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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá tematikou běloruského národního hnutí v pozdní sovětské
době. Po konci doby stalinského teroru, v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století v
sovětském Bělorusku se znovuzrozuje občanská činnost. Povstávající národní hnutí rozvíjí
nedovršený proces formování běloruského národa doby bělorusizace dvacátých let 20.
století.
Předmětem výzkumu diplomové práce je běloruská národní myšlenka v samizdatových
periodikách v letech 1970-1985. Obsahová analýza samizdatových periodik umožňuje
charakterizovat a porozumět dobovému myšlení, jelikož sovětský samizdat vytvářel v té
době jediné svobodné od cenzury a ideologie mediální prostředí.
Práce také obsahuje rozbor obsahu běloruské národní myšlenky a jejího vývoje od začátku;
charakteristiku politického, ekonomického a sociálního kontextu sovětské doby; analýzu
nonkonformismu a demokratické činnosti v letech 1970-1985.
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Abstract

Diploma thesis deals with the topic of the Belarusian national movement in the late Soviet
period. After the end of the Stalinist terror in the 70th-80th of the 20th century civic movements
have been reborn in the Soviet Belarus. A rising national movement continued the nationalbuilding process, started in 20th years with the program of Belorusisation, which was
interuppted by Soviet government in the late 20th.
The research subject of the thesis is the Belarusian national idea in samizdat periodicals
during 1970-1985. Content analysis of samizdat journals allows to define and understand
the period's thinking. Since Soviet samizdat at that time was the only media environment,
independent from the ideology and censorship.
The thesis as well includes analysis and development of Belarusian national idea from its
beginning; characteristic of the political, economic and social context of the Soviet period;
appearance and analysis of dissent and democratic activities in 1970-1985.
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Ůvod
V intelektuálním životě Běloruska měla otázka národa vždy velký význam. Na jedné
straně to bylo podmíněno zajímavou geopolitickou polohou státu, která hrála osudovou roli
v procesů formování běloruského národa. Na druhé straně to bylo určeno tím, že běloruská
národní myšlenka se od začátku svého vývoje až po současnost jevila jako velmi různorodý
produkt – výsledek dlouhodobé práce národních intelektuálů. Otázka dokončení procesu
formování běloruského moderního národa zůstává dosud otevřená a běloruský případ je
stále předmětem badatelského zájmu.
Proces formování moderního běloruského národa zapadá do kontextu analogických
procesů ve střední a východní Evropě na konci 18. – začátku 19. století. Případ Běloruska
totiž spadá mezi příklady států, které vstoupily do období nacionalismu v podmínkách tzv.
nevládnoucího národa 1 . Za těchto podmínek získání státnosti se odehrávalo cestou
národních hnutí, která usilovala o kulturní obrození a národní emancipaci Bělorusů jako
samostatného národa.
Běloruská národní myšlenka vznikala v ranních historických textech. Její
metodologický a faktografický základ tvořila díla běloruských historiků a intelektuálů, kteří
se jako první snažili běloruské dějiny systematizovat a vůbec formulovat. Jsou to především
díla V. Turčinoviče a V. Lastouského, kterými se budu podrobně zabývat v první kapitole
své výzkumné práce. Tyto historické publikace věnované o starověkým dějinám Běloruska,
dějinám běloruské státnosti a samostatnosti běloruské kultury a jazyka vytvořily základ pro
národní obrozenecké hnutí první poloviny 20. století.
Sovětský program bělorusizace, který začal ve dvacátých letech 20. století, vytvořil
příznivé prostředí pro činnost národní inteligence. Poprvé se objevila možnost vybudování
moderního běloruského národa v rámci státnosti. Rozvoj běloruské kultury, jazyka a dalších
národně-obrozeneckých procesů však zastavila změna politiky Komunistické strany v roce
1929. Byla zahájena dlouhodobá a usilovná snaha sovětské vlády o rusifikaci a sovětizaci
obyvatelstva Běloruské sovětské socialistické republiky, která způsobila pronásledování
běloruské inteligence a kulturních elit.
Pozitivní posun v politické situaci nastává začátkem šedesátých let minulého století,
po ukončení období stalinského teroru. V polovině šedesátých let začínají vznikat občanská
a kulturní hnutí usilující o obnovení běloruských tradic a zachování běloruského jazyka.
K začátku sedmdesátých let v Běloruské sovětské socialistické republice bylo založeno
1 Pohledy

na národ a nacionalismus, Čítanka textů, M. Hroch (ed.), Praha 2003, s. 9-23.
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několik organizovaných občanských spolků. Tehdejší „znovuzrozené“ národní hnutí mělo
výhradně kulturní charakter. Na jedné straně to bylo určeno tím, že kulturní a folklorní
činnost byla jedinou možnou formou činnosti ve státě s přísným ideologickým dohledem a
cenzurou. Na druhé straně během více než třiceti let se Komunistické straně podařilo
likvidovat téměř celou vrstvu národní inteligence a kulturních elit. Úkolem národních
intelektuálů sedmdesátých let proto bylo znovu budování vzdělané společnosti založené na
národních hodnotách.
Protagonisty národního hnutí sedmdesátých a osmdesátých let 20. století byli
především mladí lidé, kteří se narodili v době stalinského teroru. Studenti humanitních oborů
a představitelé tvůrčí inteligence zakládali folklorní hnutí. Hlavním účelem kulturní činnosti
spolků a shromáždění se stává zachování běloruských tradic a jazyka v podmínkách
dlouhodobé politiky rusifikace, probouzení zájmu širokých vrstev obyvatelstva o národní
hodnoty. Aktivisté pořádají oslavy běloruských folklorních svátků ve městech, přednášky
významných představitelů akademické a tvůrčí společnosti, zavádějí výuku běloruského
jazyka.
Zásadním momentem v kulturní činnosti byl historický základ hnutí. Dějiny jakožto
jeden z nejrozšířenějších nástrojů sovětské propagandy, se nejednou přepisovaly podle
aktuálního směru komunistické politiky. Z veřejných v knihoven a archivů byly odstraněny
odborné práce Lastouského a dalších historiků a spisovatelů doby bělorusizace.
V oficiálním sovětském diskurzu byly dějiny Běloruska a významné figury a události
běloruského národa prezentovány z odlišné perspektivy. Jediným možným zdrojem
informace pro národní intelektuály pozdní sovětské doby byl kontakt se stále žijícími
účastníky národních hnutí dvacátých let nebo distribuce materiálů ilegálním způsobem.
V sovětské době se tak zrodil fenomén samizdatu.
Název samizdat je odvozen od oficiálního pojmu gosizdat (státní nakladatelství) a
doslova znamená tisknu sám. Ve své práci za samizdat považuji necenzurované texty, které
byly psány buď ručně, anebo na psacím stroji, tajně, bez ohlášení Ústřední správy pro
literární a nakladatelskou záležitost, a byly kopírovány pomocí příručních prostředků
(především psacích strojů, fotoaparátů, později prostřednictvím xeroxu, počítačů atd.) 2 .
Typickým rysem samizdatu je to, že po vydání díla se další procesy kopírování a šíření
odehrávají bez účasti autora3.

A. Даниэль, Биография самиздатского текста in Право на имя: Биографика ХХ века. Чтения памяти
Вениамин а Иофе: Избранное. 2003–2012, с. 186.
3 A. Daniel, Jako svobodní lide/ Původ a kořeny disentu v Sovětském svazu In: Samizdat. Eseje. Alternativní
kultura ve střední a východní Evropě – šedesátá až osmdesátá léta 20. století, Praha 2000, s. 18.
2
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Předkládaná diplomová práce se zaměří na výzkum běloruské národní myšlenky
v samizdatových periodikách BSSR v letech 1970-1985. Samizdaty jakožto jeden
z hlavních nástrojů sovětského disentu jsou jedním z malá zdrojů zkoumání živého myšlení
sovětského člověka. Analýza samizdatových proudů a textů pomáhá vytvořit obraz toho, co
se ve skutečnosti odehrávalo v sovětské době, jak se rozvíjelo myšlení sovětského člověka
a v čem spočívaly jeho představy o pravdě a spravedlnosti.
Výzkumným předmětem mé diplomové práce vystupuje samizdat jako základní
nástroj národní inteligence pro šíření svých myšlenek a agitace širších vrstev obyvatelstva,
aby se připojili k národnímu hnutí. Pro badatele je tedy nejlepším zdrojem pro pochopení
národotvorných procesů. Výzkum se také zaměří na zkoumání samizdatových periodik.
Analýza myšlenek v periodických titulech dovoluje nejen porozumět základní koncepci, ale
také pozorovat její možný vývoj.
Období let 1970-1985 jsem zvolila s ohledem na tehdejší politickou situaci v
Bělorusku. Po smrti Stalina skončila doba stalinského teroru. Předsedou vlády se stal
Chruščov, a ve společnosti bylo možné pozorovat první pozitivní posun. Tento posun
umožnil zrození běloruského národního hnutí začátkem sedmdesátých let. Intenzivní rozvoj
hnutí posílil samizdatovou činnost disentu, která v podmínkách sovětské ideologie, cenzury
a pronásledování inteligence vystupuje jako jediný zdroj hlasu národa. Doba sovětského
samizdatu fakticky končí v polovině osmdesátých let s politikou glasnosti Gorbačova, která
podmínila zrušení cenzury a nastolení demokratických prvků ve společnosti. Období let
1970-1985 tedy považuji za nejvhodnější období pro výzkum běloruských samizdatových
textů.
Výzkum této diplomové práce tvoří následující skupiny otázek, které určují její směr
a obsah:
- Kdy dochází ke zrození běloruské národní myšlenky? Z jaké koncepce vycházela a
co obsahovala? Na čem se zakládala? Kdo stál u zrodu běloruské národní myšlenky? Jak
se běloruská národní myšlenka vyvíjela od svého vzniku až do současnosti? Co určovalo
tento vývoj?
- Jaký byl stav národního myšlení na začátku sovětské doby? Jak vypadala politická,
ekonomická a občanská situace v BSSR v sovětské době? Na čem se zakládala
národnostní politika sovětské vlády ve vztahu k BSSR? V čím spočívala podstata
běloruského národního hnutí šedesátých až osmdesátých let?
V čem spočívaly základní samizdatové proudy BSSR v letech 1970-1985? Jaký
charakter měla běloruská národní myšlenka v samizdatech a jak se projevovala v činnosti
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sovětského disentu BSSR v letech 1970-1985? Co tvořilo běloruskou národní myšlenku
v samizdatových periodikách Hutarka? Jak se tato myšlenka vyvíjela? Co ji charakterizovalo?
Mezi hlavní výzkumné cíle předkládané diplomové práce patří tyto:
-

rozbor běloruské národní myšlenky na její začátcích

-

sledování rozvoje a vývoje běloruské národní myšlenky

-

charakteristika sociálního, politického a ekonomického kontextu v sovětské době

-

charakteristika národnostní politiky sovětské vlády vůči národním státům BSSR

-

rozbor nonkonformismu a demokratické činnosti v letech 1970-1985

-

rozbor základních samizdatových proudů a národní myšlenka jimi zastoupena

-

analýza běloruské národní myšlenky na stránkách samizdatového periodika
Hutarky v období 1970-1985

Předmětem mé výzkumné práce je běloruská národní myšlenka v samizdatových
periodikách BSSR v letech 1970-1985.
Metodologický přístup bádání byl zvolen na základě jeho výzkumných cílů. Ústřední
místo ve výzkumu zaujímá obsahová analýza samizdatů sovětské doby a sekundárních
pramenů, které poskytují odborné odpovědi na stanovené otázky práce.
Výzkumná práce vychází z hypotézy, že běloruská národní myšlenka na stránkách
samizdatových periodik byla kombinací národních a kulturních prvků. Důvodem byl
nezavršený procesem formování běloruského národa ve dvacátých letech 20. století a
postupné zničení národní inteligence v době stalinského teroru.
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1. Národně-historický kontext v běloruském tisku 19. a začátku 20. století
1.1 Geneze běloruského národa v ranním historickém výkladu

