
271Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 303.
272Turuk, Bělorusskoje dviženije, s. 39. 
273 Ad. Stankiewič vyslovuje názor, že Bělorusové následovali obecný trend “módního egoistického nacionalismu. 
Existovaly malé státy: Litva, Lotyšsko, Estonsko. Zdálo se, proč by nexistovalo Bělorusko?” Ad. Stankiewič, 
Vtoričnoje izloženije mojej političeskoj i obščestvennoj dejatel´nosti i vyvody iz etogo. 6.XII.1944. In: Vorahi 
Saveckaha sajuzu nikoli ne byli maimi sjabrami. A. Vaškevič (ed.). ARCHE. 1-2, 2009, s. 289.

274Suvalky patřily po dělení Rzeczpospoité Prusku. L. Švec, Dějiny pobatských zemí, s. 113.
275P. Lasoŭský, Bělaruskaja karta ŭ jakasci litoŭskaha kozyra. 1918-1924. // Bělaruskaja minuŭščyna. 1996. N 3. S. 
3-6. Cit. Podle: Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 87.
276D. Michaluk, Sprečka adnosna Palesja i sproba vyznačeńnia dziaržaŭnaj miažy pamiž BNR i UNR vjasnoj 
1918g. In: ARCHE, Paleśsie: narody, ulady i vojny. 3, 2011, s. 329.
277Turuk, Bělorusskoje dviženije, s. 35, s. 111. 
278Tamt., s. 39. 
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řád, což bylo pro běloruské politiky lákavé. Na druhé straně strašil rozklad říše, vypadnutí z 

mapy. Druhým dekretem z 9. března bylo Bělorusko prohlášeno lidovou republikou „v mezích 

osídlení“ bez přesnějšího určení, ale s vylíčením socialistických výdobytků, mezi kterými bylo 

podstatné zrušení soukromého vlastnictví půdy.279  

 Avšak již skončil čas vyhlašování nových republik: 3. března, tj. po ukončení jednání v 

Brest-Litovsku, se německé velení zavázalo neuznávat nové státy na území bývalé ruské 

říše.280  V třetím ústavním dekretu 25. března 1918 stálo: „Běloruská lidová republika musí 

zahrnout všechna území, kde tvoří většinu běloruský národ: Mogylevščinu, běloruskou část 

Minščiny, Grodněnščiny (s Grodnem, Białostokem aj.), Vilenščiny, Vitebščiny, Smolenščiny, 

Černigovščiny a pohraniční části sousedních gubernií, osídelné Bělorusy.“281  Vyjmenovat 

gubernie bylo nejspolehlivější možností, jak definovat Bělorusko. V rozmezí krátkého 

časového úseku tak mapa poskytla již mnoho desetiletí tápajícímu národnímu hnutí pevné 

body, na kterých mohlo získat konzistenci státnosti. 

 Své podpisy pod textem gramoty připojili: předseda Jazep Varonka (1891, Sokolský 

okres - 1952, Chicago), sympatizant Běloruské socialistické hromady (BSH) Kastuś Jezavitau 

(1893, Dvinsk-1946), člen BSH a socialista-federalista Ivan Serada (1879, Novogrudský okres 

–  1943), eser Tamaš Hryb (1895, Astraveččyna, oblast v Grodněnské oblasti na pomezí s 

Litvou - 1938), eser Ljavon Zajac (1890, Vilejský okres Vilenské gubernie-1935), Mojša 

Gutman (Židovská socialistická strana), člen BSH Pjotra Kračeuský (1879, Kobrinský okres 

-1928,), sociální demokrat Arkadź Smolič (1891, Bobrujský okres –  1938.) a eseři Paluta 

Badunová (1885, Novobelica, u Gomelu-1938) a Alexander Karač (1878, Volkovyský okres-?

). Přítomný byl také reprezentant vilenské rady a od října 1918 předseda minské národní rady 

Anton Luckiewič, jeden ze zakladatelů BSH (1884, Šauliai, Kovenská gubernie – 1942). 282  

Většina socialistů toužících po Bělorusku pocházela z oblasti Střední Litvy. [Viz příloha 4]

279Dekret deklaroval svobodu slova a tisku, 8-hodinovou pracovní dobu, rovná práva všech jazyků a národností, 
zrušení soukromého vlastnictví. Tamt., s. 111-112.
280D. Michaluk, Sprečka adnosna Palesja,s. 329.
281Třetí Ústavní dekret. In: F. Turuk, Bělorusskoje dviženije, s. 115. 
282 Ladyseŭ, Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 262. 
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 Kvůli postupu bolševiků emigrovala národní rada začátkem prosince 1918 z Minsku do 

Vilna.283 Běloruská lidová republika se posunula na západ a pokusila se o seberealizaci ve 

svazu s Litvou. Litva, teď již jako politicky samostátná Letuva, se pro běloruské vlastenci 

zdála být „poslední oporou“, „rodnou bělorusko-litevskou vládou“.284  V listopadu 1918 byla 

Vilenská rada kooptována do Taryby, litevského parlamentu, a bylo ustaveno ministerstvo 

běloruských věci.285 Běloruské ministerstvo, které mělo pod svou správou Grodněnskou 

gubernii a Avgustovský a Suvalkský okres, uskutečnilo v Grodnu286 mini-autonomistický 

projekt se státním jazykem běloruštinou.287 Toto Bělorusko bylo představováno v návaznosti 

na historickou vzpomínku na litevský stát, a proto se jeho existence uvnitř Litvy, „v těsném 

spojení“, jevila jako možná. Začátkem ledna 1919 bylo na ulicích Grodna k vidění běloruské 

národní vojsko a k zakoupení běloruské národní noviny. Všechno však existovalo, dokud bylo 

v Grodnu německé vojsko. Od března 1919 je vystřídalo polské.288  

 Se začátkem polské kampáně byli běloruští činitelé zbaveni možnosti politické činnosti a 

odkázáni na posílání delegací evropským mocnostem se stížnostmi na porušování běloruských 

práv. Litevské historické dědictví v návaznosti na koloniální mapu mělo zvláštní dopad na 

myšlení běloruských činitelů: umožnilo jim rozvinout nacionalistickou rétoriku, ale bránilo 

vyčlenit z mapy koherentí území a pojmout ho jako suverenní útvar. Zatímco litevská vláda se 

postavila vůči Polsku do výrazné opozice,289  běloruští politikové, členové národní rady, kteří 

zůstali v Minsku, v něm 19. června 1919 přivítali Piłsudského. Nezapomněli na hranice z roku 

1772 a považovali za možné řešit běloruský projekt v politickém rámci daném mapou druhé 

Rzeczpospolité.290 Na Versaillské konferenci stěžující si Luckiewič nedokázal odpovědět, kde 

se nachází území státu, kde sidlí vláda, a kde je hlavní město, neboť byl s polskou delegaci 

283Na základě dodatečné smlouvy mezi Ruskem a Německem 27. srpna 1918. I když BLR nespolupracovala s 
bílými, Minsk před bolševiky opustila. Zůstalo jen několik sociálních demokratů, mezi jinými Ljosik a Smolič. 
Luckiewič odjel do Vilna. Srv.: Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 80, 84.
284J. Varonka, Bělorusskij vopros k momentu Versal´skoj mirnoj konferencii. Koŭnia, 1919,s. 27.
285Předsedou ministerstva byl Jazep Varonka, bývalý člen rady BLR. J. Varonka. Bělorusskij vopros, s. 10-11.
286Na zámku v Grodně se konal poslední sněm Rzeczpospolité. L. Švec, Dějiny pobaltských zemí, s. 111.
287Ladyseŭ, Bryhadzin, Pamiž Ushodam i Zachadam, s. 86. 
288Turuk, Bělorusskoje dviženije, s. 48.
289 Litevská vláda emigrovala do Kaunasu, přerušila veškeré spojení s Polskem a vydávala opakovaná prohlášení, 
že jí Polsko vzalo vlast, tj. Vilnjus. T. Snyder, The Reconstruction of the Nations. Nestr. 
290Přivítání sepsal Ljosik. Srv.: Ladyseŭ, Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 120.
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dohodnutý na zahrnutí běloruské otázky do otázky polské, což mu umožnilo vykreslit 

běloruské území jako okupované bolševiky nikoli Poláky. Bělorusko okupované Polskem 

nebylo Běloruskem, ale Polskem, imaginárně se posunulo na východ.291  Luckiewič nejenom 

předpokládal spřízněnost Bělorusů s Poláky, nešlo také jen o pragmatické spoléhání na 

polskou opozici vůči Rusku. Bělorusko vymezované v opozici vůči Rusku vzdorovalo 

definitivní odluce od Polska v hranicích roku 1772. 

 Pro účely Versaillské konference bylo Polskem na základě historického dědictví a 

koloniální mapy vymyšleno „Bělopolsko“, tj. teritorium Grodněnské a Vilenské gubernie, kde 

obyvatelstvo bylo z valné části katolické. Viděno skrz polskou propagandu bylo toto 

teritorium přeplněné katolickými kostely, polskými básníky a hrdiny (Mickiewicz, Kosciuszko

).292 Obyvatelstvo vnímalo tyto proměny poměrně pasivně a lokalisticky. Zatímco Polsko 

povzbuzovalo přihlášení „tutejších“ k polské národnosti, Rusko se zabývalo etnickou otázkou 

Vitebské a Mogiliovské oblasti. V západních oblastech se rolníci hlásili jako Poláci, aby 

dostali osivo, které bylo poskytováno tomu, kdo se nechal zapsat do družstva jako 

„Polák“.293 Ve východních oblastech pracovala sovětská propaganda, která strašila návratem 

pánů, a tak se rolníci stávali Rusy.294

 Zároveň s Běloruskem budovaném v Grodně vzniká Bělorusko Belnackamu. Po 

prosazení Leninovy představy o „reálnosti“  národů bylo běloruské sekci RKP(b) v čele s 

Červjakovem a Žylunovičem přiznáno právo na běloruský stát. Poměr bolševiků k běloruské 

ideji byl veden na jedné straně ruským šovinismem: „netušili, že kromě Ukrajinců, Litevců a 

Tatarů ještě existovali v Rusku nějací Bělorusové“,295 na druhé straně, generální linií 