Otázka národa a sebeidentifikace hrála vždy významnou roli v běloruském kontextu
a také zajímala ústřední postavení v periodikách, která se začala objevovat v polovině
devatenáctého století. Jako základ pro národní myšlenky v samizdatové a anonymní
literatuře sloužily základní historické koncepce geneze běloruského národa, které
formulovali historici současnosti.
Jedním z prvních významných pokusů o systematizaci a formulování dějin minulosti
právě běloruského národa se stala práce V. Turčinoviče Přehled dějin Běloruska od
pradávna (Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен)4. Běloruský historik
a právník Turčinovič pocházel ze šlechty Mogiljovské provincie. Svůj výklad dějin Běloruska
začíná autor přehledem antických mýtů a legend o běloruském kraji a o východní Evropě.
Postupně se přesouvá do pozdějších období a opírá svůj výklad o práce evropských
badatelů. Ve svém díle vycházel mj. ze vzácných dat a písemných pramenů, které se
nedochovaly do současnosti 5 . Pozdějším dějinám kraje se Turčinovič věnuje jen velmi
stručně. Předpokládá, že novověké dějiny Běloruska jsou jenom chronologií soupeření mezi
Ruskem, Polskem a Litvou 6 . Základní myšlenky Přehledu dějin Běloruska od pradávna
později významně inspirovaly aktivisty běloruského národního hnutí, zejména Václava
Lastouského, který v roce 1910 publikoval “Katechizmus” běloruské historické literatury –
Krátké dějiny Běloruska7 (Кароткая історыя Беларусі. З 40 рысункамі).
Ve své práci Turčinovič klade hlavní důraz na geografické vymezení kraje. Uvádí, že
„od začátku se Běloruskem nazývalo území mezi Dvinou, Dněprem a Drutsu. Podle autora
jsou v současnosti8 Běloruskem nazývány dvě provincie – Mogiljovská a Vicebska, vyjma
třech jejích Inflandských krajů – Dynaburgského, Lucynského a Režyckého” 9 . Dějiny
Běloruska dělí autor na “pravěké” (do 15. století) a “nové”. Ale pouze „pravěké období“ bylo
podle Turčinoviče to pravé běloruské, pozdější dějiny byly podle autora příliš závislé na Litvě,

4 V.

Turčinovič (1824-?), běloruský historik a etnograf, autor prvního odborného výkladu dějin Běloruska a
geneze běloruského národa, který byl publikován v Pětrohradu v roce 1857.
5 Podrobněji viz О.Турчинович, Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен, Петербург 1857.
6
Унучак, А. “Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытаньня ідэйнай барацьбы за беларускую
інтэлігенцыю на пачатку 20 ст., Гістарычный Альманах, н. 12, Горадня 2006
7 V. Lastouski (1883-1938), běloruský spisovatel, historik, etnograf, politický a občanský aktivista, autor
odborné práce Krátké dějiny Běloruska. S 30 obrázky, vyšla ve Vilnjusu v roce 1910 (opakovaný tisk Minsk
1992, 1993).
8 Rok 1857 – pozn. autora
9 О.Турчинович, Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен, Петербург 1857.
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Polsku a Rusku. Turčinovič dospívá k názoru, že svou identitu ztratilo Bělorusko na konci
17. století10.
Další zásadní tezí, která je podle většiny současných historiků považována za
významný činitel národního hnutí a procesu formování běloruské myšlenky, je to, že
Turčinovič popisuje i starověké Bělorusko jako samostatnou politickou jednotku. Ve svém
tvrzení vychází z dějin Litevského velkoknížectví. Uvádí, že v době velkoknížete
Gediminase11 byl hlavním městem knížectví Navahradak12 a že Západní Rus byla útvarem
„nového samostatného státu – Litevského velkoknížectví“ 13 . Historické osobnosti jako
Gediminas a Radziwiłłové dostávali v jeho práci výlučně kladné hodnocení. Autor odmítá
představu, že Bělorusko se dobrovolně spojilo s Ruskem, ale naopak mluví o „násilné
anexi”14. Tato myšlenka získala velkou popularitu v kruzích běloruské inteligence na začátku
20. století a později byla doplněna o tvrzení, že Bělorusové pod tlakem Ruska postupně
ztráceli svou „sebeindentifikaci“ a „pocit vlastní historické cesty” 15 . Podle historiků se
Bělorusko stalo arénou, kterou ve svých politických zájmech využívaly jiné národy.
Práce Turčinoviče byla publikována v Petrohradu právě na začátku vládnutí císaře
Alexandra II. a mj. znamenala začátek nové doby. Názory autora na dějiny Běloruska se
dostaly do rozporu s názorem ruské oficiální historiografie. Velký význam mělo to, že
Turčinovič směřoval běloruskou inteligenci na Západ, což znamená, že si jasně uvědomoval,
čím pro běloruský národ může skončit aliance z Ruskem.
Další významná snaha o systematizaci dějin Běloruska a objasnění geneze
běloruského národa patřila V.Lastouskému. Lastouski byl jedním z prvních historiků, kdo se
pokusil o odborný přehled dějin běloruské státnosti. Na rozdíl od Turčinoviče, který začínal
antickou dobou, Lastouski začíná svůj výklad Polockým knížectvím (9. až 14. století).
Považuje ho za počátek dějin běloruské státnosti, „nejstarší a nejmocnější ze všech
běloruských knížectví“ 16 . Největší důraz kladl historik na demokratické prvky ve státním
uspořádání Polocka, tzv. Věče - shromáždění mužů pro rozhodování o politickém,
ekonomickém a vojenském životě knížectví, vyšší volební nástroj v Polockém knížectví17.
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Podrobněji viz Унучак, А. “Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытаньня ідэйнай барацьбы за
беларускую інтэлігенцыю на пачатку 20 ст., Гістарычный Альманах, н. 12, Горадня 2006.
11 Přiblížné období 1275-1341 – pozn.autora.
12 Město na území současného Běloruska, Grodenský kraj – pozn.autora.
13 Podrobněji viz О.Турчинович, Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен, Петербург
1857.
14 tamtéž
15 Унучак, A. "Наша ніва" і беларускі нацыянальны рух (1906-1915 гг.). Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2008.
16 В. Ластоўскі, Кароткая історыя Беларусі. З 40 рысункамі, Мінск 1993.
17 Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый). Вучэбн. дапаможнік / В. І. Галубовіч, З. В.
Шыбека, Д. М. Чаркасаў і інш.; Пад рэд. В. І. Галубовіча і Ю. М. Бохана, Мінск 2005.
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Lastouský byl velmi inspirován tím, že v prvním státní běloruském útvaru v 9. století byla
moc v rukou občanů. V tomto vidí autor velký potenciál běloruského národa. Konec knížectví
a „lidového vládnutí“ nadešel v období Litevského velkoknížectví.
Na pozdější dějiny se Lastouski dívá stejně skepticky jako Turčinovič. Tvrdí, že další
osud Běloruska byl plně určen jeho geopolitikou, kraj existoval v kontextu “souboje dvou
hlavních mocností regionu – polské a moskevské”18. Vojenská agrese z Východu vyvolala
snahu Polska o udržení svých pozic. V této souvislosti byla podle Lastouského v roce 1569
sjednána Lublinská unie mezi Litevským velkoknížectvím a Polskem, což vedlo k
následnému vzniku Republiky obou národů (1. Rzeczpospolita Polska)19. V novém státním
útvaru během 16. až 18. století došlo podle historika k polonizaci horní vrstvy běloruské
společnosti, což podle autora nebylo výsledkem agresivní politiky, nýbrž spíše
sebepolonizace. Lastouski odsuzuje šlechtu, která „nechává být všechno mateřské,
běloruské a zapomíná na národní zájmy, jejichž místo nahrazují zájmy třídní“ 20. Závěrečná
kapitola knihy je věnována postavení Běloruska v carském Rusku. Zásadní je zde agresivní
protiběloruská politika ze strany Ruska, kdy po revoluci v roce 1863 se začalo ničit všeho,
co neodpovídalo „velkoruským“ standardům života.
Ve skutečnosti byl hlavním motivem těchto práci pokus o systematizaci dějin
běloruského národa a historické uznání Bělorusů jako samostatné entity. Turčinovič a
Latouski se ve svých dílech snažili přesvědčit Bělorusy o pospolitosti vlastního historického
osudu. Václav Lastouski se stal prvním historikem, který se pokusil o argumentaci, že
Bělorusové nejsou etnickou menšinou, nýbrž národem, který kdysi sám rozhodoval o svém
osudu, což znamená, že mají nárok na samostatnost i v současnosti. V obojích případech
historici spatřovali hlavní hrozbu pro běloruskou samostatnost a kulturní rozvoj
v geopolitickém postavení Běloruska, v sousedících s ním státech – Rusku a Polsku. Jinak
podle autorů mají Bělorusové všechno, aby byly na celosvětové úrovni považováni za
samostatnou národní jednotku.
Tyto myšlenky významně ovlivnily účastníky národního hnutí 20. let minulého století
a také pozdější sovětské doby.

18 В.

Ластоўскі, Кароткая історыя Беларусі. З 40 рысункамі, Мінск 1993.
Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 2003.
20 В. Ластоўскі, Кароткая історыя Беларусі. З 40 рысункамі, Мінск 1993.
19 З.
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1.2. Přehled a analýza běloruských necenzurovaných periodik 19. století
1.2.1 Anonymní samizdatová periodika poloviny 19. století
V intelektuálním životě Běloruska měla otázka “národu” vždy velký význam, a to
zejména v době Lednového povstání (1863-1864) a po jeho porážce. Zejména v této době
se podle výzkumů historiků objevují v tisku první zmínky a projevy běloruského
národnostního charakteru, jako například “běloruský národ”, “obrození Běloruska”,
“Bělorusové se nacházejí v letargickém snu”, a také výzvy ke konkretní akci “vstát a bojovat
za nezávislost národního státu” apod21. Pravě v teto době začínají vycházet první anonymní
necenzurovaná periodika a agitační letáky. Jedním z nejvýznamnějších příkladů v dějinách
Běloruska a celé východní Evropy byly nelegální noviny Mužyckaja prauda (Мужыцкая
праўда) vydávané v běloruštině.
Na jaře roku 1861 v Bělorusku, stejně jako v Rusku a Polsku, v souvislosti se
zrušením nevolnictví propukly revolucionářské nálady. Na venkově rostla nespokojenost
rolníků s reformami, situace v běloruských a litevských městech byla neklidná. Studenti,
řemeslníci, drobná šlechta podporovali polské nacionální obrozenecké hnutí, které s novou
silou vypuklo v tomto období. Různá politická hnutí využívala období reformy jako doby
nejistoty pro formování politických programů a agitace obyvatelstva. Stejně využívali situace
i běloruští revolucionáři-národníci.
V polovině 19. století se mezi vilnjuskými intelektuály začaly objevovat první pokusy
o formování myšlenky Bělorusko-litevského kráje. Tato představa se začala šířit v dílech
místní inteligence - Ihnata Daniloviče 22 , Ivana Labojky 23 , Yuzafa Jaraševiče 24 , Mikhaila

21 А.

Смалянчук in: Унучак, A. "Наша ніва" і беларускі нацыянальны рух (1906-1915 гг.). Нацыянальная
акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2008.
22 I. Danilovič (1788-1843) – právník a historik, výzkumník historie práva Velkoknížectví litevského. Učil
právo na univerzitách ve Vilnjusu a Kijevu. Podle A. Latyšonka je jedním z průkopníků běloruské národní
myšlenky.
23 I. Labojka (1786-1861) – historik, lingvista, odborník v literatuře, Prof. hab. v rétorice. Měl velký zájem o
běloruský folklor. Na tento témat měl několik vydání.
24 Y. Jaraševič (1793-1860) – právník, historik a etnograf. Profesor práva na univerzitě ve Vilnjusu. Spolu
s Danilovičem prováděl výzkum dat doby Litevského velkoknížectví. Autor odborných prací a článků o
významu náboženství, o etnikách žijících na území Běloruska.
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Babrouského25, Ihnata Anaceviče26, později v díle Teadora Narbuta 27 a Adama Kirkora28.
Bělorusko-litevský kraj byl vnímán jako samostatný (autonomní) politický subjekt a objekt
výzkumu v kontextu dějin celého regionu29. Tato koncepce národní myšlenky byla v úplném
rozporu z výkladem dějin Běloruska, který byl znám v Petrohradské a Varšavské škole.
Jejím hlavním typickým rysem byl krajský bělorusko-litevský patriotismus30.
Od konce 18. století, již od prvních dnů okupace běloruského území se Ruské
impérium snažilo o naprostou rusifikaci místního obyvatelstva. Politika rusifikace měla začít
z nejširší vrstvy obyvatelstva – rolnictva, které bylo jejím nejsnazším terčem. Protišlechtická
politika, která zdánlivě pečovala o rolníky prostřednictvím církve, měla udělat z rolníků
nevolníky ruské koruny. Hovořilo se o záchraně rolníků před šlechtou a nadělení práv a
svobod. Po zrušení Brestlitevské unie v roce 1839 se na území Běloruska začalo intenzivně
šířit pravoslaví. Pravoslavní kněžství mohlo mj. snadno ovlivňovat myšlení obyčejného lidu.
Představitelé bělorusko-polské šlechty se politice rusifikace rolnictva bránili. Bez
podpory rolnictva jako široké vrstvy obyvatelstva byl boj proti ruské okupaci odsouzen k
zániku. Bylo nutné nastolit dialog s rolnictvem, probudit historickou paměť a národní
sebeuvědomění.
Jako program agitace širších vrstev obyvatelstva vznikla vlna anonymní literatury –
noviny, brožury, letáky atd. Hlavním účelem literárních materiálů bylo nejen národní
obrození rolnictva, ale taký prezentace skutečného politického programu a odhalení
skutečného tvaru carismu. Další příležitost pro prosazení zájmů poskytlo zrušení nevolnictví
v roce 1861. Rolníkům se otevřela nová možná „cesta do lepšího života“ – tato myšlenka
byla využívána a prezentována v rámci politických programů.

Babrouski (1784-1848) – slavista, orientalista, teolog, učenec starých slovanských rukopisů a starých
tisků, doktor teologie. Spolu s Danilovičem se jeden z prvních pokusil o formování běloruské národní
myšlenky.
26 I. Anacevič (1770-1845) – historik a učitel, Profesor univerzity ve Vilniusu. Vědecká činnost Anaceviče se
podle běloruských historiků stala základem pro běloruskou národní historiografii. Hlavním předmětem jeho
výzkumu byla Litva neboli Litevské velkoknížectví.
27 T. Narbut (1784-1864) – běloruský historik, archeolog, inženýr. Hlavním výzkumným zájmem byla
archeologie památníků, na základě jejich zkoumání vydal v roce 1835-1841 práci Dějiny národa litevského
(Гісторыя літоўскага народа).
28 A. Kirkor (1818-1886) – běloruský aktivista liberálního hnutí, etnograf, publicista, nakladatel, historik,
archeolog. Člen císařské archeologické společností, Ruské geografické společnosti, Akademie věd
v Krakově. Jako jeden z prvních seznámil vědeckou společnost Ruska a Polska s bohatstvím duchovní a
materiální kultury Bělorusů. Zkoumal historické a etnografické rysy běloruského národa.
29 А. Унучак, “Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытаньня ідэйнай барацьбы за беларускую
інтэлігенцыю на пачатку 20 ст., Гістарычный Альманах, н. 12, Горадня 2006.
30 Podrobněji А. Смалянчук, Паміж краевасцю і нацыянальнай гісторыяй. Польскі рух на беларускіх і
літоўскіх землях. 1864 — люты 1865 г. — Санкт-Пецярбург : Неўскі прасцяг, 2004.
25 M.
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Profesor Varšavské univerzity Mikalaj Chaustovič nabízí rozdělení veškeré běloruské
anonymní literatury poloviny 19. století na tři skupiny podle základní myšlenky textů31. Do
první lze zařadit práce protiruské a proticarské. Mezi nejvýznamnější patří díla Kastusia
Kalinouského, anonymní Hutarka staroha dzieda (Гутарка старога дзеда). Druhá
skupina zahrnuje proruské agitační materiály, například

Reči Starovojta

(Речи

Старовойта). Do třetí skupiny lze zařadit texty bez zřejmé politické intonace, základní
pozornost je zde věnována morálním a etickým nebo určitým estetickým problémům.
Větší štěstí v dějinách měla díla třetí skupiny. Díky politické neangažovaností nebyla
porušena a byla zkoumána během různých politických období. Proruské texty nemohly být
kvůli svému agresivnímu imperiálnímu charakteru a skoro naprosté nepřítomnosti umělecké
složky literárně uplatněny.
V tomto výzkumu se budeme více věnovat dílům první skupiny, protože měla přímý
vliv na účastníky národního obrození začátku 20. století a pozdějšího sovětského období.
Běloruští intelektuálové sovětské doby navazovali ve svých pracích na díla předchůdců.
Práce, které nejvíc ovlivnily pozdní díla, jsou Mužyckaja prauda Kalinouského a řada
anonymních hutarek 32. Ovlivnily je jak volbou literárního žánru, tak i odkazem na obsah,
který najdeme při analýze textů.
Hutarka staroha dzieda je anonymní agitační literární práce poloviny 19. století,
samizdat, který spadá do skupiny agitačních materiálů předrevoluční doby. Za autory textu
považují badatelé V. Karatynského, U. Syrakomlju a V. Dunina-Marcinkieviča 33 . Práci v
latince tiskli v tajné tiskárně v Bělostoku v roce 1861 před povstáním 1864-1864 A. Belakoz,
V. Švarc a I. Hrynjavicki. Jsou známá dvě vydání, na jejichž titulní straně byla uvedena
odlišná místa tisku – Poznaň a Paříž, což mělo za účel zmást cenzuru a naopak přitáhnout
pozornost čtenářů. Literární práce byla také publikována v Lvovských novinách «Dziennik
literacki» № 89 (1861) a šířila se rukopisně a litograficky34. Hlavním motivem byla kritika
carského režimu a agitace běloruských rolníků, aby podpořili revoluční hnutí. Stejně jako v
novinách Mužyckaja prauda, nešlo ani zde autorům o vytvoření samostatného Běloruska.
Naopak je v některých pracích vidět idealizace Republiky obou národů (Rzeczpospolita
Хаустовіч, М., Шляхамі да беларускасці = Szlakami ku białoruskości : нарысы, артыкулы, эсэ / Мікола
Хаўстовіч ; Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
32 Označení literárního žánru (běl. Гутрка), folklorní a anonýmí běloruské lieteratury 19. století viz В.
Рагойша, Паэтычны слоўнік, 3-е выд., Мінск 2004, с. 576.
33 Хаустовіч, М., Шляхамі да беларускасці = Szlakami ku białoruskości : нарысы, артыкулы, эсэ / Мікола
Хаўстовіч ; Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego
34 tamtéž, s.15
31

16

Obojga Narodów). Hlavním motivem byla snaha o dosažení sociální rovnosti a nacionální
jednoty. Kvůli svým základním myšlenkám v dějinách dostali autoři publikace označení
revolucionářů-narodniků. Ve stejném roce přeložil práci do litevštiny účastník literárního
obrození a revolučního hnutí M. Akalajcis.
1.2.2 Antologie listu Mužyckaja prauda Kastusia Kalinouského
Hlavním příkladem běloruské agitační literatury jsou samizdatové noviny Mužyckaja
prauda Kastusia Kalinouského, vůdce povstání roku 1864. Mužyckaja prauda měla
obrovsky význam pro formování běloruské národní myšlenky v pozdějším období.
K. Kalinouski pocházel ze šlechtické třídy. Na jaře roku 1861 po absolvování
právnické fakulty v Petrohradu se Kalinouski vrátil do Běloruska. Historik Kiselev
předpokládá, že přepych a bohatství, s nimiž se setkal v carském Petrohradu, vyvolalo v
Kalinouském pocit nespravedlnosti. Mladý student si uvědomil, kolik zla způsobila politika
carismu jeho rodné zemi. Do Běloruska se Kalinouski vrátil plný myšlenek o svržení
carského režimu, dosažení rovnosti a práv prostého pracujícího lidu a sedláků. V době, když
se vrátil, na běloruských a litevských zemích již panovala předrevoluční situace vyvolaná
nespokojeností sedláků rolnickou reformou a polským Národně agitačním hnutím.
Kalinouski rozhodl využít situace a spojit své proticarské a protišlechtické názory s
nacionálně-obrozeneckým hnutím v běloruských a litevských zemích35. Na rozdíl od jiných
revolucionářů předpokládal, že hlavní hybnou sílou povstání jsou rolníci a prostý lid 36. Jeho
agitační nástroje byly proto zaměřeny zejména na tuto skupinu obyvatelstva. Jako spojence
viděl Kalinouski také sedláky jiných zemí carského Ruska. Rozhodně vystupoval pro
revoluční svaz všech utlačovaných národů proti carismu.
Velký význam přikládal Kalinouski tajnému tisku. Od léta 1862 se rozběhlo vydání
novin Mužyckaja prauda, které šířily revoluční myšlenky. Noviny prezentovaly svobodné
běloruské slovo, které šířilo pravdivou informaci o aktuální politické a společenské situaci v
krajích a dávalo odpovědi na nejaktuálnější otázky doby. Noviny se v běloruských a
litevských zemích tiskly ve velkém počtu a hrály zásadní roli v mobilizaci národu proti
autokracii. Carismus zde záhy rozpoznal nebezpečí a začal program likvidace novin a
distributorů. Za distribuci novin byl člověk uvězněn nebo dokonce popraven, ale noviny se
stále objevovaly. Bylo zahájeno speciální pátrání po Kalinouském, a byl proto nucen se

Кісялёў Г. Рыцар свабоды // Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы. Мн.: “Беларускі
кнігазбор”, 1999. С. 7-24.
36 Tamtéž, s. 15
35
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skrývat s cizími jmény: Makarevič, Čarnocki, Chamavič nebo Chamucius a další37. V roce
1864 byl Kalinouski chycen ve Vilnjusu. Poslední měsíc života během policejního
vyšetřování strávil ve vězení klášterů Dominikánů a byl popraven. Z dokumentů litevských
archivů je známo, že se přiznal k tomu, že byl vůdcem povstání, ale odmítl odpovídat na
otázky, které by mohly poškodit kamarády či národní hnutí

38

. Před popravou se

Kalinouskému podařilo poslat na svobodu dopisy na rozloučenou "Listy z-pad šybenicy" poslední poslání svému národu.
Role Kalinouského spočívá v dějinách běloruského osvobozeneckého hnutí,
budování sociálně-politické a filosofické myšlenky. Jeho politická a publicistická činnost
vytvořila fenomén revolučního demokratismu a rolnické demokracie v Bělorusku39. V prvním
čísle novin Mužyckaja prauda Kalinouski uvádí: „Skončily časy, kdy se všem zdálo, že ruka
rolníka je stvořena pouze pro pluh – nastaly časy, kdy můžeme psát a říkat pravdu, jaká je
pouze na nebi v Bohu. Naše pravda bude hřmět jako blesk na obloze. Ať jen ti ostatní vědí,
že můžeme nejen nabídnout svůj chleba, ale i šířit svou lidovou pravdu“.40
Základem pohledu Kalinouského byla klasická představa radikálních demokratů, víra
v mocnou tvůrčí sílu národa, v revoluční vítězství nad světem násilí a vykořisťování a
budování nové občanské společnosti založené na principech spravedlností. Kalinouski vždy
dbal o to, aby práva a svoboda sedláků a prostého pracujícího lidu nebyly zanedbávány a
byly náležitě zastoupeny. Zejména národní představa spravedlností byla pro něj hlavním
kritériem pro hodnocení sociálně politických jevů.
Blízkost Kalinouského národu se projevovala také v dobře znalosti běloruštiny, kterou
používal ve své publicistické činnosti a kterou zavedl do diskurzu v revolucionářských
kruzích 41 . V podstatě celá činnost a hnutí Kalinouského směřovaly k tomu, aby nová
občanská společnost v Bělorusku byla založena na běloruských národních základech.
Jméno Kalinouského je též spojeno v dějinami běloruské literatury. Jeho Mužyckaja
prauda je badateli považována za první běloruské noviny a předchůdce běloruského
demokratického periodického tisku 20. století.