škodlivosti nacionalismů a jejich nutného odumření. Vyhlášená v Smolensku 1. ledna 1919, 

zahrnovala sovětská socialistická republika Bělorusko (SSRB) oblasti Minskou, Grodněnskou, 

291Mohl však mluvit o jeho východní časti jakožto okupované bolševiky. Srv.: Turuk, s. 54, Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 
121.
292Turuk cituje zvolání Piłsudského, vylepované v ulicích Vilna 2. května 1919: “Vlast Kosciuszka a Mickiewicze 
náleží Polsku jakožto neodlučitelná část” In: Turuk, s. 53.
293Všude se prohlášovalo, že polská vláda a polské vojsko přinaší nejen osvobozeni od Němců a bolševiků, ale, co 
je podstatné, potraviny a osivo...Tento slib ... vyvolával důvěru měšťaka a sedláka, kteří byli ohotni sebe prohlásit 
ba i gotentoty, aby jenom dostali chleb a osivo...”
294Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 150. 
295Turuk, s. 60. 
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Vitebskou, Mohyliovskou a Smolenskou. Od 16. ledna však byly Vitebská, Mogiliovská a 

Smolenská oblasti opět v RSFSR.  SSRB v hranicích Minské a Grodněnské gubernie měla být 

nárazníkovým územím mezi Ruskem a Polskem, zatímco Vitebsk, Mogiliov a Smolensk, které 

ani s Polskem ani s Litvou nehraničily, mohly být využívany pro hospodářské potřeby 

RSFSR.296  

 Poté, co v rámci sovětského Běloruska zůstaly jen Minská a Grodněnská gubernie, zdálo 

se logickým tahem administrativně je sjednotit s Vilenskou gubernii. Běloruská-Litevská 

republika LitBel vyhlášená 27. února 1919 byla vytvořena sovětskou redakci historické mapy, 

která již však byla minulostí. Idea federace odumřela ve chvíli, kdy „starobylý majetek Litvy“ 

byl převzat Letuvou. LitBel nebyla schopna politického životu, Litva se spolu s ministerstvem 

běloruských věci stáhla do Kaunasu.297

 Než byla znovu vyhlášena Běloruská republika, byly Vilno a Vilenský kraj spolu s městy 

Grodno, Ošmjany, Lida aj. po úspěchu sovětské ofenzivy předány Litvě.298  Bylo to opakování 

administrativní redakci z roku 1843, která zahrnula do Vilenské gubernii etnicky běloruské 

oblasti. Jádro představované běloruské státnosti se tak stalo pohyblivým pohraničím, zároveň 

nabýlo na významu jako symbol porušení běloruských prav. 31. července 1920 byla Běloruská 

republika v rozmezí Minské oblasti znovu vyhlášena v Minském městském divadle.299  

Odloučeny zůstávaly „naše odvěké tvrze na pomezí s Moskvou“  - Smolensk, Vitebsk a 

Mohyliov - které poté v RSFSR ztrácejí své běloruské rysy. 300  

 Polské vojsko úspěšně postupovalo, a již na základě preliminární Rižské smlouvy (20. 

října 1920, ratifikované 18. března 1921) byla bez účasti běloruské delegace vytyčena hranice 

mezi Polskem a BSSR 40 kilometrů západně od Minsku. Historická Litva se nyní ocitla v 

296Tato bolševická koncepce se náhodou shodovala s plánem Piłsudského, který představoval etnické Bělorusko 
právě v rozmezí Minské oblasti jako nárazníkový stát. Ladyseŭ, Bryhadzin, Pamiž Ushodam i Zachadam, s. 278.
29719. července 1919 se vláda LitBel sama rozpustila z důvodu polské ofenzivy, Ladyseŭ, Bryhadzin s. 119. 
298Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 130. 
299Ve výboru byli představitelé nejen komunistů (Červjakov, Knorin), ale i národních demokratů, např., Ihnatoŭský. 
In: Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 131. 
300Turuk, s. 51. 
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Polsku včetně Vilna (fakticky také v roce 1920), kde byla vytvořena republika Střední Litva v 

rozsahu Vilenské gubernie, a pak na základě Poláky režírovaného plebiscitu anektována. 301  

 Rozdělení mezi Polsko a Rusko bylo běloruskými činitely vnímáno nanejvýš bolestivě. 

Vláda BLR adresovala 16. prosince 1920 memorandum Lize národů, ve kterém zdůrazňovala 

historickou nespravedlnost tohoto rozdělení.302  Bělorusko v něm bylo líčeno jako rozdělené 

mezi Západ a Východ, ačkoliv jednotné Bělorusko existovalo pouze na fiktivní mapě, která 

existovala jenom v mysli národně cítících intelektuálů. Bělorusko bylo nacionalisty nalezeno v 

prostoru „mezi“ mocnostmi, proto se také postavili vůči BSSR odmítavě jakožto vůči „uměle 

vytvořené republice“, kde vládu mají ne-Bělorusové.303 Vztah k bolševickému centru, k 

Moskvě, byl negativní, protože Moskva byla ztělesněným antipodem „Litvy“, původcem 

antihistoričnosti. 

„Západní Bělorusko“  se udržovalo jako neoficiální název, protože v polském diskursu 

národní asimilace neexistovali ani Bělorusové ani běloruština.304  Oficiálně se jednalo o kresy 

wschodnie, rozdělené do čtyř vojvodství: Poleského, Novogrudského, Białystockého a 

Vilenského.305 Tam žili katolíci, kteří se považovali za Poláky, a s Běloruskem nechtěli mít nic 

společného, protože si ho spojovali s komunismem. Pro nacionalisty bylo Západní Bělorusko 

naopak symbolem národního života, života v protestu: “Není-li mého jazyka, / Ani mého 

národa, ani mě samého, / Pro koho tedy, pánové, stavíte ty koncentráky?“, - ptá se národní 

básník.306 Přítomnost Východního a Západního Běloruska umožnilo chápat Bělorusko jako 

dočasně rozpolcené národní území a tudíž i jako v potenci existující sjednocený stát. Je to 

národní identita vymezená negativně a projevující se v protestu proti útlaku. [Viz příloha 5]

 V letech 1924 a 1926 byly jihovýchodní oblasti s městy Vitebsk, Mogiliov, Gomel po 

složitém vyjednávání připojeny k BSSR, Smolensk však zůstal v RSFSR. Návrat se uskutečnil 

301Tzv. bunt Želigowského bělorusko-litevské divize. Švec, Dějiny pobaltských zemí, s. 171.
302Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 140. 
303Tamt., s. 167.
304Tamt., s. 165.
305Podle statistiky J. Tomaszevského bylo v kresech 65% Bělorusů . In: Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 163.
306Báseň Maksima Tanka z roku 1931 byla napsána v západním Bělorusku: “Kali njama na svěcie majoj movy, / 
Majho naroda i mjaně samoha,- / Dyk dlja kaho ž budujecie, panovie, / Kanclagery, katouni i astrohi?” 
maksimtank.ru/vershy/kali-nyama-na-svetse-maei-movy
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„bez výrazné iniciativy zdola a za silného odporu ze strany místní spravy“, iniciativa 

vychazela od členů Belnackama, Žylunoviče a Červjakova. „Nahoře“ bylo však usuzováno, že 

existence Běloruska v rozmezí šesti okresů by mohla vytvořit půdu příhodnou pro politické 

dobrodružství a šovinismus.307 Rozhodnutí o územním rozšíření (uzbujnennie) působilo ve 

prospěch obratu nacionalistů v západních oblastech ke komunismu. O to více však byli 

pronásledováni polskou vládou. 

 Zatímco připojení Vitebské a Gomelské oblasti v 1924 a 1926 bylo charakterizováno 

jako „rozšíření“, připojení Západního Běloruska k Východnímu v roce 1939 bylo 

„sjednocením“. Vítáno jako oslava komunistického Běloruska, bylo sjednocení představováno 

jako zásluha rudoarmějců a triumf partizanského hnutí běloruských rolníků.308 Takto se 

sebeuvědomění Bělorusů transformuje v pojetí Bělorusů jakožto partizánů. Jakožto sjednocení 

rolníka a dělníka, odehrává se v rovině především sociální: o historickém Bělorusku není řeč, 

poněvadž Vilno již není bráno v potaz. 

  Na případě Vilna je vidět dualita běloruské identity. Zrozená nacionalistickým 

vyprávěním, je příběhem porušených práv, diskursem obětí rozdělení uskutečněného 

sousedními mocnostmi, ztráty historického dědictví, která je sama o sobě identitotvornou. 

Stojí proti identitě vymezené sociálně jako identita lidu, který chtěl a dostal sociální jistoty. 

 Vilno hrálo v národní identitě Bělorusů zásadní roli. Bylo centrem běloruské kultury a 

vzdělání, posetým místy paměti. Zde vydal František Skoryna svůj překlad Bible, jejíž 

originální vydání byla uchovávána v tamním Běloruském muzeu.309 Zde vycházela v letech 

1906-1915 „Naša Niva“, noviny, podle kterých je pojmenováno období nejproduktivnější z 

pohledu národního obrození. Zde se snilo a usilovalo o výuku v běloruštině, zde běloruští 

básníci skládali básně o povstání Kalinovského, stejně jako on uvězněni ve vilenském vězení 

307“Golas Bělarusa”, 1924, N 9, 13 března. In: Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 150. 
308Některé partyzánské jednotky byly docela početné, například v Bialostocké oblasti více než tisíc členů, 
vydávajících noviny “Bělaruský Partyzan”. Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 169. 
309Muzeum bylo založeno v roce 1921 ze sbírek Ivana Luckiewiče (1881-1919). V roce 1944 bylo přesunuto do 
Minsku a sbírky rozděleny mezi Litvou a BSSR, přičemž členové běloruské komise vybírali jenom exponáty v 
běloruštině, pročež zůstala většina cenných dokumentů v Litvě. 
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Lukiški. Jako hlavní město Velkoknížectví bylo historicky a kulturně vzdáleno jak Polsku, tak 

Rusku, tudíž místo, ve kterém se Bělorusové cítili jako ne-Rusové a ne-Poláci. 