Кісялёў Г. Рыцар свабоды // Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы, дакументы. Мн.: “Беларускі
кнігазбор”, 1999. С. 7-24.
38 tamtéž
39 tamtéž, s. 11
40 "Мiнула ужэ тое, калi здавалася усiм, што мужыцкая рука здасца толькi для сахi, - цяпер настаo такi
час, што мы самi можам пiсацi, i то пiсацi такую прауду справядлiву, як Бог на небе. О, загрымiць наша
праўда і, як маланка, пераляціць па свеце! Няхай пазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім
хлебам, но яшчэ і учыць сваей мужыцкай праўды" – překl. autorky, s. 11
41 Кісялёў Г. Кастусь Каліноўскі, яго час і спадчына // Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы,
дакументы. Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 1999. С. 261-294.
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Noviny se tiskly v latince v běloruštině v podobě listu papíru menšího formátu 42 .
Každé číslo začínalo oslovením Dzeciuki a bylo podepsáno pseudonymem Jaśka-haspadar
z-pad Vilni (Яська-гападар з-пад Вільні). Podle badatelů první číslo vyšlo na konci června
či začátkem července roku 1862. Do konce roku 1862 vyšlo pět dalších čísel (zhruba jedno
číslo měsíčně). Poslední, sedmé číslo bylo vydáno po delší přestávce, a to v červnu roku
1863. Tato přestávka byla popsána v prvních větách čísla: „Dlouho jsem mlčel, nic jsem
vám neříkal, protože jsem se chtěl pořádně podívat kolem sebe, porozumět tomu, co se
děje ve světě, abych vám řekl popravdě a spravedlivě, co nyní musíme udělat“ 43.
Podle historiků byly noviny vydávány v Grodnu, Bělostoku, Vilnjusu a občas také v
Minsku 44 . Vzhledem k tomu, že do vydávání novin byli zapojeni výlučně představitelé
grodenské organizace, jejich existence je vázána především na Grodenský kraj. Někteří
předpokládají, že noviny mohly vycházet i v jiných městech Grodenského kraje - Sokolce,
kde vedoucího jedné z učilišť dělal Urubleuski, nebo ve Velké Berastavici, kde pracoval
Ražanski. Sedmé číslo bylo publikováno s největší pravděpodobností ve Vilnjusu poté, co
se Kalinouski vrátil zpátky do Grodna.
Noviny byly vydávány systematicky a jednotlivá čísla na sebe navazovala. Každé
číslo bylo věnováno určitému důležitému tématu, zásadnímu problému společenského
života. Například páté číslo kritizuje carskou politiku rekrutování, šesté číslo je věnováno
náboženským otázkám, zachování unie. A základem všech čísel listu byla hlavní otázka
tohoto období – problém země a svobody. Noviny odhalovaly politiku carismu ve všech
odvětvích občanského života, ostře kritizovaly manifest 19. února 1861, vzývaly k sedlákům,
aby válčili pro "svobodu jinou, než kterou nám nabízí car, ale pro tu, kterou chceme my,
prostí muži"45. Autoři se skrz srozumitelný a otevřený přístup ke čtenářům snažili překonat
zakořeněnou v té době představu sedláků o „hodném vládci“. Líčili pravdu o vládním
mechanismu v zemi, o přímém spojení mezi vládcem a úředníky a panstvím, kteří denně
vykořisťovali prostý pracující lid. V prvním čísle listu Kalinouski píše: „Pokud muž zvládne
držet kosu a sekeru, bránit své, nebude nikoho prosit o lásku“46. V tomto spočívá hlavní
myšlenka listu Mužyckaja prauda.

Tamtéž
"Доўга маўчаў я, не казаў вам нічога, бо хацеў разгледзецца добра да разабраць, што гэта дзеецца
на свеце, штоб ужэ спавясціць вас па справядлівасці да сказаць, як наказуе Бог да сумленне, што нам
цяпер трэба рабіць" – překl. autorky viz . К. Каліноўскі, Мужыцкая праўда, н.7.
44 Кісялёў Г. Кастусь Каліноўскі, яго час і спадчына // Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы,
дакументы. Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 1999. С. 261-294.
45 К. Каліноўскі, Мужыцкая праўда, н.3.
46 “”Калі мужык зможа сам трымаці касу і сякеру, бараніць свае, не будзе прасіць ласкі ў нікога” – překl.
autorky, viz. К. Каліноўскі, Мужыцкая праўда, н.1.
42
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Kiseljov píše, že Kalinouski při každé příležitosti zdůrazňoval v novinách stejnost
postavení a cílů běloruských sedláků s “národem v Petrohradu, Moskvě a v celém Rusku”
(číslo 3), s “muži kolem Varšavy” (číslo 5)47. Sedmé, poslední číslo, které vyšlo v průběhu
povstání, otevřeně vyzývalo sedláky, aby se připojili k ozbrojenému válčení spolu s povstalci:
“utíkejte s vidlemi a kosami tam, kde se bojuje o vůli a pravdu”48.
Kiseljov zdůrazňuje, že v novinách lze najít i slabou stránku, a sice laický přístup k
určitým otázkám. Autoři například docela povrchně a jednostranně popisují vznik nevolnictví
a stavovsko-třídní nerovnosti. Mluví pouze o nutnosti bránit svůj kraj (šlechta válčila, sedláci
pracovali na polích), důležité ekonomické otázky byly eliminovány.
Dalším důležitým tématem novin bylo náboženství. Kalinouski zaujímal rozhodnou
pozici, co se týče zachování unie (Lublinská unie), která byla zrušená carskou vládou v roce
1839. Jak již bylo poznamenáno výše, této otázce bylo věnováno jedno celé číslo z celkem
sedmi čísel listu Mužyckaja prauda (číslo 6).
Otázka významu unie v dějinách formování běloruského národa není jednoduchá.
Historikové se neshodují v názorech, zda měla unie špatný nebo dobrý vliv na rozvoj
běloruského národa. První podporují svoje stanovisko tím, že unie otevřela pro Bělorusy
cestu k polonizaci. Ti druzí naopak vidí unii jako národní náboženství, které přispívalo k
sebeidentifikaci a sjednocení (důležitým prvkem zde je odlišnost od náboženství východních
sousedů – Rusů). Vztah Kalinouského k náboženství dosud není zcela jasný. Náboženské
otázky, na které upozorňoval čtenáře, měly za účel odkázat na nedávné křivdy ze strany
carské vlády a přilákat je na stranu povstalců. Lze předpokládat, že náboženská otázka v
Mužycké praudě měla v první řádě význam agitační strategie povstání, nikoliv osobní pozice
autorů a redaktorů novin. Jan Zaprudnik v jedné z prací uvádí: “V potaz se první řádě braly
náboženské názory a pocity lidí, pro které se psaly noviny – názory a pocity sedláků.
Kalinouski nebyl náboženským kazatelem, ale revolučním vůdcem 49 . (Jan Zaprudnik Mužyckaja prauda - nabat paustannia roku 1863. Kiseljov 14).
Přes určité nedostatky zůstává Mužyckaja prauda unikátním příkladem běloruské
agitační literatury, revolučně-demokratického periodika. Díky svému ostrému sociálnímu
přístupu a díky odvážnému a otevřenému boji o práva a zájmy sedláků neměla Mužyckaja
prauda v této době obdoby na běloruských, polských či litevských zemích.

Кісялёў Г. Кастусь Каліноўскі, яго час і спадчына // Каліноўскі К. За нашую вольнасць. Творы,
дакументы. Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 1999. С. 261-294.
48 “Бяжыце з віламі і косамі туды, дзе ідзе змаганне за волю і праўду” - překl. autorky, viz. К. Каліноўскі,
Мужыцкая праўда, н.7.
49 Запруднік, Я., "Мужыцкая Праўда" - набат паўстаньня 1863 году./Я.Запруднік// "Запісы". - № 14. –
1976, s. 14.
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Unikátnost novin spočívala mj. v tom, že byly psány v podobě monologu chytrého a
otřelého Jaski-haspadara (je to přezdívka Kalinouského, kterou podepisoval každé číslo),
který vzýval k obyčejnému člověku, k sedlákovi, k dzeciukovi. Kalinouski rozvinul lidově
oblíbený literární žánr hutarek tím, že ho rozšířil o revoluční-demokratický obsah. Velký
dojem vytváří jeho schopnost mluvit o vážných věcech jednoduchým jazykem. Autor často
používá názorné příklady z běžného života. Ve čtvrtém čísle například srovnává cara s
hlavou, úředníky pak s nohama a rukama. Slova Kalinouského zní živě, autor používá různé
techniky a lingvistické metody: ironii, sarkasmus, rétorické otázky, lexikálně-intonační
opakování, břitké srovnání, paralelismus, folklorní symbolismus, jednoduchý smysl pro
humor. Dílo mělo obrovský význam pro národně běloruské obrození 20. let a hnutí
sedmdesátých let minulého století až do současnosti.
1.3. Národní myšlenka v samizdatových periodikách 20. století
Běloruská národní idea je společným produktem historického vývoje běloruského
národa a těžkou prací běloruských intelektuálů v období konce 19. až začátku 20. století.
Základním motivem formování národního programu se stalo přehodnocení dějin minulosti
běloruského národa. Jak již bylo řečeno, práce V. Turčinoviče a její základní téze hrály v
tomto velkou úlohu.
Běloruská národní idea začátku 20. století měla několik variant. Ty základní z nich
jsou dvě. První variantu prezentovala Běloruské socialistické shromáždění (BSS,
Беларуская сацыялістычная грамада, БСГ) a měla zásadně sociální charakter, kdežto
druhá varianta vznikla kolem redakce novin Naša Niva (Наша Ніва) a muže být definována
jako etnokulturní50.
BSH vzniklo v Minsku v zimě v letech 1902-1903 jako politický klub a během revolucí
1905-1907 let bylo prohlášeno za politickou stranu národnostního směru. První pokus o
formulaci běloruské národní myšlenky ve 20. století byl spojen s činností Běloruského
socialistického shromáždění. Strana byla založena na studentských a učeneckých spolcích
mládeže Minsku, Vilnjusu a Petrohradu pod záštitou Polské socialistické strany. Zakladateli
a hlavními ideovými vůdci byli bratři Ivan 51 a Anton Luckěvičové 52 , básnířka Alaisa
Paškevič53, Václav Ivanouski54 a další představitelé běloruské inteligence.