 Vilno bylo multietnickým a multikulturním městem. Legenda o původu města vypráví o 

snu litevského knížete Gedimina, kterému se po lovu v okolí Křivé hory zdál sen o vlku: na 

kopci stál železný vlk, z něhož vycházel řev jako od sta vlků. Poradce vyložil knížeti sen tak, 

že železný vlk symbolizuje město, které tu kníže má založit, řev pak jeho slávu.310  Výklad 

středověkého věštce by se dal interpretovat tak, že řev sta vlků symbolizuje kulturní 

polyvokálnost Vilna, města polského, ruského, židovského, běloruského a litevského. Odraží 

se to v samotném jménu: bělorusky Vilnja, polsky Wilno, v jidiš Vilne, rusky Vilno, litevsky 

Vilnjus. 311 Bělorusové sice tvrdili, že Vilno je běloruské, stejně jako si ho nárokovali Litevci, 

ale jednozačnou etnickou příslušnost Vilna, osídleného Židy a polonizovanými měšťany, bylo 

nesmyslné prokazovat, smysl mělo jen kulturní, čili historické přisvojení.312  

 Když Vilno ztratili, ocitli se Bělorusové v holé etnické běloruskosti, s bolševickým 

centrem a spornými, proměnlivými hranicemi. Bělorusko se stalo “tělem bez hlavy”  (Srv.: 

výrok o Vilnu ve Varonkově referátu v předvečer, respektive v předráno, vyhlášení BLR: 

“Bělorusové, dnes jsou naše Velikonoce. Dnes se znovu duchovně spojují Vilno a Minsk - 

duše a tělo. Dnes Bělorus povstal z mrtvých.”)313

 V roce 1939 se Vilno definitivně stálo Vilnjusem. Bělorusové o tom byli zpraveni jako o 

hotové věci. 19. září 1939 okupovala město sovětská armada. Jak litevští, tak běloruští činitelé 

se k Vilnu hlásili. Na začátku situace vypadala slibně pro Bělorusy: Kominterna určila, že 

“Západní Bělorusko” zahrnuje Vilno a Vilenský kraj. Avšak na konci září rozhodl Stalin dát 

Vilno Litevcům, na oplátku za svolení s umístěním sovětské vojenské posádky na území 

Litvy.314 Toto rozhodnutí znamenalo velkou ránu pro běloruský nacionalismus: s transferem 

310Vilno existovalo před touto legendou, avšak byl to Gedimin, kdo tam v roce 1323 přenesl z Trok své sídlo. 
Ljosik, Litva-Bělarus´, s. 35.
311T. Snyder, The Resonstruction of Nations. Nestr. www.dziajaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/snaj11?
OpenDocument 
312Běloruská mytologie přisuzovala založení Vilna kmeni Krivičů na základě toho, že nejstarší část Vilna se 
jmenovala Křivé město, a také podle kopce Křivého. Srv.: Škjaljonak, Litva-Kryvija-Bělarus´, s. 24. 
313D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa i Białoruska Socyjalistyczna Republika Sowiecka: dwa projekty 
białoruskiej państwowości. In: Białoruskie Zeszyty Historyczny, 36. №12. 2011, s. 109.
314T. Snyder, The Resonstruction of Nations. Nestr. www.dziajaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/htmlpage/snaj11?
OpenDocument
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hlavního města Velkoknížectví litevského se jeho dědicem definitivně stávala Litva, nikoli 

Bělorusko.315 Historické konstrukce, které měly obhajovat starobylý původ běloruské 

státnosti, tak ex post vyznívaly nevěrohodně a zbytečně. Podstatné bylo, že etnický princip 

selhal a bělorusky mluvící obyvatelstvo Vilenského kraje vypadlo z běloruského národního 

projektu.

 Pojetí Běloruska jakožto národního území v období 1918-1939 navazovalo na mapování 

provedené carským Ruskem v 19. století. Na jedné straně šest gubernií tvořících 

Severozápadní kraj, tj. administrativní entita, na druhé straně Litva-Bělarus jako 

etnohistorický prostor geograficky vymezovaly národní běloruskou identitu. Znamenalo to, že 

narýsování mapy a na ni navazující kriterium etničnosti obyvatelstva umožnilo vytvořit 

běloruskou státnost bez rozvinutého národního vědomí a bez národní mobilizace.316  

 S odloučením Vilna bylo ztraceno centrum, které na sebe mohlo vázat výčet gubernií 

nejen geograficky, ale i historicky. Bělorusko teď mohlo začínat kdekoliv: v Smolensku, 

Grodnu nebo Minsku. Zatímco Poláci považovali Vilno za své na základě polské kultury a 

jazyka, a Litevci si ho nárokovali jakožto hlavní město historické Litvy, pro Bělorusy bylo 

Vilno kulturním centrem jejich etnického území. S odloučením historického dědictví Litvy 

byla národní identita založená na etnicko-historických vazbách deteritorializována. V 

sovětském projektu se identita Bělorusů reteritorializuje na základě jejich sociálního umístění 

jako pracujícího lidu, jehož existence je zajištěna sovětskou vládou.

315Tamt. 
316D. Michaluk, Białoruska Republika Ludowa i Białoruska Socyjalistyczna Republika Sowiecka, s. 121. 
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 5. Místo paměti povstání 1863

Národní narativ byl formován mezi dvěma světovými válkami na pozadí probíhajícího 

budování národního státu. Naplňovala se jím představa o národním celku, což souviselo se 

situací “rozdělení”  mezi běloruskou socialistickou republiku v rámci SSSR, a surovou 

etnografickou masu “kresy wschodnie”  v rámci Polska. To umožňují dvě charakteristiky 

povstání: Kalinovského litevský separatismus a socialistický agrární program.

5.1 Nacionalistický diskurs 

 Povstání 1863 zaujímá v nacionalistickém diskursu místo vyhrazené předchůdci běloruského 

národního státu. Kalinovský tu není ničím méně než „synem národa“. Paměť povstání je 

komponována do mytů o zlatém věku, Velkoknížectví Litevském, spánku-smrti a vzkříšení 

národa. Paměť Kalinovského  povstání jako boje za nezávislost Běloruska je relevantní v 

kresach wschodnich: Kalinovského litevský separatismus naplňuje energií běloruské patrioty 

zklamané ve své důvěře v Rzeczpospolitu. Avšak ještě nedávno právě polské dějiny 

poskytovaly Bělorusům oporu pro boj s Ruskem. “Ještě včera Bělorusové a Poláci byli na 

jedné straně barikády. Polsko jako „ukřižovaný národ“ bylo starším bratrem Běloruska v boji 

proti carismu, jeho příklad naplňoval Bělorusy silou a odvahou. Ale jakmile povstalo Polsko z 

mrtvých, začal jeho bič tančit nad bílým tělem Běloruska.“317  

 V roce 1933 vyšla šedesátistránková brožura jako záznam referátu, který byl přednesen 

ve Vilnu ku příležitosti dvojích oslav: sedmdesátého výročí „Mužické Pravdy“  a patnáctého 

výročí vyhlášení Běloruské lidové republiky v roce 1918.318  Sloučením výročí „Pravdy“  a 

BLR byl mýtotvorný význam povstání jakožto kroku na cestě k národnímu státu vysloven 

pregnantně: „sémě, které Kalinovský zasel, sklidil akt 25.III.1918“.319  Organická metafora 

317Z řeči Cvikiewiče, bývalého člena vlády BLR. In: Vakar, The Making of a Nation, s. 125.
318 Ad. Stankiewič, Kastuś Kalinoŭski. «Mużyckaja Prauda» i ideja Niezależnaści Biełarusi. (Referat, pračytany 
na ŭračystaj akademii 25.III.1933 h., z pryčyny 15-ych uhodkaŭ abwieščańnia Niezaležnaści Biełarusi i 70-ych 
uhodkaŭ biełaruskaj presy.) Wilnia: Wydańnie Biełaruskaha Nacyjanalnaha Kamitetu, 1933.
319 Ad. Stankiewič, Kastuś Kalinouski. “Mužyckaja Prauda” i ideja Niezaležnaści Biełarusi, s. 6
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odkazovala k rolnickým počátkům národa a byla vskutku jediná možná pro běloruský národ, 

jehož inteligence byla rolnického původu. „Klasy“ vzešlé ze „sémě“, zasetého v povstání, byly 

z větší části však vypěstované na ruských školách. Běloruští činitelé vnímali ruskou školu jako 

zdroj denacionalizace, a tak jim nezbývalo než dál věřit v polský příslib vzdělání v 

běloruštině.

 Autorství, místo vydání referátu, a politická situace, ve které se Bělorusové ocitli, tvoří 

okamžik „protnutí“, v němž došlo k promítání současnosti do minulosti pomocí „vůle 

vzpomínat“.320  „Vilno“ ještě není v letech 1920-30 místem paměti, ale teprve se jím stává. Z 

okolí Vilna, které v meziválečném období obklopovalo moře bělorusky mluvících sedláků, 

pocházel „Jaska-Haspadar“, autor „Mužické pravdy“. Ve Vilnu působil Litevský výbor, který 

řídil povstání, zde byl chycen a popraven Kalinovský. V meziválečném období působil ve 

Vilnu Běloruský národní výbor, který koordinoval veškeré politické aktivity. Národně 

orientovaní straničtí lídry Stankiewič, Taraškiewič, Luckiewič aj. rozhodli, že otevřený boj s 

Polskem zhorší situaci, a že budou bojovat za národní školství a hospodářskou organizaci 

rolnictva v polském sněmu.321 V společné platformě běloruského poslaneckého klubu, jehož 

jedenáct členů bylo v roce 1922 do sněmu kooptováno, se pokouší spolupracovat sociální 

demokraté, eseři a křesťanští demokraté. 

 Autor referátu, katolický kněz Adam Stankiewič (1892-1949), původem rolnický syn, 

literát a politik, byl vzorným šiřitelem národní identity, o čemž svědčí jeho badatelský zájem 

věnovaný běloruské minulosti.322 Míra,  do jaké Kalinovského povstání Stankiewiče 

oslovovalo, byla dána tím, nakolik se katolický kněz identifikoval s „běloruským 

narodnikem“. Roli tu hrálo, že paměť povstání byla vlastní skupině katolického duchovenstva, 

která během povstání sehrála významnou propagační úlohu. Prvními obětmi Muravjovových 

represí byli dva vilenští kněží. Podstatné však je, že kněží v národní činnosti pokračovali: 

Stankiewič byl jedním ze zakladatelů spolku křesťanských demokratů v roce 1917 (BChD, 

320P. Nora, Between History and Memory: Lieux de Mémoire. Representations 26, 1989, s. 17. 
321Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 411.
322„Doktor František Skaryna – první běloruský knihtiskář. (1525-1925)“, Wilnia, 1925, „Běloruský jazyk ve 
školství XVI a XVII st.“, Wilnia, 1928, „Vitovt Veliký a Bělorusové“, Wilnia, 1930. 