А. Смалянчук, Паміж краевасцю і нацыянальная ідэяй, Горадня 2001, c. 36
I. Luckěvič (1881-1919), běloruská politická a veřejná postava, spisovatel, archeolog. Zakladatel
běloruského národního hnutí.
52 A. Luckěvič (1884-1942), jeden z průkopníků běloruského národního hnutí v 20. století, historik, literární
kritik a publicista.
53 A. Paškěvič (1876-1916), běloruská básnířka.
54 V. Ivanouski (1880-1943), běloruská politická a veřejná osobnost, doktor technických věd.
50
51
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Od začátku bylo BSS prezentováno jako „skupina sociálně-politického lidu“ a
nekladlo žádný rozdíl mezi rolníky a pracující. Hlavním požadavkem strany byla co největší
svoboda pro národy Ruska 55. Během Druhého stranického sjezdu v roce 1906 se směr
Běloruského socialistického shromáždění změnil a nové prohlášení znělo jako “strana
pracující chudiny Běloruského kraje bez rozdílu národností“ 56. Kromě hlavních požadavků
byla prohlášena nutnost politické autonomie západního Běloruska a rovnost všech národů
země.
Podle většiny výzkumníků právě BSS navrhlo první variantu běloruské národní
myšlenky, která byla uvedena na stránkách novin Naša Dolja (Наша Доля). Tento týdeník
se stal prvními legálními novinami v běloruštině, které byly tištěny jak v azbuce, tak i v latince
v období mezi 1. zářím a 1. prosincem 1906 ve Vilnjusu57. Noviny byly založeny hlavními
ideovými vůdci BSS. V prvním čísle vydaném 1. září 1906 byl vytištěn národní program –
redakce vyzývala k boji o obrození Běloruska, které bylo chápáno zejména v rámci
socialistické doktríny národnického typu. Hlavní požadavky spočívaly v dosažení sociální a
etnické svobody, v podpoře rolnictva a vzdělaní v běloruštině58. Redakce mj. vykazovala
svou podporu revolučním akcím proti carismu. Běloruska myšlenka se tedy fakticky zrodila
jako idea sociálního osvobození chudiny běloruského kraje od útlaku ruského carismu.
Hlavní tezí zůstávala idea sociální rovnosti, kde národní prvek byl prostředkem k mobilizaci
běloruského rolnictva pro politický boj.
Pokus o formování socialistické varianty běloruské národní myšlenky se ovšem dále
nerozvinul. Sociální radikalismus přitáhl pozornost tajných služeb a v lednu roce 1907 byl
časopis zavřen, čtyři z šestí čísel byly zabaveny. Spolu s tímto začal význam BSS na
politickém jevišti postupně klesat, a na jaře roku 1907 se strana faktický rozpadla. Zánik
BSS znamenal mj. ztrátu kontaktů intelektuálů s obyvatelstvem, ačkoliv myšlenky socialismu
zůstaly aktuální v určitých kruzích společnosti.
Předtím než Naša Dolja byla likvidována, redakce novin se rozdělila. Pod vedením
bratrů Luckevičů a jejich přívrženců byly založeny nové běloruské noviny Naša Niva (19061915). Sociální radikalismus jakožto hlavní myšlenka listu Naša Dolja se změnil na
liberálnější postoj, který byl založen na naději na změny, k nimž došlo v průběhu revoluce
1905-190759. Hlavními ideology novin byli Aliaksandr Ulasau60, bratři Luckevičovi a Václav
Унучак, А. “Нашаніўства” і “заходнерусізм”: да пытаньня ідэйнай барацьбы за беларускую
інтэлігенцыю на пачатку 20 ст., Гістарычный Альманах, н. 12, Горадня 2006
56 Tamtéž
57 Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002), Мінск 2003.
58 Наша Доля, н. 1, Мінск 1906.
59 Шыбека, З. Нарыс гісторыі Беларусі (1795-2002), Мінск 2003.
60 A. Ulasau (1874-1941), běloruská politická osobnost, novinář, politik a senátor Polské republiky
meziválečného období, ekonom.
55
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Lastouski. Své práce v Naše Nivě publikovali klasikové běloruské literatury – Jakub Kolas,
Maksim Bohdanovič, Zmitrok Biadulia a také Janka Kupala, který v roce 1914 zastával
pozici hlavního redaktora novin.
Noviny byly zaměřeny zejména na intelektuály a vesnické obyvatelstvo. Kromě
aktualit ze života země byl významný prostor v novinách věnován běloruské literární tvorbě.
V průběhu devíti let byla Naša Niva centrem běloruského národního hnutí. V úvodním
článku prvního čísla novin „všech Bělorusů a všech těch, kteří jim soucítí“ slibovala redakce,
že bude „sloužit celému utlačovanému běloruskému lidu“ a “usilovat o to, aby všichni
Bělorusové, kteří nevědí, kdo jsou, pochopili, že jsou Bělorusové“61.
Hlavní místo v „našenivské“ variantě běloruské myšlenky patřilo kulturní složce a
především obrození národního jazyka. Jeden z trvalých publicistů novin Mečislau Babrovič
uvedl v jednom z článků následující definici národa: „Národ tvoří lidé, kteří mluví jedním
jazykem a cítí se být spojení vedle sebe; uznávají daný jazyk nebo kulturu“62 .
Jak již bylo řečeno, zakladatelé novin usilovali o obrození běloruštiny cestou rozvoje
běloruské kultury a zvýšení prestiže jazyka, mj. zmínkami o tom, že v Litevském
velkoknížectví měla běloruština status úředního jazyka 63 . Redakce rozvíjela myšlenku
posvátnosti rodilého jazyka pro každého Bělorusa, vyzývala k respektování a ochraně
běloruštiny, vyslovovala víru v úspěch běloruského národního hnutí 64. Jedním z hlavních
požadavků autorů byla výuka Božího Zákona v mateřštině a její užívaní v chrámech a
kostelech jako pomocného jazyka při mši 65 . Noviny pravidelně informovaly o rozvoji
běloruské literatury, vydání nových knih, zejména o tisku učebnic v běloruštině. Na
stránkách Naší Nivy byly stanoveny slovní a gramatické normy spisovné běloruštiny.
Význam novin v národním obrození začátku 20. století byl tak velký, že běloruští badatelé
pro ně používají výraz „lingvistická akademie“66.
Velká pozornost v novinách byla věnována tak důležitému prvku národní myšlenky,
jako je historická paměť67. Vůdci běloruského národního hnutí si dobře uvědomovali, že bez
pochopení zvláštní národní a historické cesty se běloruský národ nestane subjektem
politického a kulturního života Evropy. V roce 1910 byly v Naší Nivě poprvé publikovány
Krátké dějiny Běloruska V. Lastouského. Jedná se o dílo, které stojí v základech běloruské
národní myšlenky 20. století (viz Kapitola 1.2.1).

Наша Ніва, Мінск 1906 in З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 2003.
З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 2003.
63 Наша Ніва, н.20, Минск 1908 in З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 2003.
64 З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 2003.
65 Наша Ніва, н.1, 6, Минск 1906 in З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 2003.
66 З. Шыбека, Нарыс гісторыі Беларусі, Мінск 2003.
67 Tamtéž
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Naša Niva tak aktivně šířila etnokulturní variantu národní myšlenky, v níž hlavní místo
patřilo myšlenkám zachování a rozvoje běloruštiny a formování běloruského historického
národního vědomí. Ve srovnání s novinami Naša Dolja bylo pole působnosti Naší Nivy
mnohem větší. Noviny vycházely s nákladem téměř 4,5 tisíc výtisků. Větší náklad
znemožňoval nedostatek finančních prostředků. Noviny se šířily většinou z ruky do ruky. Do
roku 1912 vycházely noviny jak v azbuce, tak i v latince. Umožňovalo to větší dostupnost
novin Bělorusům katolického a pravoslavného vyznání. Později však vydání bylo omezeno
pouze na azbuku. Naša Niva měla více než tři tisíce odběratelů ve městech a na vesnicích.
Tyto noviny sehrály velkou roli nejen v rozvoji běloruské kultury a spisovné běloruštiny, ale
také ve formování běloruského vědomí a národní myšlenky, a to s tím, že předplatit si a číst
noviny Naša Nivu bylo oficiálně zakázáno68.
Kromě kulturních článků a literární tvorby se na stránkách Naší Nivy aktivně rozvíjela
národní idea částečně odvozená od představ Vilnjuských intelektuálů konce 19. století. Tato
varianta národní myšlenky se zrodila mezi intelektuály západního Běloruska a byla spojena
s činností běloruských a litevských poláků.
V době revoluce

1905-1907 poprvé došlo k formování základů tzv. krajské

ideologie69. Otázce “krajskosti“ se podrobně věnuje historik Smaljančuk. Podle jeho názoru
přestavovali její tvůrci část místní polské veřejnosti, která dodržovala tradice politické a
kulturní samostatnosti Litevského velkoknížectví, cítili se jeho občany a pokládali za svou
vlast Bělorusko-litevský kraj, nikoliv Polsko. Postupem času se idea krajowa se rozdělila na
dva směry – demokratický, u jehož základů stál Michal Romer70 a konzervativně-liberální
pod vedením Romana Skurmunta71.
Základem formování “krajské“ varianty národní idey byl tzv. “občanský” (francouzský)
model národa 72 . Podle této představy každý, kdo si sám sebe uvědomuje jako občan
Bělorusko-litevského kraje, patřil zároveň k tomuto národu a byl tzv. krajovcem. Etnokulturní
ohled měl podle krajovců sekundární povahu a nebyl kritériem národní příslušnosti 73. V
politickém ohledu požadovali autonomii Kraje se sněmem ve Vilnjusu a úplnou svobodu
národního kulturního rozvoje.
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Demokratický směr krajské myšlenky byl více rozšířen mezi účastníky běloruského
národního hnutí začátku 20. století. S touto myšlenkou se spojili mj. bratři Luckevičovi, kteří
iniciovali vydání běloruských deníků v ruštině. Noviny se jmenovaly Večernjaja gazeta
(Вечерняя газета) a vycházely v období mezi 1912 a 1915 rokem. Dalším projektem bratrů
byl běloruský týdeník v polštině Kurier Krajovy (1913-1914). Obsah těchto periodik podle
Smaljančuka plně odpovídal duchu krajské ideologie. Na stránkách prvního čísla deníku
Večernjaja gazeta se uvádí: „V žádném případě není možné vycházet ze zájmů pouze jedné
národní skupiny. Za podmínek různorodosti národní skladby obyvatelstva musíme vždy
počítat se zájmem Kraje jako celku. Pouze tehdy bude umožněn normální rozvoj každého
etnika. Uvědomění si toho, že jsme všichni občany jednoho Kraje je naším výchozím bodem
při prohlášení požadavků různých skupin obyvatelstva“ 74. Stejné pozice byly prezentovány
v listu Kurier krajovy. Fakticky obě periodika prosazovala občanský model formování národa.
Lze říct, že v zásadě vznikla docela paradoxní situace. Vůdci běloruského národního
hnutí (bratry Luckevičovi, V. Lastouski a další) ve skutečnosti propagovali různé varianty
národní idey. Na stránkách Naší Nivy prezentovali etnokulturní model formování národa,
jehož základem měl byt společný jazyk, kultura a uvědomění si společné historické
minulosti 75 . V ruskojazyčném a polském periodiku prezentovali krajský národní model.
Podle Smaljančuka však žádný paradox neexistoval. Podle něj byl vztah běloruských
intelektuálů ke krajské národní myšlence docela pragmatický. V jedné ze svých práci uvádí,
že vůdci běloruského národního hnutí aktivně využívali koncepce společné historické vlasti
a tolerance, zároveň však úplně ignorovali ideu pospolitosti historických kořenů Bělorusů,
Litevců a Poláků76. I když prosazovali prvky krajské ideologie, stále zůstávali oddanými
Bělorusy. Účast na „krajském hnutí” jim dávala možnost rozšířit ideje běloruské renesance
a nastolit vztahy s vlivnými lidmi. Konzervativně-liberální varianta krajské ideje zastoupená
R. Skirmuntem se zároveň stala jedním z teoretických základů rozvoje konzervativní
varianty běloruské myšlenky. Pro R. Skirmunta v otázkách politického života byl vlastní
liberalismus a snaha se veřejně distancovat od polskosti jako nacionálně-politické kategorie.
V roce 1907 vystoupil Skirmunt s nápadem vytvořit národní Krajový svaz, který by
vystupoval jako konzervativně-liberání strana zastupující politické zájmy Bělorusů (a také
Poláků a Litevců) o autonomii. Strana úspěšná nebyla, protože většina statkářů ze skupiny
litevských a běloruských Poláků chápala „krajskou ideu“ zejména jako ochranu vlastních
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pozemků za podmínek rychlé radikalizace sociálních a zhoršení nacionálních vztahů 77 .
Jinými slovy ze strany většiny příznivců krajské idey se jednalo o tzv. „zemský“ patriotismus,
kde hlavní motivace politické činnosti spočívala v materiálních zájmech 78.
Postupně mezi dvěma skupinami krajovců vznikla spolupráce. A. Latyszonak v jedné
ze svých prací uvádí historické literární zdroje, které dokládají spolupráci mezi R.
Skirmuntem a M. Romerem, bratry Luckěviči, V. Ivanouským a A. Vlasovem79. Důsledkem
této spolupráce se stala dohoda o financování listu Naša Niva80. Aktivní rozvoj krajské idey
pomohl Bělorusům mj. nastolit kontakty s vůdci polských a litevských demokratických
národních hnutí81. Šíření krajské idey se odehrávalo prostřednictvím periodického tisku a
tajné činnosti Vilnjuských zednářských spolků v letech 1911 - 1915 („Jedinstvo“, „Litva“,
„Belarus“). Poslední se snažili působit na lokální (a ruské) politické a kulturní elity. Území
šíření ideologie však bylo většinou vymezeno pouze těmito elitami.
Náboženská otázka byla v Bělorusku vždy aktuální. Právě na tomto základě vznikla
další varianta běloruské národní myšlenky. Obyvatelstvo území současného Běloruska bylo
fakticky rozděleno mezi katolíky a pravoslavné, nepatrná část také patřila k protestanské a
uniatské církvi. Etnická identita člověka se zpravidla odvíjela od příslušnosti k určitému
náboženství. Uvnitř území byla velice rozšířena představa, že katolíky jsou vesměs Poláci,
zatímco pravoslavným Bělorusovům se říkalo „Rusové“. Náboženství téměř rozdělilo stát
na dvě části, kde západní patřila “Polakům”, východní pak – “Rusům”. V roce 1913 v
Bělorusku vznikla další varianta národní idey, kterou A. Luckěvič označil za „klerikálněpolitickou“ 82 . Tato koncepce byla poprvé prezentována na stránkách týdeníku Bělarus
(1913-?, vydavatelé a redaktoři A. Byčkovský a B. Pačopka). V úvodním článku prvního
čísla redakce prohlásila, že „bude stát na křesťansko-katolickém základě a bránit věci
křesťanské a běloruské“83.
Noviny propagovaly rozvoj národního vědomí mezi běloruskými katolíky, vyzývaly k
používání běloruštiny během mše a zaměřovaly se na dosažení sociální harmonie a
evoluční cesty vývoje společnosti. Redaktor novin B. Pačopka v jednom z čísel uvedl:
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„Skutečný Bělorus je ten, kdo říká: Jsem Bělorus, miluji svou vlast a svůj rodný jazyk a
pracuji pro ně tak, jak se jen dá“ 84 . Hlavním záměrem redaktorů bylo prostřednictvím
náboženství předat lidu význam a lásku k mateřskému jazyku. Nezbytné bylo podle autorů
používání běloruštiny v kostelu a také tisk náboženské literatury v mateřském jazyce
(tamtéž). Redakce novin se mj. snažila prosadit ideu jednoty pravoslavných a katolíků a
protestovala proti rusifikaci a polonozaci.
Vznik novin Bělarus znamenal pokus o sjednocení křesťansko-demokratické
ideologie s běloruským hnutím a etnokulturní variantou běloruské národní idey. V politické
a sociální sféře zastupovaly noviny konzervativní pohled, což bylo mj. reakcí na šíření
socialismu. Tisk novin zastavila I. světová válka.
Politickou situaci v Bělorusku změnily další politické a válečné události. Po politice
„velkoruského“ patriotismu, která se šířila z Moskvy, a zavedení částečné cenzury se
odehrála porážka Ruska na východní frontě a následná okupace Německem Polska a
značné části Běloruska, Ukrajiny a Pobaltí. Pro Bělorusko to znamenalo liberální politiku
německé vlády vzhledem ke kulturní činnosti „neruských“ národů, která postupně oživila
běloruské hnutí a jeho politizaci.
Původně byla tato aktivizace spojena s krajskou myšlenkou. V prosinci roku 1915
vznikla Dočasná rada Konfederace Velkoknížectví litevského jako seskupení polských,
běloruských, litevských a židovských politiků za účelem uplatnění myšlenky „krajskosti“.
Jedním z hlavních iniciátorů tohoto „krajského projektu byl Ivan Luckevič85. Hlavním účelem
rady bylo politické vzkříšení Velkoknížectví litevského na bělorusko-polském území se
Sněmem ve Vilniusu za podmínkou rovnoprávnosti všech národů 86 . Přitom obrození
Velkoknížectví by mělo mít podobu autonomního nezávislého státu na bělorusko-polských
zemích. Činnost rady však skončila rozpadem v důsledku národnostních rozporů87.
Politická porážka krajskosti ukázala Bělorusům, že nejskutečnější se stává právě
cesta k vlastnímu státu. Evoluce národní myšlenky byla mj. vidět v tisku. Například v nových
běloruských novinách Homan, které začaly vycházet v průběhu německé okupace ve
Vilniusu v roce 1916 s povolením německých úřadů. V prvním čísle slibovala redakce
navázat na tradice Naší Nivy a napomáhat „sjednocení Bělorusů“ na národně kulturním
základě. Zároveň noviny propagovaly krajskost v podobě myšlenky spolupráce všech
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národů bělorusko-litevského kraje ve jménu budoucnosti spolčené vlasti88. Občas do zpráv
byla vměšována socialistická rétorika89. Později od jara roku 1916 se národní ideje redakce
Homanu změnila směrem od idey krajskosti k problémům obrození běloruštiny a zmocnění
národního vědomí. Noviny se začaly aktivně účastnit na běloruském národním hnutí své
doby, propagovat vzdělaní a bohoslužby v běloruštině atd.
Dokonce ani v době okupace nenechali představitelé běloruské inteligence myšlenku
vypracování běloruského národního programu, který by přivedl k závěrečné fázi formování
národa90 a ke státnosti a autonomii běloruského národa. Hledaly se příčiny předcházejících
politických neúspěchů. Historik V. Lastouski se pokusil o odborný přehled minulosti
běloruského národa a analýzu možných kořenů neúspěchů běloruského národa. V článku
Náš hřích v časopisu Homan v roce 1916 Lastouski uvádí, že hlavním neštěstím
běloruských dějin je to, že „pradědové naši sestoupili z tradiční národní cesty“ a nepředali
„běloruskou národní státní myšlenku“ následujícím generacím. V důsledku tohoto se
Bělorusové rozdělili posle třídního a náboženského principu : „Bratr na bratra zvedal meč a
dlouhá století tak pokračovaly v nesmrtelném zápasu mezi sebou…“ 91. Tento hřích podle
autora přišel Bělorusům draho: „zhořkla země naše od slz lidu a od prolité krve nejlepších
synů Kraje, kteří ji prolévali za své ideály v pátrání po ztracené pravdě pradědů“ 92. Poprvé
byla běloruská idea spojována s problémem státnosti a charakterizována jako idea
národního státního sjednocení93. V dalším článku Lastouski tvrdí, že šíření idey sjednocení
a chápání toho, že „všichni jsme bratří, synové jedné Matky země Běloruské“, je základem
„národního vědomí“94.
Myšlenka státnosti běloruského národa byla vyslovena na mezinárodní konferenci v
Lausanne v červnu roku 1916. A. Luckevič a V. Lastouski prezentovali Memorandum, ve
kterém obhajovali národní program demokratické běloruské republiky jako součástí
federace spolu se sousedními státy od Pobaltí k Černému moři). V tomtéž Memorandu se
tvrdilo, že idea „vyloučení Běloruska z celoruského organismu“ a návrat ztracené
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nezávislosti byly hlavními tématy v průběhu celého dvanáctého období evoluce běloruské
politické myšlenky95.
V průběhu války bylo území Běloruska rozděleno do dvou částí. Západní část se
nacházela pod německou okupací, kdežto východní část patřila Ruskému impériu. Za těchto
podmínek byla v létě roce 1917 ve Vilnjusu založena ilegální organizace „Spojení
nezávislosti a nerozdílnosti Běloruska“ pod vedením V. Lastouského. Hlavním politickým
účelem organizace bylo sjednocení rozříznutého Běloruska do jednoho autonomního státu 96.
Lastouski, který vystupoval jako ideový vůdce, ve své práci o dějinách Běloruska uvedl:
„Pouze nezávislé Bělorusko může zabezpečit všechny naše požadavky“ 97. Běloruská idea
byla tedy doplněna o koncepci nezávislé státnosti. Podle Smaljančuka je možné, že právě
tato idea vyvolala sjednocení různých směrů běloruského hnutí na územích okupovaných
Němci 98 . Rozšíření této idey zkomplikovala a fakticky znemožnila německá okupace.
Německé úřady nebránily běloruské kulturní činnosti, zatímco veškera politická činnost byla
přísně zakázána.
V běloruském národním hnutí začátku 20. století se projevila řada zákonitostí pro
státy Střední a Východní Evropy. Stejně jako v Česku, Němeсku a dalších státech regionu,
v Bělorusku měla převládající místo etnokulturní varianta národní myšlenky, která byla
vyslovena a rozvíjena zejména v periodiku Naša Niva a později od jara roku 1916 též v titulu
Homan 99 . Klíčovým prvkem národní idey se stalo uvědomění své zvláštnosti a přijetí
běloruské kultury a jazyka, a také formování představy o pospolitosti běloruského osudu v
kontextu zvláštní historické minulosti.
Neúspěch agitace a propagandy národní idey způsobila především okupace území
Běloruska – německými vojsky na Západě a ruskou armádou na Východě. Role šiřitele
národní ideje v regionu Střední a Východní Evropy patřila zpravidla školám a univerzitám.
Tuto možnost Bělorusové na začátku 20. století neměli. Politika Ruska ohledně rozvoje
nacionálních kultur nebyla v té době loajální – na území okupovaného Běloruska bylo přísné
zakázáno vzdělávání v jakémkoliv jiném jazyce než ruština. Oficiální vzdělávací systém se
stal mocným nástrojem politiky rusifikace. Jiným tlumicím faktorem byla nedostupnost
běloruštiny v katolickém či pravoslavném kostelu a také zákaz užívání běloruštiny v beletrii

Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай гісторыяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх
землях. 1864 — люты 1865 г. — Санкт-Пецярбург : Неўскі прасцяг, 2004.
96 Podrobněji viz Алег Латышонак. Нацыянальнасць – беларус. Вільня: Iнстытут беларусiстыкi;
Беласток: Беларускае Гiстарычнае Таварыства, 2009.
97 Ластоўскі, В. Кароткая історыя Беларусі. З 40 рысункамі, Мінск 1993.
98 Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай гісторыяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх
землях. 1864 — люты 1865 г. — Санкт-Пецярбург : Неўскі прасцяг, 2004.
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a poezii. Běloruštině se nepovedlo získat status “vysokého” jazyka 100 , pro široké vrstvy
běloruského vesnického obyvatelstva zůstávala „jednoduchým“, „venkovským“ nářečím.
Na rozdíl od národního hnutí založeného na etnokulturní idey, které se rodilo v okruhu
inteligenci ve Vilniusu, mělo socialistické národní hnutí v Minsku větší možnosti agitace a
propagandy.

Socialistické

hnutí

bylo

vedeno

hlavně

Běloruským

socialistickým

shromážděním obrozeným na jaře roku 1917 a zastoupeno listem Hramada. Hlavním
účelem tohoto hnutí kromě sociální rovnoprávnosti bylo získání autonomie nebo rozsáhlé
samosprávy. Tvrdou konkurenci činily ve východní části Běloruska BSH aktivity celoruských
politických stran a židovských organizací, jejichž většina prosazovala myšlenku
nedělitelného Ruska101.
Ruská politika vůči běloruskému národnímu hnutí byla úspěšnější než v případě
Polska a Litvy. Národní elity Běloruska se ocitly ve stavu izolace. Sociální základna
národního hnutí byla navíc docela slabá, proto se běloruští politikové snažili překročit
etnokulturní varianty národní ideje102. Jednalo se o využívání možností rozšíření myšlenky
na občanskou (krajskost) a doplnění ideologie o socialistickou, křesťanskou a
demokratickou ideu103. Avšak tyto snahy se ukázaly jako neefektivní. Chyběl stát, který by
mohl sjednotit všechny národnosti kraje v běloruský národ občanského typu. Taktéž chyběla
sociální rovnost všech občanů, což je podle pojetí M. Hrocha neoddělitelnou součástí
moderního národa104. Z pohledů běloruských socialistů se idea sociální a politické rovnosti
všech představitelů národa rychle přeměnila v nástroj zápasu proti těm sociálně cizím105.
Idea samostatnosti územní a státní organizace národa se začala prosazovat teprve po
Únorové revoluci v Rusku, kdy 25. března roku 1918 byla vyhlášena Běloruská lidová
republika. Běloruský stát existoval téměř rok a zanikl s příchodem a okupací Minsku Rudou
armádou. Běloruským intelektuálům se nepodařilo dosáhnout mezinárodního uznání pro
BLR a stát se skutečným subjektem evropské politiky a práva.

Gellner, E. Národy a nacionalismus, 2. vydání, Praha: Hříbal,1993.
Алег Латышонак. Нацыянальнасць – беларус. Вільня: Iнстытут беларусiстыкi; Беласток:
Беларускае Гiстарычнае Таварыства, 2009.
102 Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай гісторыяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх
землях. 1864 — люты 1865 г. — Санкт-Пецярбург : Неўскі прасцяг, 2004.
103 tamtéž
104 M.Hroch, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.
105 Р. Скірмунт Смалянчук, А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай гісторыяй. Польскі рух на беларускіх і
літоўскіх землях. 1864 — люты 1865 г. — Санкт-Пецярбург : Неўскі прасцяг, 2004.
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2. Kulturní a demokratická hnutí v Běloruské sovětské socialistické
republice v letech 1970-1985 a jejích činnost
Běloruská historiografie postrádá významné odborné publikace zaměřené na
zkoumání národní myšlenky a národnostní politiky v pozdní sovětské době. Těmto
otázkám se však často stručně věnují publikace o dějinách Sovětského svazu či
Běloruské sovětské socialistické republiky a některé odborné články. Poprvé se
systematickou analýzou a tézí ohledně národní politiky v BSSR přišla Alena Marková
ve své práci Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita?” 106 .
Autorka rozebírá národnostní politiku bělorusizace s důrazem na ideologickou rovinu
tohoto procesu, věnuje se otázkám národní identity a spolupráce inteligence a
komunistické strany. A. Marková se zaměřuje na stalinskou dobu sovětských dějin. V
první části druhé kapitoly této diplomové práce se soustředíme na národnostní politiku,
kterou sovětský režim uplatňoval vůči Bělorusku, a také na to, jak sovětský režim
vnímal Bělorusko a jak se snažil vybudovat běloruský sovětský národ. Zkusíme
analyzovat nejen sovětskou politiku v kulturní sféře, ale také sociální a ekonomické
změny v období let 1970-1985, které souvisely s modernizací Běloruska a jeho
postavením v SSSR. Hlavním zdrojem zkoumání v této části kapitoly budou odborné
práce a články v odborných periodikách věnovaných sovětské epizodě v dějinách
Běloruska.
Národnostní politikou je zde chápán státní program zaměřený na budování
národní občanské společnosti. V práci navážeme zejména na díla M. Hrocha a E.
Gellnera 107 . V prvním případě program budování národu předpokládá rozvinutou
občanskou společnost, kterou spojuje představa o jediné minulosti. Teritoriální a
politické hranice by se v tomto případě měly shodovat. Podle Hrocha je nedílnou
součástí programu budování národa také to, že jediný jazyk, kterým mluví společnost,
by měl být spisovný (užitý k napsání jak literárních, tak i odborných děl). Územní
hranice společností by měly taktéž být stejné jako hranice politické. Podle Gellnera
musíme brát v úvahu modernizaci společnosti a její ekonomický rozvoj.

A.Marková, Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze nebo realita, Praha 2012.
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národu, Praha 2009; M.Hroch, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999;
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V druhé částí kapitoly se budeme věnovat běloruské disidentské činnosti a
undergroundu, kulturním a občanským spolkům, které ve většině případů vystupovaly
jako protagonisté samizdatu v Bělorusku. Jde o skupinu “intelektuálů”108 , která stála v
čele národního obrozeneckého hnutí a prováděla agitační činnost širokých vrstev
obyvatelstva

109

. Tato agitační činnost byla ve většině případů prováděna

prostřednictvím kulturních akcí, tisku a šíření brožur a časopisů. Přehled samizdatové
tvorby uvedeného období vytvoříme na základě seznamu samizdatových publikací
sovětské doby110 a na základě vlastního výzkumu této diplomové práce.
Většina samizdatové

a tamizdatové

periodiky je

v současné době

katalogizována a nachází se zejména v Národní knihovně a v Archivu literatury a
umění v Minsku a v regionálních archivech Běloruska. Velké databáze samizdatu
postsovětského terénu se nachází v Budapešti v knihovně Centrální Evropské
Univerzity111 a v kolekci občanského sdružení Memorial v Moskvě112. Část materiálů
však nadále zůstává v soukromých sbírkách účastníků a protagonistů obrozenecké
činnosti sovětské doby, V. Viačorky, U. Arlova a dalších.
2.1 Sociálně-ekonomické kontexty a politika nacionalismu v sovětském
Bělorusku v letech 1970-1985
Je zřejmé, že největší roli v budování běloruského národa během prvního
desetiletí po vzniku SSSR hrála oficiální politika Moskvy. Oficiální národnostní politika
sovětské doby měla zásadní dopad na to, jakou podobu má běloruská myšlenka v
současnosti. Ústřední kontrolní komise VKS(b) (Všesvazová komunistická strana
(bolševiků), Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков), ВКП (б)) a
její strukturní jednotka KSB (Komunistická strana bolševiků, Коммунистическая

Termín využitý v práci M.Hroch, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.
na koncepce tři-fazového národního budování M.Hrocha. Fáze A - zájem o kulturu,
fáze B - agitace, příhlašení širokých vrtv obyvatelstva k národnímu programu, fáze C - formování
národa. Fáze C je možná jen po úspěšnému dokončení fáze A a B, in Pohledy na národ a
nacionalismus, Čítanka textů, M. Hroch (ed.), Praha 2003, s. 9-23.
110
Především sbírka Demakratyčnaj apazicyja Bělarusi (1966-1991) ed.A.Dziarnoviča
(Дэмакратычная апазіцыя Беларусі: 1956-1991. Персанажы і кантэксты. Даведнік, рэд, А.
Дзярновіч, Mенск 1999), práce S.Dubauca (С Дубавец, Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду, Радые
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партия большевиков, КПБ) několikrát zcela měnily směr národnostní politiky vůči
národním státům SSSR podle aktuálních politických priorit a státního programu
budování sovětského státu. Běloruský historik S.Bohdan v článku BSSR a běloruský
nacionalismus (БССР и беларуский национализм) 113 uvádí, že v komunistické
straně existovalo několik připravených národnostních programů pro BSSR, z nichž k
realizaci byly zvoleny ty nejvíce vyhovující politické situaci114. Celkově se komunistické
stráně během 70 let podařilo téměř zcela reformovat národní a etnické vnímání na
území státu.
Po dlouho pokračujících rusifikačních procesech, které zahájila vláda na území
současného Běloruska, a to hlavně v oblasti školství, vzdělání, eliminace prvků
běloruské kultury a jazyka ze státní správy a společenského života, sovětská vláda
rozhodla o začátku procesu belorusizace. Ve 20. letech Komunistická strana zahájila
bělorusizační program, jehož hlavním účelem bylo urychlit proces vytvoření běloruské
národní identity na pozadí již existující státnosti. Základem programu se stal rozvoj a
šíření běloruského jazyka, běloruské kultury, vědy a formování moderní běloruské
společností. Tato situace vytvořila příznivé podmínky pro představitele běloruské
inteligence, kteří se zapojili do procesu, a to nezávisle na jejich ideologických
názorech a přesvědčeních.
Jak dokládají prameny, na začátku 20. let minulého století neměla Běloruská
sovětská socialistická republika ustálené státní a společenské struktury (většinu
obyvatelstva tvořilo rolnictvo, národní elity se teprve začínaly formovat), její politické
hranice byly neurčité. Zároveň pro toto období byla příznačná naprostá absence
běloruštiny ve veřejném prostoru. Příčinou byl dlouhodobý historický vývoj na území
současného Běloruska, střídající se procesy rusifikace a polonizace. Důsledkem byla
skutečnost, že ve 20. století byl běloruský jazyk v nerozpracovaném stavu. Jeho nízký
sociální status automatický vytlačoval jazyk z oblasti sociální komunikace,
nedokončená kodifikace, neexistence jakékoliv odborné terminologie ho vytlačovaly
z užívání ve vysoké kultuře 115 a vědě. Nově vytvořený běloruský stát de facto
neodpovídal stavu formování moderního národa. Běloruské etnikum se nacházelo na

С.Богдан, БССР и беларуский национализм in Перекрестки. Журнал исследований
восточноевропейского пограничья, ред. С.Наумова, 1-2, Вильнюс 2009
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115 Podrobněji o termínu v definice národu viz E. Gellner, Národy a nacionalismus, 2. vydání, Praha
1993, s. 12-18.
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úrovni označené A. Smithem jako etnická kategorie116 (nikoliv společenství) a mělo
etnickou, nikoliv národní identitu. Ve 20. letech teprve začíná formování samotného
systému běloruského školství a státní správy. Šlo o zápas o další hospodářský,
kulturní a politický rozvoj a osud běloruského státu117.
Jinými slovy se jednalo o nejvýznamnější událost běloruských dějin sovětské
doby, kdy Komunistická strana ve spolupráci s běloruskou národní inteligencí začala
provádět politiku bělorusizace zaměřenou na formování moderního běloruského
národa, a to prostřednictvím prosazování běloruského jazyka ve veřejném diskurzu,
školství a státní správě, spolu s intelektualizací a sociálním inženýrstvím obyvatelstva.
Taktéž předpokládala všestrannou podporu rozvoje národní kultury, vědecké
stranické společnosti a elit.
Konec bělorusizace jako komunistického programu je spojen s projevem
předsedy ÚKK VKS(b) V. Zatonským, který pronesl 27. června 1929. Projev obsahoval
kritiku dosavadních bělorusizačních počinů a znamenal celkové ideologické
přehodnocení priorit Běloruského sovětského socialistického státu. V praxi to
znamenalo ideologický obrat k autoritativním metodám řízení sociálního, politického a
kulturního života a útlum všech projevů národních prvků, a to nejen v BSSR, ale také
i v dalších národních státech sovětského svazu118.
V roce 1929 v časopise Pravda (Правда) byl uveřejněn článek Josifa Stalina
Rok velkého přelomu: ke 12. výročí Října 119 (Год великого перелома: к ХII
годовщине Октября) 120. Tento článek definoval nový směr rozvoje SSSR na příští
léta, v jehož základu mělo být zahájení masivní industrializace, kolektivizace a
centralizace. Ve skutečnosti spočíval „velký přelom“ Stalina v úplném ideovém
rozchodu s politikou NEPu, v potlačení politického a kulturního života národních států.
Zejména v tomto období nabírá státní zřízení totalitní podobu. Stalin vyhlašuje válku
„kapitalistickým živlům města a vesnice“121, což faktický znamenalo začátek politických
represí proti celým sociálním stavům, hlavně proti rolníkům. Co se týče národnostní
politiky v sovětských socialistických státech, „velký přelom“ znamenal stále pokračující

A. Smith, „Etnický základ národní identity“, in M. Hroch (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus,
Praha 2003, s. 270-296
117 Podrobněji viz A. Marková, Sovětská bělorusizace jako cesta k národu: iluze ne realita, Praha
2012.
118 Tamtéž.
119 V tomto kontextu „Říjen“ znamená připomínání Velké říjnové revolucí r. 1917
120 Celý článek in И. Сталин, Сочинения (т.12), Москва 1949б с. 118-135
121 Tamtéž.
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proces budování moderního národa, jediného sovětského národa, bez žádných
národnostních rozdílů. Model sovětského národa byl založen na vzoru ruské identity,
která vystupovala jako „titulní“ národ SSSR.
Jazyková reforma roku 1933 významně změnila normy běloruského jazyka. Do
běloruštiny bylo zavedeno více než 30 fonetických a morfologických pravidel ruského
jazyka122. Tato pravidla nebyla používána nikdy předtím a působila spíše jako chyba.
K výrazným změnám došlo zároveň v oblasti lexika běloruštiny, které bylo proměněno
podle jazykových norem a pravidel ruštiny123.
Nejen byl program bělorusizace zamítnut, ale proti jeho účastníkům jakožto
proti buržoazním nacionalistům, kteří mohli být na překážku úspěšnému budování
sovětského národa, byly dokonce zahájeny represe. Sovětský stát vyhlásil válku
národní demokracii, mezi niž patřili nacionál-komunisté a kulturní elity BSSR. Období
30. let je v dějinách Běloruska známo masivními vlnami politických represí proti
inteligenci a rolnictvu. Velmi tragickou událostí v dějinách Běloruska se stala noc z 29.
na 30. října 1937, kdy ve vězeňském suterénu v Minsku byly popraveny 103 osoby –
představitelé běloruské inteligence. Celkově k roku 1941 LKVZ (Lidový komisariát
vnitřních záležitostí, Народный комиссариат внутренних дел, НКВД) byli
zavražděni téměř všichni, kdo měli vztah k běloruskému národnímu hnutí, kultuře a
vědě. Obětí masové likvidace se stalo 90% členů Běloruské akademie věd, většina
učitelů Běloruské státní univerzity, Národního divadla opery a baletu, 238 členů Svazu
spisovatelů Běloruské sovětské socialistické republiky 124 . Přesný počet obětí není
znám, podle různých zdrojů se však pohybuje od 7 tisíc125 do více než 250 tisíc lidí126.
Postupná rusifikace Běloruské sovětské socialistické republiky a masivní
politické represe národní inteligenci a rolnictva trvaly až do smrti Stalina v roce 1953.
O této době zajisté nelze mluvit jako o národním obrozeneckém hnutí. Budování
moderního běloruského národa však pokračovalo, tentokrát ze sovětské perspektivy.
V BSSR v tomto období bylo vybudováno velké množství středních a vysokých
škol, rozvíjela se sovětská kulturní a vědecká infrastruktura. Úroveň vzdělanosti

Н. Баршчэўская, Русіфікацыя беларускае мовы in Беларуская эміграцыя – абаронца роднае
мовы, Варшава 2004, с. 169-368.
123 Podrobněji tamtéž.
124 Tisková zpráva Běloruského Helsinského výboru, č. 19, 27.10.1998.
125 Oficiální prohlášení Generálního prokurátora Běloruska O. Baželka viz tamtéž.
126 Výzkumní data profesora Vratislavské univerzity v Polsku Z.Winnického in С.Богдан, БССР и
беларуский национализм in Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского
пограничья, ред. С.Наумова, 1-2, Вильнюс 2009
122