86



„chadeki“), ze kterého se vyvinula aktivní občanská platforma, působící prostřednictvím 

kroužků Běloruského institutu hospodářství a kultury, BIGiK (1926-1936),323  který měl v 

kresach 51 poboček, rozšířených hlavně v Novogrodském a Vilenském vojvodství.324 Činnost 

spolků BIGiK měla největší úspěch ve vesnicích na pomezí s Litvou – v okresech Ošmjany, 

Svencjany, ale také v pravoslavných vesnicích na Belastoččyně.325  Institut zakládal družstva, 

zasloužil se o zvelebení hospodářství, vyvíjel osvětovou činnost na venkově, kde čtení referátů 

a slavnostní přednášky měly seznamit rolníky s minulostí jejich země, s „králem Litvy“, jehož 

někteří ještě mohli pamatovat osobně.

 Ačkoliv se Polsko  ze začátku zavázalo k dodržování práv národních menšin, ve 

skutečnosti existenci běloruského národa neuznávalo. Bělorusové se cítili v každodenním 

ohrožení polskými učitelkami, lékaři, úředníky, kněžími a osadníky.326 Hodnoty „Mužické 

Pravdy“, spočívající ve vzdělání a volnosti, byly pro Bělorusy na okraji Rzeczpospolité 

existenční záležitostí. Výuka v národním jazyce, která byla v „Mužické Pravdě“ a v „Listech 

zpoza šibenice“ zmíněná v souvislosti s odporem proti převychovávání na Moskale, nabývá 

váhy v kontextu polské asimilace. Stankiewič píše, že Kalinovský byl „naprostým 

romantikem“, když stále ještě věřil v „polskou věc“, čili v příslib „uznání nejšíršího rozvoje 

národnosti a jazyka“, vysloveném v polském povstaleckém manifestu 1863.327

 Zajímavé však je, že totéž platilo pro řadu běloruských patriotů, mezi nimi Taraškiewiče 

a Stankiewiče, kteří se ztotožnili s Piłsudského ideou federativní Rzeczpospolité a ještě v roce 

1921 věřili ve spolupráci s polskou demokracií. Běloruští nacionalisté byli následně donuceni 

vypořádat se s Polskem v sobě, vymezit se proti “tutejším”, kteří si uměli představit existenci 

běloruského národa jen ve federaci s Polskem, spolu s nímž vystupovali proti Rusku. 

 Místa paměti Bělorusů - „Litva“, „Vilno“, „federace“, „unie“ - „ještě“ pojila Bělorusko s 

Polskem. Genealogie historických vazeb živila “tutejší” reakci, která solidarizovala běloruské 

323Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja s. 431.
324Ladyseŭ, Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 176. 
325A. Vaškevič, Mjascovyja arganizacyi Belaruskaj Chryscijanskaj Demakratyi i Bělaruskaha Instytuta Haspadarki 
i Kultury (1926-1936). Białoruskie Zeszyty Historyczne. 30. № 10, 2010, s. 78.
326 Z vystoupení Roguli. In: Pramovy deputataŭ bělaruskaha pasolskaha kjubu ŭ polskim sojmě. Pavodlie 
sojmavych stensgram. Vilnja, 1924, s. 27.
327 Stankiewič, s. 38
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sociální demokraty s Polskem, jak ukázalo poděkování Piłsudskému za “osvobození 

Západního Běloruska”.328 Advokat Pavel Aleksjuk (1892-?), bývalý člen rady BLR a autor 

pozdravu, přirovnal sám sebe k poslanci Rejtanovi, který v roce 1773 vystoupil proti prvnímu 

rozdělení Rzeczpospolité. Během ratifikace podmínek rižské smlouvy sněmem zaútočil 

“neurotický pán v čamaře” Henryk Grabowski, skutečný potomek Rejtana, proti Stanislawovi 

Grabskému, jehož antifederalistická pozice na polsko-sovětských jednáních znamenala 

opouštění hranice z roku 1772.329 Základ polského patriotického smýšlení, který spojoval 

potomka novogrodského pána s právníkem ze stejného města, byl dán společnými dějinami 

„tutejších“ statkářů. Můžeme na tom, jak Stankiewič transliteroval běloruská slova polskými 

písmeny, pozorovat, do jaké míry byla běloruskost dosud prostoupená polskostí. 

 Rusko bylo ničitelem běloruského (katolického) školství, původcem úpadku vzdělanosti 

a gramotnosti vůbec. Ruští carové Mikulaš I. a Aleksander II. zavírali vysoká účení (Vilenská 

univerzita byla likvidována v roce 1832, zemědělská akademie v Gory-Gorkach po povstání 

1863) a snižovali počet lidových učilišť.330 Rusifikační politika “zapříčinila prohloubení 

polonizace běloruské inteligence, poněvadž všichni vynikající jednotlivci usilující o politickou 

svobodu se připojovali k polskému hnutí, od kterého očekavali rychlejší osvobození.”331

 Bez ohledu na to, že se Polsko zavázalo uznávat práva národnostních menšin, nedosáhl 

počet škol v západním Bělorusku ani stavu existujícího v druhé polovině 19. století v 

Severozápadním kraji: osm gymnázií, dva učitelské semináře, stovky základních škol a žádné 

vysoké učení.332 Společnost pro běloruskou školu, která vznikla v roce 1921 z iniciativy 

Taraškiewiče, nedosáhla od polské vlády ústupků. Počet škol se stále snižoval: v roce 1924 

zůstala jen čtyři gymnázia. Ve stejném roce byl přijat zákon, umožňující otevřít běloruskou 

školu na žádost podpořenou čtyřiceti podpisy, zatímco k otevření polské stačilo podpisů 

dvacet.333  Ze dvanácti stovek požadovaných škol bylo otevřeno jen padesát, třicet dvě byly 

328 Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 419.
329R. Jurkowski, Polskie spory o Białorusi. Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 6, 2010, s. 162.
330J. Ljosik, Kul´turny stan Bělarusi k momantu Ljutaŭskaje revaljucyi, s. 169. 
331M. Škjaljonak, Synteza bělaruskaj historyi, s. 124.
332 H. Sahanovič, Z. Šybieka, Dějiny Běloruska, s. 166.
333Ladyseŭ, Bryhadzin, Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 165.
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dvojjazyčné.334  V roce 1934 se Polsko svého závazku uznávat kulturní práva menšin veřejně 

zřeklo a ve školním roce 1938-39 nezbývala již žádná běloruská škola.335  

 Bolestivé balancování mezi kulturními afiliacemi a snahou se osamostatnit: „bránit svoji 

individualitu nebylo lehké“,336 říká Stankiewič o Kalinovském, a to vystihuje situaci 

Bělorusů po neúspěchu ve volbách do polského sněmu v roce 1930. Vůle rozhodovat v roce 

1863 nezávisle na mínění varšavského výboru byla pro běloruské nacionalisty v letech 

třicátých aktuální, ale stejně nedosažitelná, jako pro Kalinovského. Centrální svaz běloruských 

kulturně-osvětových a hospodářských organizací, Centrosvaz, se pokusil o sjednocení 

rozhádaných nacionalistů pro pokračování demokratického boje, avšak marně. Zakladatel 

Centrosvazu Luckievič byl svými souputníky kritizován za marxistický světonázor, Radoslav 

Ostrovský (1887, Slucký okres - 1976, Spojené staty), ředitel Vilenského běloruského 

gymnázia, vystupoval pro spolupráci s polskou vládou, a oba byli napadáni 

západoběloruskými komunisty.337  V roce 1933 se Centrosvaz rozpadl.338 Běloruské  hnutí 

nebylo tmeleno společným kulturním jmenovatelem, který by dovolil překlenout různé 

politické platformy, a tudíž bylo rozerváno mezi Polskem a Ruskem. 

 Do polského Senátu se dostal Roman Skirmunt (1868-1939), běloruský státník mající za 

sebou účast v první ruské Dumě a radě BLR, handikapovaný ovšem svým panským sociálním 

postavením.339 Osud Skirmunta je pro běloruský nacionalismus ilustrativní. Ukazuje, jak 

významný, zároveň zranitelný byl vývoj běloruské identity na základě kulturní linie vedoucí 

od polského zemského patriotismu k běloruské státnosti. Skirmuntův sociální původ vyvolával 

odpor již v roce 1917, kdy levicově orientovaní hromadovci protestovali proti jeho kooptování 

do prezidia Všeběloruského sjezdu.340 V roce 1939 byl Skirmunt zavražděn partyzány, 

rolníky z vlastního panství na Pinščyně, kde byla tradice „chytat pány“  snad živá z dob 

334Sahanovič, Šybieka, Dějiny Běloruska, s . 169.
335Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 166.
336Ad. Stankiewič, s. 7.
337KPZB existovala od roku 1923 formálně jako součást Polské komunistické strany, fakticky však byla podřízená 
moskevské centrále.
338Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 184.
339Tamt., s. 184, 236.
340Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 271.
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povstání 1863 (poleští rolníci byli většinou pravoslavní, zatímco vrchnosti byly popolštěné, 

katolické, a právě z takové rodiny pocházel Skirmunt). Takto triumfuje identita Bělorusů jako 

rolníků-partyzánů, a to v poměrně znatelné kontinuitě s povstáním 1863: kulturní rozdíly jsou 

eliminovány následkem boje rolníků proti pánům.

Kalinovský dává suverenitě Velkoknížectví nový život, zahajuje éru boje za plnou 

nezávislost Bělarusi. „Věc politické a občanské samostatnosti našeho Kraje i kulturní 

samostatnosti národů tohoto kraje,341  mezi nimi Bělorusů, zemřela spolu s velikým Lvem 

Sapiehou … ale zemřela dočasně. Uplynulo 230 let, a tuto věc vzkříšil Kalinovský a skončil 

pro ní na šibenici“.342 Tato výrazná konstrukce nalézá individualitu běloruskosti v starobylosti 

její kultury. Faktická rovnoprávnost knížectví ve federaci s polskou Korunou je doložena 

odkazem na litevský zákoník, na udržování státních struktur paralelních s polskými. Šlo o 

“společnou věc”  obou národů. Suverenita Velkoknížectví je ztělesněna v osobnosti 

zákonodárce a v zákonodárství v mateřštině, a tak Statut z roku 1588 jako kodex právních 

norem v běloruštině potvrzuje ideu běloruského národního státu. 

 První Statut vznikl v roce 1529, tedy ještě před tím, než došlo k unii s Polskem. Autorem 

verze z roku 1588 byl velkoknížecí kancléř Lev Sapieha (1557-1633), který čelil již začínající 

polonizaci používáním běloruštiny v administrativním životě. Nacionalistický diskurs plynule 

přechází od původního odporu vůči polonizaci k protestu proti rusifikaci: je to Rusko, které v 

roce 1840 zlikvidovalo poslední právní pozůstatky litevské svébytnosti.343 Jakmile bylo v 

nacionalistické rétorice “litevské”  asociováno s “běloruským”, hrál Statut úlohu uchovatele 

běloruského jazyka, dokazoval nejen životaschopnost běloruštiny, ale její statopravní status.344  

Zároveň tu jde o přivlastnění velkolitevské šlechty –  rodu Sapiehů –  jakožto rodu národně 

uvědomělých Bělorusů.345

 Prostor pro běloruské dějiny, a tudíž pro koncipování běloruského národního státu, byl 

vymezen bojem Polska a Ruska. Polskost kulturní identity fungovala jako symbol neruskosti 

341Tak je to v textu: první «Kraj» začíná velkým písmenem, druhý —  malým 
342Ad. Stankiewič, s. 53. 
343N. P. Vakar, Belorussia: The Making of a Nation, s. 48-49.
344M. Škjaljonak, Da asnoŭ našaje nacyjanal´naje hordaści, In: Bělarus´ i susedzi, s. 191.
345M. Škjaljonak, U trochsotnyja uhodki śmerci Vialikaha Kanclera Lva Sapiehi, In: Bělarus´ i susedzi, s. 257.
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Bělorusů, odkaz k běloruské minulosti před příchodem Rusů.346 Vyprávění o nezávislosti 

VKL před unii 1569 se nacházelo v anachronické rovině, poskytující platformu protestu vůči 

degradování Běloruska v rámci II. Rzeczpospolité na pouhé provincie, zároveň vylučovalo 

úvahy o oddělení Běloruska a trvalo na existenci ve svazu volných národů, ve federaci s 

Polskem založené na „ideálu Jagellonské unie svobodných se svobodnými a rovných s 

rovnými“.347 „Chadeki“  byli proti proruské afiliaci části Bělorusů v kresach, kteří fakticky 

akceptovali nadvládu Moskvy, a tak stojí Jagellonská unie v roce 1933 na stráži proti 

možnému pohlcení Ruskem stejně jako v roce 1569, kdy „Bělorusové byli nuceni unii 

podepsat, aby zajistili mír na západní hranici a měli možnost soustředit síly k zápasu na 

hranici východní“.348  

 Možnost sjednocení národa rozděleného na katolíky a pravoslavné symbolem řecko-

katolické unie byla záludná: blokovala identifikaci na úrovní konfesijní příslušnosti, navíc 

unie byla vázána na autoritu Svatého otce v Římě, a tudíž na polskost. Toto nahlížení bylo o to 

silnější, když byla v II. Rzeczpospolité uniatská konfese obnovena.349  Pravoslaví ztěží mohlo 

být symbolem národní identity, protože v minulosti to bylo s ukřižovaným Polskem se 

solidarizující katolictví, jež odlišovalo Bělorusy od Rusů. Ve snaze „vyvolat v našem národě 

nenávist k carskému panství v Bělorusku i na konfesijním základě“, přiřazuje Stankiewič po 

vzoru Kalinovského běloruskou víru k Polsku.350 Stankiewič káže v běloruštině, bělorusizace 

katolické církve odráží větší potenciál katolictví pro osvojení běloruské identity. Avšak větším 

nacionalistem byl Ljosik, když tvrdil, že religiozita sama o sobě neměla význam v životě 

běloruského rolníka, který si více vážil pohanských obřadů, a nezávisle na konfesi zachovával 

starobylé zvyky. Autorita církve v masách byla nízká díky opakujícím se násilným konverzím, 

346“Kalinovský mohl všechny Bělorusy označit za Poláky – a Bělorusko i Litvu za polskou zem – v politickém 
smyslu vztahovaném k minulosti, v níž v “tutejších” zemích panovalo Polsko, a připomenout tak rolníkům, že 
moskal tu není odvěky.” Ad. Stankiewič, s. 42. 
347Tamt., s. 24, s. 50-51.
348Zatímco Stankiewič unii idealizuje ve smyslu rovnosti, Škjaljonak ji naopak vnímá pragmaticky jako vojenskou 
unii, jejíž platnost vypršela, jakmile skončilo ohrožení. Biełarus-Litva-Kryvija, s. 32.
349T. Snyder, Reconstruction of Nations. Nestr.
350A. Stankiewič, Kastus´ Kalinoŭski, s. 31.
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otázka konfesijní příslušnosti byla instrumentalizována pro potřeby Rusů a Poláků, zatímco 

Bělorus nikdy není náboženským fanatikem.351

Jako ideálně  typičtí  nacionalisté  zakládají  Bělorusové národní  model  na  dějinách,  ve 

kterých  musí  znovu konstruovat politické vazby,  tak, aby běloruskou  existenci  zprostili 

závislosti na neběloruských státních útvarech.352 V paměti povstání 1863 se dokládá 

svébýtnost národa, což je součástí bojovného toposu směrovaného proti představě národa jako 

“užitkového materiálu”  pro kulturní potřeby sousedů, a takto je směrovano proti oběma 

stranám, tedy Rusku, které ovládá východní Bělorusko, a Polsku, potlačujícímu Bělorusko 

západní. 

Povstání  Kalinovského jako místo paměti odráží postupné konstruování běloruské 

identity, které využívalo propletenosti historických vazeb. Kastus´ bojuje spolu s Polskem 

proti Rusku, zatímco se Bělorusové v kresach musí vymezovat vůči Polsku, a jsou si vědomi, 

že Rusové “pomáhají”  stavět běloruský národní stát. Proto výrok Adama Stankiewiče, jejž 

pronesl během vyšetřování OGPU, - “nepřátelé Sovětského svazu nikdy nebyli mými přáteli” 

- znamenal, že Polsko skutečně nebylo spojencem Běloruska samo o sobě, a stávalo se jím 

jenom svým nepřátelstvím vůči Rusku. 

5.2 Beztřídní socialismus nacionalistů

Kalinovského zavržení šlechty, jeho předsmrtný výrok „všichni jsme si rovni“ znamenal 

v nacionalistickém vyprávění rovnost mezi rolníkem a šlechtou v národě. „To, že Kalinovský 

byl šlechtic, mu nebránilo být Bělorusem.“353 Avšak mnohým jeho šlechtický původ bránil 

ho jako Bělorusa vnímát. Šlechta je v referátu jako pozitivní místo paměti konstituována 

zdůrazněním sdílení Kalinovského patriotismu bílým taborem. Stankiewič se nerozchází s 

názorem polských historiků, podle kterých je Kalinovský z povstalců „nejslavnější svou 

351Ljosik, Kul´turny stan Bělarusi, s. 174.
352Ideálně-typičtí jakožto budující svou identitu na základě význačného historického dědictví. A.D. Smith, The 
Cultural Foundatons of Nations, s. 21. 
353Stankiewič, s. 40. 
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láskou k vlasti“, stačí mu zdůraznit, že vlast si Kalinovský představoval jako federaci 

samostatných statů Polska, Litvy a Bělarusi.354  

 Nacionalisté potřebovali skoncovat s „nedorozuměním“  ohledně polskosti běloruské 

šlechty, a to tak, že prohlásili, že šlechta je též rolnictvem: „Běloruská šlechta, - píše Ljosik v 

roce 1924, - se odlišuje od rolnictva jenom tím, že nesídlí ve vesnicích, ale v zascenkach nebo 

na statku.“355  V tom také navazovali na narativ „Mužické pravdy“ o šlechtě jako někdejších 

mužicích, kteří dostali svobodu za obranu vlasti. „Tutejší“  šlechta kromě toho, že má 

„šlechtický honor“, překážející ztotožnění s rolnictvem, a progresivnější a vybavenější 

hospodářství, žije na způsob dědů a pradědů, a uchovává tak národní zvyky lépe než rolníci, 

které ovlivňuje město a armáda. Ljosik vyslovuje názor, že se šlechta „za jiných historických 

okolností“ mohla stát běloruskou průmyslovou a finanční buržoazii.356

 Zvlaštní Ljosikova konstrukce vychází s představy národních demokratů o beztřídnosti 

běloruského národa a totožnosti národního osvobození se sociální emancipací. Tato představa 

se odráží v mottu „Naši Nivy“, které určuje jako adresáta nejenom pány nebo mužiky, ale 

„celý pracující běloruský národ“. Běloruský nacionalismus funguje jako socialismus, ale 

takový, jenž nezná třídy, protože různé třídy znamenají různé národy. Balancujíc mezi různými 

konfesijními a kulturními identitami, ke kterým se přiklání vyšší a střední vrstvy, je Bělorusko 

kulturně obtížně uchopitelné, nalézá samo sebe v právu rolníků na své políčko. Národní 

běloruský demokratismus se rodí s představou rolníků-bezzemků jako Bělorusů,357  a v této 

představě splývají sociální a národní definice. Snaží se proměnit „tutejší“  v Bělorusy cestou 

sociální emancipace. 

 Po vytvoření běloruské sovětské státnosti ve dvacátých letech byl národní diskurs 

úpřimně marxistický: revolucí se dovršil boj Bělorusů o své právo na sebeurčení jakožto 

354Stankiewič cituje vzpomínky účastníka povstání J .K. Janowského “Pamiętniki o powstaniu styczniowem”. T. I, 
Lwów, 1923, s. 15, a v návaznosti na polského historika Limanowského (B. Limanowski, “Historja Powstania 
Narodu Polskiego 1863-4. Lwów 1908) označuje za Kalinovského cíl nezávislost Bělarusi a Litvy ve federativním 
spojení s Polskem. Kastuś Kalinoŭski, 49-50.
355Ljosik, Kul´turny stan Bělarusi, s. 159.
356Tamt., s. 160. 
357 Bělorusové splývají s vrstvami středního a “bezzemělného” rolnictva, žijícího v nekapitalistických podmínkách. 
Dělnictvo skoro neexistuje. Největší část Bělorusů vlastní od pěti do desíti děsjatin gruntu. Z referátu A. L. Burbisa 
“Bělorussija i jejo ekonomičeskoje položenije”, srpen 1920. pro komisi pro přípravu mírové smlouvy s Polskem. 
In: Turuk, Bělorusskoje dviženije, s. 26. 
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národa. 358  V běloruské historiografii byla role Kalinovského představována jako 

jednoznačně se rozcházející s historicky zaostalou a zápornou rolí bílých, což umožnilo 

rozšířit Kalinovského cíle až po vytvoření Běloruska nezávislého jak na Rusku, tak na 

Polsku.359  Myšlenka osamostatnění od prvního stála autora této „vulgárně-marxistické“ 

koncepce život. Ve výkladu Usevalada Ihnatoŭského (1881-1931), předsedy svazu 

marxistických historiků, prvního prezidenta běloruské Akademie věd, bylo povstání „na jedné 

straně hnutím rolnickým, směřujícím proti pánům, na druhé straně politicko-emancipačním, 

osvobozeneckým hnutím, namířeným proti carismu“.360 V obou ohledech je povstání národní 

běloruskou záležitostí: „zdeptaný a potlačovaný“ rolník se bouří „sekerou a kosou“ jak proti 

polským, tak proti ruským pánům.

Obraz rolníckého povstání bere počátek v naříkání ruských socialistů nad neúnosným 

osudem slovanských nevolníků, který byl zakladately Běloruské socialistické hromady, první 

běloruské strany, opakován. Ve svém prvním letaku v polštině oslovují své adresáty takto: 

“Určitě jste někdy viděli vyčerpaného, starého, bídného rolnického koně”.361 Socialistický 

agrární program a národní emancipační hnutí nebyly v běloruském případě oddělené, vznikly 

současně a společně se utvářely. Běloruská práva byla totožná s právem rolníka na půdu. 

Zatímco nacionalistický diskurs, který čerpá z historických vazeb, je oběma neustále 

destabilizován, socialistický diskurs udržuje svoji celistvost, protože se může stavět jak proti 

Polsku, které je symbolizováno nenáviděným panstvím, tak proti carskému Rusku. „Národ“ 

jako „lid“ je v sociálně vymezené identitě rozeznatelný, a „vláda pánů“  (“panavannie panoŭ”) 

je definována jako národní útlak, zatímco v nacionalistickém vyprávění je „národ“ 

korumpován národně nevyhraněnými aspiracemi šlechty, která se identifikuje s panem 

Rejtanem. Vztah ke šlechtě nebyl v kresach, kde stále vlastnila většinu půdy, nějak výrazně 

358Manifest prozatimní dělnicko-rolnické sovětské vlády z 1.1.1919 začíná slovy: „Mučednické, trpící Bělorusko, 
Bělorusko dělníků a chudých rolníků se nyní nachází v moci samotného pracujícího lidu“. In: Ladyseŭ, Bryhadzin, 
Pamiž Uschodam i Zachadam, s. 273.
359U. Ihnato ský,ǔ  Karotki narys historyi Bělarusi, s. 170.
360 Tamt, s. 169-170. 
361Běloruskou revoluční hromadu založila petrohradská skupina studentů v čele s bratry Ivanem a Antonem 
Luckiewičemi za aktivní účastí Polské socialistické strany (PPS). Na svém prvním sjezdu v roce 1903 akceptovala 
program PPS, postulovala autonomii Běloruska se sněmem ve Vilnu, rozpracovala agrární program na základě 
konfiskace vrchnostenské půdy a změnila své jméno na Běloruskou socialistickou hromadu (BSH). F. Turuk, s. 12.
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příznivý. Proto v kresach běloruské básníky z řad rolnické inteligence oslovovala 

Kalinovského revolučnost. 

 I „chadeki“  v západním Bělorusku, vystupující jak proti komunismu, tak proti 

kapitalismu za zvláštní cestu vývoje běloruské společnosti, určovanou její „beztřídností“, 

konstruují běloruský národ jako „pracující lid“. Tato konstrukce souvísí s „hladem po půdě“, 

jehož artikulací se běloruský nacionalismus v kresach vyvíjí: mluvit o právech rolníků 

znamená mluvit o právech Bělorusů. K sebeurčení oprávňoval lid pot, krev a slzy, kterými 

zaléval půdu, jež mu nepatřila. Protest vůči polské asimilaci ustavičně navazuje na otázku 

vlastnictví půdy, což svádělo ke vzpomínání na Kalinovského povstání jako na ryze běloruské. 

Poněvadž se nacionalismus rovnal socialismu, oslovoval Kalinovského odkaz „bojovat za své 

políčko“: formoval se topos o rolníkovi jakožto „majiteli své země“  („haspadar na svajoj 

zjamli“).362  

 Polonofilství běloruských kulturních a politických činitelů se vytrácí s jejich posunem 

doleva. V roce 1924 zakládá Taraškiewič ve Vilnu Polsko-běloruské sdružení, ale již v roce 

1925 iniciuje vznik Běloruské rolnicko-dělnické hromady, která vystoupila ze společné 

platformy běloruského poslaneckého klubu v polském sněmu.363  Mezi činností Hromady a 

komunistické strany Západního Běloruska bylo obtížné rozlišovat, Hromada byla de fakto 

jednotkou KPZB a těšila se masové podpoře.364  Komunistická identita však v dobové politické 

konstelaci nevyhnutelně znamenala poruštění. „Vůdcové BRSH ... souhlasili s nároky Moskvy 

na vládu nade vším běloruským územím, ovšem pod podmínkou že Bělorusko nabude v SSSR 

skutečné státností (kurziva –  N. L.).“365 Tato formulace ilustruje slabost státního konceptu 

362“Adbudavać nepadzel´nuju i nezaliežnuju Belaruś, u jakoj sami sjaljanie buduc´ haspadarami svajoj zjamli.” Z 
projevu Taraškiewiče na schůzi Sejmu od 9. července 1924. In: Pramovy deputataŭ belaruskaha pasolskaha kliubu 
u pol´skim sojme, s. 47. Srv.: “Akt 25. III.18h.. snujučy dalej dumku wialikaha Kalinoŭskaha, ale užo 
nieahladajučysia na nijakuju lučnaść, na nijakuju federacyju ani z Polščaj, tani tak ža z Rasiejaj, zrabiŭ jašče krok 
upierad i wyjawiŭ wolu biełaruskaha narodu, što jon wolny i całkom ad nikoha niezaležny, što jon sam haspadar na 
swajej ziamli.” A. Stankiewič, s. 55-56.
363M. Ocystko, Hromada v ocenie Białoruskiej Chrześcijańskije Demokracji. Białoruskie Zeszyty Historyczne, 29, 
№ 6, 2008, s. 195.
364V lednu roku 1927 čítala 100 000 členů. Historyja Bělarusi, s. 424. A. Stankiewič, Biełaruski chryścijanski ruch 
(Histaryčny narys), Vilnia 1939, s. 189. In: M. Ocystko, Hromada v ocenie Białoruskiej Chrześcijańskije 
Demokracji, s. 201.
365Sahanovič, Šybieka, Dějiny Běloruska, s. 168.
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běloruského nacionalismu, jehož byli ochotni dosáhnout i za cenu neúplné nezávislosti. To 

pramení z nevyhraněnosti běloruské kultury, jejímž osudem se zdá být ovlivněnost sousedy. 

 Příznačné je, že komunistické nálady se rozšířily na venkově, v nejméně 

industrializovaných okresech.366  K tomu přispěli osadníci jako projev asimilace. Zákon o 

přidělení „osad“ zdarma polským kolonistům v kresach, ochotným na nich pracovat, byl přijat 

v roce 1920, kdy „vojenský náčelník“  Piłsudský sliboval svým vojákům půdu, za kterou 

válčili.367 Půdní fond byl vytvořen z vrchnostenské půdy konfiskované carskou vládou po 

povstání 1863, převážně šlechty nepolské národnosti, která se po rižské smlouvě nevrátila do 

Polska, a z půdy pravoslavné církve.368 Tak byl vyhrocen protiklad mezi „tuteiším“ rolníkem, 

a osadníkem-dobyvatelem. V roce 1929 bylo v Poleském vojvodství 900 osadníků, kteří 

vlastnili 128 tisíc hektarů půdy, v celém Západním Bělorusku 5 tisíc.369 Osadníci vystupovali 

jako opora polské vlády v kresach, komunisté-partyzáni pálili osady a konali schůze pod 

znamením hesel „Pryč s osadníky z běloruské půdy“ a „Ruce pryč od SSSR!“.370  

 Kontinuita boje zeměpánů a rolníků-partyzánů v běloruských dějinách je výrazem 

sociální náplně národnostních rozdílů. Když se k osadníkům připojují bohatší tutejší sedláci, 

hlásící se k Polákům, protože jenom polské národnosti je umožněno nabývání polské půdy, 

sociální a národnostní rozměry koincidují. V letech 1919-1932 mezi těmi, kdo nabyl půdu 

bylo v Novogrodském a Vilenském vojvodství 42,1% Bělorusů.371 Tito „tutejší“, tedy kulaci, 

byli po sejdnocení exterminováni a na jejích statcích byly organizovány kolchozy. Kolchozy 

ovšem před válkou sjednotily pouze 6,7% hospodářství a 7,8% půdy.372 Chudá část rolníků 

366 “Dziwne to zjawisko, że najbardziej socjalistycznym powiatem w Polsce okazał się nie łódzki, nie dąbrowiecki, 
lecz właśnie łuniniecki z jego 13 mieszkańcami na kilometrze i bez jednej fabryczki.” K.Srokowski, Sprawa 
narodowościowa na kresach wschodnich, Kraków, 1924, s. 1-32. In: A. Bergman, Sprawy białoruskie w II Rzeczy 
Pospolitej. Warszawa, 1984, s. 55.
367Byla to část agrární reformy probíhající v Polsku od roku 1919. Parcelace probíhala jak přes státní agrární banku, 
tak na svobodném trhu. Od roku 1925 byla část vrchnostenské půdy povinně prodávána po drobných parcelách, 
probíhala komasace, tedy oddělování farem a likvidace servitutů. Historyja Bělarusi, s. 400.
368Sovětské zákony zamezovaly emigraci do Polska i u příslušníků šlechtických rodin, jejichž předkové válčili v 
polských povstáních 1830 a 1864. V. Harmatny, Vajskovyja asadniki Paleskaha vajavodstva i ich dzejnasc´ sjarod 
mjascovaha sjaljanstva ŭ 1921-1939, Białoruskie Zeszyty Historyczne, 29. №6, 2008, s. 142-143.
369V Harmatny, Tamt., s. 151. Historyja Bělarusi, s. 401.
370V. Harmatny, Tamt., s.  154.
371Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddzja, s. 401.
372Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 202. 
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nebyla ve výsledku tak početná, národnostní a sociální rozměry splývaly jenom v mezích 

komunistické rétoriky, ale jenom ona dělá účinnou konstrukci národa. 

 Kombinace  revolučnosti a patriotismu působí jako „building block“  běloruské národní 

identity. Jak v době carismu, tak v meziválečném období být Bělorusem znamenalo v kresach 

wschodních “přivolat na sebe všechno neštěstí tohoto světa“. „Zatčením, vězením [...] trestal 

carismus Bělorusa, a posměch, zneuctění, urážky zažíval Bělorusín ze strany společnosti, od 

pána-měšťáka až po cháma-proletáře.”373 Komunismus se stává ve wschodních kresach 

synonymem národní identity i v očích druhých: všichni Bělorusové jsou polskou vládou 

považováni za komunisty. Čím více byli běloruští činitelé polskou vládou pronásledováni, tím 

více podléhali komunistické propagandě. Politické represe, vysmívání běloruské kultury a 

vztah k Bělorusům jako k občanům druhého, nebo dokonce třetího řádu,374  nutilo dívat se na 

BSSR jako na zaslíbenou zemi. Z kresů podávají hromadovci stížnost Lize národů s vylíčením 

příkoří, která běloruští rolníci pravidelně trpí od Poláků.375 Jediným východiskem je pro ně 

guerilla v lese. 

 Odtud ohlas Kalinovského, jehož jmeno rezonuje v představivosti levicových 

intelektuálů jako jejich předchůdce, básník, zavražděný ruskými a polskými pány, milovník a 

miláček národa. Jedna jediná báseň Kalinovského byla podnětná pro celou řadu dalších.376  

V jeho osobnosti se naplňuje „osud národa skrze oběť“: prokomunistická pozice, agitace a 

přípravy povstání v kresach, teroristické akty umožňují Bělorusům se ve své utlačovanosti 

projevovat.377 Komunista Sergej Pritycký v roce 1936 třema výstřely zabil během soudního 

jednání ve Vilnu svědka obvinění proti komunistické straně, sám byl vážně zráněn a následně 

373V tomto označení měšťáka jako pána a proletáře jako cháma je vidět “národně-buržoazní” konstruování Bělorusů 
jako dobrých starosvětských tutejších rolníků-šlechty. Ljosik, Pradmova, In: Sbor tvoraŭ (1921-1930), s. 45. 
374 Z vystoupení Jaremiče. In: Pramovy bělaruskich deputataŭ, s. 16.
375„Běloruský lid zažívá neuvěřitelný teror ze strany Poláků...Tělesné tresty jsou uvalovány na rolníky individuálně 
i masově. Někdy jsou bičovány celé vesnice.“ Z vystoupení Taraškiewiče. In: Vakar, Belorussia: The Making of a 
Nation, s. 123. Vakar k seznamu mučení poznamenává: „Some Polish friends have objected to my quoting at 
length from a document which they consider of dubious origins and injurious. The truth of these reports, however, 
is irrelevant, as we are concerned rather with recording the Belarussian attitude and the part it played in the 
development of a national consciousness.“ Tamt., s. 252.
376Maksim Tank (1912-1980), mladý běloruský básník, byl jako komunista zatčen v roce 1933, a v roce 1938 
věnoval Kalinovskému rozsáhlou báseň. arkushy/narod.ru/kalinouski/mlit/k.htm Citováno podle: M. Tank, Zbor 
tvorau. T. 1. Minsk, 1958. M. Mašara, Smerć Kastusia Kalinouskaha. Poema. U 70-tyja ŭhodki Jaho smerci (1864-
1934). Vilnja, 1934. Oba básníka působili ve Vilnu. Kalinovského smrt právě v tomto městě symbolizuje boj 
běloruské kultury o přežití. 
377A. Smith, The Cultural Foundations of Nations, s. 45.
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odsouzen k oběšení. Během kampaně na obranu Prityckého byly sbírány podpisy 

prostřednictvím Ligy obrany práv člověka a občana, ve Vilnu byl vytvořen výbor na obranu 

Prityckého, demonstrovalo se, tabule s jeho jménem se vyvěšovaly v ulicích, což všechno 

nakonec přineslo úspěch.378 2. listopadu 1939 Pritycký ve svém vystoupení v Národním 

shromáždění Západního Běloruska „přesvědčivě ukázal“, že pracující žádají sovětskou vládu, 

jakožto vskutku národní, humanitní a spravedlivou.379  

 V sovětském diskursu vytěsňovalo rozdělení povstání na šlechtické a rolnické polské 

symboly z běloruských dějin, a prosazovalo linii revolučně-emancipační, a tedy navazující na 

Rusko. Zároveň byl tento výklad používan jako zbraň proti domácí „nacdemovščině“, která 

byla  implicitně  přirovnaná  k „buržoaznímu  nacionalismu“  šlechty.  V sovětské  běloruské 

identitě  šlechta  již  nadobro  neměla  místo,  protože  beztřídní  společnost  byla  klamem. 

Sedmdesátiletý  Skirmunt  byl  jako  pán-utlačovatel  zlikvidován,  a  tak  byl  naplněn 

Kalinovského  odkaz  nezastavit  sekeru  nad  dítětem  šlechtické  kolébky.380 Jediným 

existujícím Běloruskem byl  stát  rolníků  a  dělníků,  sjednocený ruským vojakem.  Národní 

shromáždění Západního Běloruska bylo zahájeno projevem nejstaršího poslance, Skirmuntova 

vrstevníka, sedláka Struha z Volkovyského okresu.381 Generace rolníků narozených těsně po 

povstání  1863 vítala Moskali,  proti  kterým Kalinovský bojoval.  Tento protiklad v národní 

rovině byl v rovině sociální nivelizován tím, že ruští vojáci-Moskali konfiskovali panskou 

půdu ve prospěch běloruského rolnictva. [Víz příloha 6]

Po porážce fašistického Německa ve společném boji sovětského národa, jsou Bělorusové 

povýšeni  na  partyzány. Zatímco  historicky zdůvodňovaný nacionalismus je poválečnou 

propagandou ztotožňován s kolaborantskými aktivitami,382 Bělorusko, tedy BSSR, je vedle 

378 A. N. Macko a kol. Revoljucionnyj puť kompartii Zapadnoj Bělorussii. Minsk: “Bělarus´”, 1966, s. 356-358.
379Tamt., s. 384.
380Paradoxně byl tento Kalinovského výrok oživen, nebo snad vymyšlen, Ihnatoŭským, nade kterým se sekera také 
nezastavila. 
381Ladyseŭ, Bryhadzin, s. 201.
382Národní socialismus Bělorusů vrcholí v kresach vznikem národně-socialistické strany v roce 1934: „V národním 
socialismu jsou přítomné prvky, které jsou potřebné každému potláčenému národu“, vysvětluje Akiňčyc. Zde v 
rámci národního socialismu nachází místo požádavek běloruského státu v jeho etnografických hranicích, a 
představa Bělorusů jako beztřídního národa. Zdá se, že v roce 1944 uskutečnili běloruští nacionalisté v čele s 
Radoslavem Ostrovským druhý Všeběloruský sjezd primárně z toho důvodu, že chtěli využít poslední možnost se 
legálně sejít na území Běloruska. Srv.: Historyja Bělarusi XIX-XX stahoddja, s. 432, 471.
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SSSR a USSR uznáno jako zakládající člen OSN právě díky partyzánskému boji proti fašismu. 

[Viz příloha 7].  K úkolu rolnického národa „nejenom krmit svým chlebem, ale i učit  své 

mužické pravdě“ přistupuje čestná povinnost bránit svůj kraj. Jako partyzáni v boji nacházejí 

vlast. Vlast mají však společnou s Ruskem v SSSR, polská identifikace se tak vytratila.

 Místo paměti Kalinovského povstání ukazuje na jedné straně problematičnost využití 

historických vazeb, na druhé straně jistotu a apel sociálního vymezení běloruské identity. 

Odráží slabost běloruského nacionalismu, který se ocitl v pasti vlastních dějin, poháněn 

nutkáním hledat historičnost. Epizody běloruských dějin vedly k představě Běloruska 

„nezávislého v rámci federace“.383 Identifikace to byla rozpolcená, protože historická minulost 

byla společná se sousedem, který zrovna Bělorusku vládl. Běloruský narativ narážel na 

minulost, která měla tendenci unikat za asistenci vojska sousedů, dokud se „na století“ 

nepřipoutal ke společnému sovětskému „hrdinskému činu“. Minsk jako město 

znovuvybudované po zničení odráží novou konstrukci paměti, v jejímž středu je obelisk 

Vítězství. 

383Srv.: Piłsudského slib o uznání Běloruska ve federaci s Polskem z roku 1919, v kterým “chtěl by vidět tento kraj 
volným mezi volnými národy”. Slib byl podpořen Ljosikem, Luckiewičem aj. starými aktivisty běloruského hnutí. 
Turuk, s. 49-51.
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Závěr 

   Běloruská  národní identita existuje ve dvou rovinách od sebe oddělených. V rovině 

nacionalistického vyprávění je tento národ určen jako svébytný historický celek, jehož práva 

jsou porušena. V rovině národního strátu existuje národ jako pracující lid, jehož národní 

existence je naplněna sovětským emancipačním projektem. Národní společenství Bělorusů 

nemá autentické jméno, není tmeleno společným jazykem, jeho historičnost je zpochybněna 

federativním dědictvím, jeho území je vytyčeno koloniální mapou. 

 „Událost“ běloruské národnosti v povstání 1863 ukazuje sociální a kulturní předpoklady, 

které přetrvaly v průběhu formování národní identity.384 Okolnosti této „události“  byly 

určeny národnostním bojem mezi Rusy a Poláky a sociálně-emancipačním úsilím radikální 

inteligence. V boji mezi Polskem a Ruskem byla běloruská otázka instrumentalizována, a to 

tak, že běloruské území představovaly polské provincie Ruska, které polská strana považovala 

za „zabrané“, ruská - za odpočátku ruské. Zde se rýsuje odlišnost polského diskursu od 

ruského: zatímco polskost funguje jako větší historický a kulturní celek, do nějž jsou 

Bělorusové zahrnuti cenou využívání společných symbolů odporu vůči Rusku, Rusko 

podmaňuje Bělorusko osvobozením rolníků, což  umožňuje  identifikovat  běloruské 

obyvatelstvo jako ruské věrné poddané. 

Místo paměti Kalinovského otevírá pole významů relevantních pro běloruskou národní 

identitu, její oporné body. Kalinovského prohlášení „Vláda je pro národ, a ne národ pro vládu“ 

se stává mottem běloruské národní demokracie. Agrární socialistický program Kalinovského a 

oslovení mužiků jako „rodných bratrů“ mělo zakládající význam pro národní identitu Bělorusů 

teritorializovanou sociálními požadavky půdy.  Na druhé straně, v paměti povstání 1863 se 

ukázalo, že identifikace s Kalinovského modelem výkladu dějin komplikovala Bělorusům 

dosažení autenticity. Kalinovský byl „Polák“ a „šlechtic“

V  nacionalistickém diskursu vystupuje mýtus Kalinovského-šlechtice, bojujícího pro 

zájmy mužiků, nástrojem začlenění šlechty do národa. Šlechta,  i když. ze své podstaty byla 

rezistentní vůči národní egalitářské ideologii, byla zvláštním zdrojem národní identity 

384R. Brubaker, Nationalism Reframed, s. 18-19.
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Bělorusů. Díky svému nízkému ekonomického kapitalu, zachovávala běloruská šlechta 

tradiční národní kulturu, a tak šlechtickost odlišovala běloruskou kulturu především od ruské, 

která šlechtu neznala, stejně jako neznala městečky, zascienky a farmářské hospodářství. 

Významem povstání 1863 v nacionalistickém diskursu ve vztahu k formování běloruské 

identity je jeho protiruská intence, která předpokládá do jisté míry ztotožnění s polskostí. Ve s 

Polskem společné kulturně-historické minulosti čerpá běloruská idea sílu pro sebeurčení v 

opozici k Rusku. Toto vymezení samozřejmě navenek již nezahrnovalo odkaz k Polsku, 

spojitost s Polskem však zůstala inherentní vlastností běloruské identity, právě na základě 

genealogie jejích dějin jakožto částí federativního státního útvaru Rzeczpospolité. Tento spoj 

poskytoval Bělorusům vítanou „západní identitu“, odkazujíci k humanismu a pokroku. 

Bělorusům se nedaří zapomenout na to, že někdy byly natio  Polonica, používají polskou 

minulost proti rusifikaci; Rusko je původcem nehistoričnosti Běloruska. 

Boj  mezi Polskem a Ruskem zastiňoval běloruský národ nejen tak, že vnuceným 

přibuzenstvím mu komplikoval možnost sebeurčení, ale, a to je důležitější, běloruský národ 

oslaboval sám sebe, když využíval pro svou identifikaci rivalizující kultury. Vliv cizího etnika 

je v běloruské identitě vytlačován zdůrazněním přitomnosti jeho rivala a preferovaná identita 

osciluje. Tato záludná taktika brzdila prosazení kulturně založené národní identity, protože 

oslovovala vždy jenom část etnika a vyostřovala politické hádky na základě sociálního 

postavení příslušníků různých kulturních taborů. Přítomnost v mocenském poli více kulturních 

nabídek zachovává z kokrétního kontextu vyvozovanou identifikaci. „Tutejšskost“  znamená, 

že jednotlivci pociťují spřízněnost s různými kulturami na základě situativního rozhodnutí, 

„automaticky“  podle okolností vytvořených mocenskými vztahy. Přihlášení se k vyšší, 

federativní kultuře odehrává, když jsou „ve hře“ úvahy o sociálním polepšení. 

Smíšené  polsko-litevsko-ruské dědictví komplikovalo použítí historických a etnických 

vazeb pro rozvínutí národní identity. Toto produkovalo problémy od samých základů: 

počínajíce samotným názvem státu, který sám v sobě obsahoval odkaz na cizí etnikum. 

Bělorusové nepodpořeni historickými vazbami neměli domov, jemuž někdy vládli slavní 
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běloruští „hospodaři“, ale pouhý etnický prostor.  Neúspěch  v obhájení historického názvu 

“Litva“  znamenal odpojení homeland  od národní identity, slabý koncept běloruské státnosti, 

jejímž osudem se stala politická  ovlivnitelnost, podřízení a fyzické roztržení „těla národa“ 

mezi mocnostmi. Běloruská národní identita se formovala pomocí topoi „agrárního přívěšku“, 

kulturně vykořisťovaného, teritoriálně rozděleného, sociálně potlačovaného národa. Protest 

proti porušovaným právům je pro Bělorusy identitotvorným. Zatímco v rámci BSSR  nakonec 

identita zbytněla jako identita lidu, který si svým utrpením zasloužil sociální jistoty, v 

nacionalistickém diskursu přežívá příběh rozpolceného Běloruska, připraveného o historické 

dědictví, etnické území, mateřský jazyk. 

      Být Bělorusem před sjednocením Běloruska v roce 1939 znamenalo být chudým rolníkem, 

jehož půda byla zabrána pánem jiné národnosti: národní protiklad byl vyjádřen v termínech 

sociálního boje. V politickém rozměru existence národního státu (v nacionalistickém diskursu) 

šlo o “poruštění”, když přivítali západní Bělorusové v roce 1939 ruské vojáky. Avšak v 

sociální rovině, pro kterou existoval pouze „národ chudých rolníků” nešlo o poruštění, ale o 

národní emancipaci. Příslušník běloruského národa se identifikuje poté jako sovětský občan.

Sociální  rovina měla jakožto prostor pro vymezení identity Bělorusů větší potenciál. 

Rozeznání Bělorusů jako pracujícího lidu tvořilo z etnické masy národ, svérazný svojí tradiční 

kulturou. Svéráznost byla však protivná jeho nositelům: spočívala v bídě a označovala smůlu. 

Poddajnost „tutejších“ kulturně-asimiláčním praktikám Polska a Ruska byla podmíněna jejich 

touhou po sociální mobilitě. Ruská škola nabízela životní postup pro rolnické děti: poté, co 

vystudovali na učitele, nesli zpět do vesnic „ruský duch“, styděli se za mužickost a nutili se za 

ni stydět své žaky, své příbuzné. Národní rétorika selhala jakožto opěvující „mužickost“, ze 

které by se mužici radi vyvázali. 

 Národní identita je rozporná: v nacionalistickém projektu se naplňuje „mužickostí“, která 

je ze strany Bělorusů odmítána, protože nese chudobu. V socialistickém diskursu má však 

mužik šanci proměnit se v moderního občana.  Nacionalismus se ocítá v bludném kruhu. 

Poháněn pocitem méněcennosti se jí může zbavit jen proměnou kulturní identity, protože 
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Bělorusové nemají dostatečnou intelektuální a hospodářskou základnu. Běloruština nikdy 

nevykročí ze statutu patois do jazyka moci, což je podpořeno vymýcením běloruštiny z 

mocenské sféry represemi proti „nacdemům“.  Když je běloruština uznána rozlišujícím 

znakem běloruského etnika, má to pro národní idenitu paradoxní výsledky: odpojení národní 

identity od jazykové. Její doménou zůstává agrární, folklorní realita. 

Bohuševičův odkaz nezapomínat na mateřštinu, aby nezahynul národ, tak plátí obraceně: 

Bělorus, aby přežil, musí na mateřštinu zapomenout. Toto  mu nepřekáží být Bělorusem, 

naopak, pro identitu pracujícího v továrně na traktory je podstatné mluvit jazykem 

technického pokroku.  „Tutejší“  udělá skok z tradiční identity obsazené střídavými 

příslušnostmi do sovětské identity, v tomto skoku ztrací mužickou kulturu a nabývá jméno 

Bělorus. Běloruskost je uzavřeným symbolem sama sebe, nikoliv aktivní složkou národní 

identity. Naopak „probouzení“  běloruského národa je průvodním jevem sovětského 

modernizačního projektu, který nezbytně potřeboval národní stát: homogenní sovětská kultura 

byla jednotná ve své národní rozmanitosti.

Zásadní  charakteristikou běloruské sovětské idenity byla ozvěna tradičního vnímání 

národnostních rozdílů v termínech sociálního postavení, kde různé kultury odkazují k různým 

sociálním skupinám („všíchni páni mluví pansky, proto je Polák pánem“). Na pozadí zavržení 

nacionalismu jako buržoazně-šovinistického konceptu zachovává se diferenciace uvnitř 

národů na základě kulturního rozlišení, národní běloruská kultura není „shared atmosphere“,385  

naopak je příznakem sociálního postavení jednotlivce nebo jeho politické pozice. Bělorusové 

–  vesničané, „kolchozníci“  mluvící sprostou mateřštinou, jsou chudší a hodni opovržení, 

zatímco „bohatší a rozumnější“  mluví ruštinou.  Městskému Bělorusovi je „počestné místo 

mezi národy“  zajištěno válečným hrdinským činem a údernou průmyslovou výrobou. 

Partyzánství, kterým obhájili Bělorusové svojí vlast, se stává národním mýtem, který slouží 

jako kontrast k blahobytu klidného života Bělorusů žijícíh ve městech. 

385E. Gellner, Nations and Nationalsm, s. 38.
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