35

obyvatelstva výrazně vzrostl. Podle sčítání lidu v roce 1897 procent vzdělaných od
devíti do čtyřiceti let činil 32%, v období 20. let 20. století procento stouplo až na 53,6%.
Podle sčítání lidu roku 1939 se úroveň vzdělanosti obyvatelstva 127 zvětšila na 78,9%128.
Samostatné vzdělání vštěpovalo obyvatelstvu určitou identitu podle oficiálního
programu národní výstavby. Ruský historik A. Miller zaznamenává, že tato politika
navazuje na „obrazy minulosti a národní historická narativa, které jsou velice stabilní,
protože byly integrovány do kolektivního vědomí v procesu základního a odborného
vzdělávání. Je dobře známo, že s šířením kolektivního vzdělávání mechanismy
mezigeneračního přenosu historických mýtů a forem může být regenerace kolektivní
identity principiálně změněna“129.
V období 30. let 20. století dochází zejména k fixací jediné formy a názvu
etnické společnosti „Bělorusové“ v kolektivním vědomí 130 . K 40. létům 20. století
fungoval v BSSR jediný národní systém vzdělávání a médií, kulturní a umělecký
aparát, který tvořil příznivé podmínky pro dovršení procesu formování národní
myšlenky.
Významnou roli v tomto procesu hrál také proces modernizace společnosti,
zejména industrializace, rozvoje komunikace a kolektivizace. Hlavním cílem doby bylo
co nejrychleji rozvinout průmysl, což podmínilo vznik industriální společnosti. Podle
Všesvazového sčítání lidu roku 1939 tvořil podíl pracovního stavu 21,9% všeho
obyvatelstva131. Druhá světová válka udělala přestávku v modernizaci kraje, ale po
jejím skončení se v 50. a 60. letech proces znovu rozběhl. Celkový objem průmyslové
výroby k roku 1960 se ve srovnání s rokem 1940 zvětšil čtyřnásobně 132 . Podíl
průmyslu v HDP Republiky dosáhl 52%, což je čtyřikrát víc, než v předválečném
období133. Společnost Běloruské sovětské socialistické republiky se tedy postupně
proměnila z agrární na průmyslovou.
Všesvazové sčítání lidu 20. a 30. let 20. století nezahrnuje data ze západních oblastí Běloruska,
které byly celkově integrovaný do SSSR v r. 1939. Teritoriálně území Západního Běloruska
meziválečného období odpovídá se současným Garadzenským, Běrascejským a části Minského a
Vicebského kraje.
128 С.Богдан, БССР и беларуский национализм in Перекрестки. Журнал исследований
восточноевропейского пограничья, ред. С.Наумова, 1-2, Вильнюс 2009.
129 A. Miller in tamtéž.
130 П. Терешкович, У. Чаквин, Беларусы, Минск 1993, с. 329.
131 С.Богдан, БССР и беларуский национализм in Перекрестки. Журнал исследований
восточноевропейского пограничья, ред. С.Наумова, 1-2, Вильнюс 2009.
132 Tamtéž.
133 tamtéž
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Zejména v průmyslové společnosti spatřoval E. Gellner kořeny nacionalismu.
V práci Národy a nacionalismus uvádí, že „věk přechodu k industrialismu byl nutně,
podle našeho modelu, též věkem nacionalismu, obdobím bouřlivého přizpůsobování,
v němž buď politické nebo kulturní hranice, nebo obojí, se měnily tak, aby
uspokojovaly nový národnostní požadavek, který nyní poprvé dával o sobě vědět“134.
Autor předpokládá, že nacionalismus nemá hluboké kořeny v lidské duši, ale
v organizaci společnosti, zejména v úrovni jejího rozvoje. Rozvinutá společnost, ve
které může dojit ke zrození nacionalismu, je podle Gellnera založena na „vysoce
výkonné technologii a očekávání trvalého růstu, které vyžaduje jak proměnlivou dělbu
práce a trvalou, častou přesnou komunikaci mezi lidmi, což zahrnuje sdělování
přesných pojmů, předávaných standardním slovním spojením nebo písemně, je-li
třeba. Pro množství podobných důvodů musí být tato společnost exo-výchovná: každý
jednotlivec je vychováván specialisty, ne právě ze své vlastní místní skupiny, má-li
vůbec nějakou. Její úseky a jednotky – a tato společnost je rozhodně velká,
proměnlivá, a ve srovnání s tradičními agrárními spolčenostmi má velmi málo vnitřních
struktur – jednoduše nemají schopnost ani zdroje, aby reprodukovaly své vlastní
zaměstnance. Úroveň gramotnosti a technické schopnosti ve standardizovaném
prostředí, společná zásoba pojmů, která je požadována od členu této společnosti,
mají-li být vhodně použitelní v zaměstnání a užívat plného a účinného morálního
občanství, je tak vysoka, že prostě nemohou vyhovět rodové nebo místní jednotky,
tak jak jsou. Této úrovni může být vyhověno jedině něčím podobným modernímu
„národnímu“ výchovnému systému, pyramidě, jejíž základnou jsou základní školy
s učiteli vychovávanými na univerzitách, kteří jsou vedení absolventy postgraduálních
škol. Taková pyramida poskytuje kritérium pro minimální velikost životaschopné
politické jednotky“135.
Formování národní identity a její šíření vyžaduje také vytvoření a kolektivní
šíření určitých mýtů, které by spojovaly jedince a poukazovaly na společnou minulost
a společný osud136. Je příznačné, že již od samého počátku byla běloruská sovětská
mytologie založena na motivech odporu a procesu formování obrazu nepřítele.
Sovětská běloruská propaganda pozitivně hodnotila partyzánskou válku proti polské
armádě v západních oblastech Běloruska, podporovala třídní nenávist – boj rolnictva

134

E. Gellner, Národy a nacionalismus, 2. vydání, Praha 1993, s. 51.
E. Gellner, Národy a nacionalismus, 2. vydání, Praha 1993, s. 45.
136 Podrobněji viz M.Hroch, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha, 1999
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se šlechtou. Běloruské rolnictvo podle mýtu kladlo odpor polským pánům. V běloruské
literatuře 20. až 50. let existuje mnoho děl, kde záporné postavy mluvily polsky. Obraz
nepřítele, který vytvářela oficiální komunistická propaganda za účelem formování
určitých postojů ve společnosti v meziválečné období, ztělesňovali tedy zejména
Poláci, což odkazovalo na „okupaci“ Polskem západní částí Běloruska. Velký význam
byl přikládán nacionálním demokratům a buržoazii137.
Druhá světová válka zastavila národotvorné a modernizační procesy v BSSR.
Většina válečných událostí v regionu se odehrávala na území současného Běloruska,
což způsobilo obrovské demografické ztráty. Po válce se procesy obnovily. Přesný
směr sovětské politiky poválečného období nelze jasně definovat, byl nerovnoměrný
a proměnlivý. Politiku Komunistické strany ovlivňovaly priority sovětského státu.
Identita

běloruského

sovětského

národa,

jako

výsledek

dlouhodobé

národnostní politiky SSSR, se skládala ze dvou složek – běloruské a sovětské,
všesvazové. Sovětský národ je oficiálním pojmem sovětské ideologie, který v roce
1971 byl definován jako „nový historický, sociální a internacionální svaz lidí, které
spojuje jediné území, ekonomika, jediná kultura co do socialistického obsahu a
různorodých vlastností, federativní stát a společný cíl – budování komunismu“138.
V období od 30. let 20 století nelze mluvit o procesech národního hnutí na
území Běloruské sovětské socialistické republiky. Jak již bylo poznamenáno výše,
většina představitelů inteligence a kulturních elit, kteří zpravidla vystupují protagonisty
obrozeneckých procesů, byli buď pronásledováni, nebo vyvražďováni. Později
inteligence a širší vrstvy obyvatelstva reagovaly na proměnu národnostní politiky
stejně pasivně. Až následujícím vývoji SSSR se inteligence pokusila o definici
sovětského národa jako kategorie. Tato otázka se stala předmětem mnoha výzkumů.
Zkoumaly se otázky role ruského jazyka a ruské kultury v životě neruských národů,
osudu národních států, které byly součástí SSSR. Podle některých disidentů – autorů
samizdatové periodiky, zejména I. Dzjuby, podstata koncepce sovětského národa
spočívá v tom, aby odůvodnila politiku masivní rusifikace a zprostila ji víny139.
V druhé části této kapitoly se podíváme na nezávislé kulturní spolky a
organizace pozdní sovětské doby, které nespolupracovaly s komunistickou stranou a
Гісторыя Беларусі, Вучэбны дапаможнік, рэд. Я. Новіка, Г. Марцуля, Мінск 1998
ФЭС: Философский энцикропелический словарь/ Советская энциклопедия, Москва 1983, с.
620 in С.Богдан, БССР и беларуский национализм in Перекрестки. Журнал исследований
восточноевропейского пограничья, ред. С.Наумова, 1-2, Вильнюс 2009, с. 125
139 И. Дзюба, “Интернационализм или русификация?” (перевод с украинского), 1965.
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které učinily významné pokusy o opětovné národní obrození. Popíšeme jejich činnost
a národní myšlenku a představu běloruského národa a jeho osudu, jak je
představovala místní inteligence a kulturní elity, které ji prezentovali v samizdatové a
tamizdatové tvorbě jakožto v jediným možném zdroji projevu nezávislého myšlení
v sovětské společnosti.
2.2. Demokratická činnost a nonkonformismus v Běloruské sovětské
socialistické republice v letech 1970-1985

Fenomén samizdatu je úzce spjat s nonkonformismem a obrozeneckou
činností běloruských intelektuálů. V této části kapitoly uděláme přehled demokratické
činnosti, neboli fungování kulturních a národnostních kroužků pozdní sovětské doby.
Kulturní a občanská shromáždění a studentské spolky byly protagonisty národního a
kulturního hnutí, které bylo obnoveno po smrti Stalina na začátku šedesátých let.
Kulturní akce a samizdatová činnost se staly jedinými ostrůvky svobodného myšlení
v sovětském

Bělorusku

v letech

1970-1985.

Přehled

základní

činnosti

a

samizdatových periodik jakožto projevu svobodné myšlenky pomůže nám porozumět
opravdovým postojům a myšlenkám, které existovaly v sovětské společnosti, ale
nemohly být kvůli cenzuře zveřejňovány.
Jak už bylo poznamenáno výše, Běloruska historiografie postrádá základní
odborné práce, které by se věnovaly zkoumání národní myšlenky v samizdatové nebo
tamizdatové tvorbě. Primárním a nejvhodnějším zdrojem této podkapitoly jsou
příručky a odborné práce běloruských historiků a také exempláře samizdatové a
tamizdatové tvorby, které autorka diplomové práce objevila v průběhu přípravy dat pro
výzkum140.
2.2.1 Nonkonformismus v Běloruské sovětské socialistické republice v
letech 1970-1985
Smrt Stalina v roce 1953 znamenala konec doby stalinismu. Jeho nástupce
Nikita Chruščov vyhlásil politiku destalinizace Sovětského svazu, změnu hospodářské
politiky, relativně liberalizační reformy domácí politiky a válku s religiozitou. V roce

Samizdatové texty, vybrané pro výzkum v této práci byly nalezené v Národní knihovně v Minsku,
Archivu literatury a umění v Minsku, soukromých kolekcích U. Arlova, S. Dubauca
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1956 na XX. Sjezdu KSSS pronesl projev Kult osobnosti a jeho důsledky, v němž
odhalil a odsoudil diktátorskou politiku svého předchůdce. Během vlády Chruščova v
letech 1953-1964 byli z vězení propuštěni mnozí političtí vězni, zároveň byla zahájena
oficiální rehabilitace obětí stalinských represí a další politické akce liberálního
zaměření. Jako důsledek obdržela politika Chruščova v dějinách název Chruščovské
tání.
Nehledě na aktivní podporu politiky rusifikace národních států, obecný liberální
směr reforem umožnil vznik a činnost demokratických a kulturních organizací
v sovětském Bělorusku. Na místním sjezdu ÚV KSSS v Minsku v roce 1959 Chuščov
prohlásil, že je třeba zintenzivnit rusifikaci, což způsobilo vlnu zavírání běloruských
základních škol, zrušení periodik vydávaných v běloruštině, pokles nákladu odborné
literatury a beletrie v běloruštině, vytlačování běloruštiny z vysokých škol apod. Přesto
se však již od začátku šedesátých let v Bělorusku začínají objevovat národnostní
organizace demokratického charakteru; některé z nich ve své činnosti pokračovaly i
poté. Na začátku sedmdesátých let v SSSR (a tedy i v BSSR) upustila politika
Komunistické strany od liberálních prvků. Konzervativní tendence zesílit kontrolu nad
národními státy se snažily vykořenit určité demokratické prvky, které se zrodily
v průběhu předchozího desetiletí. V postsovětské historiografii je toto období známo
jako Epocha stagnace, spojena s politickou činností tajemníka ÚV KSSS Leonida
Brežněva. Epocha stagnace trvala až do poloviny osmdesátých let. Jedním z hlavních
cílů vnitřní politiky tohoto období bylo zesílení dohledu nad nonkonformismem a válka
proti demokratickým hnutím. Předchozí doba liberalizace však umožnila formování a
zesílení disidentského hnutí, které pokračovalo ve své činnosti i v sedmdesátých
letech.
Podle katalogu událostí, spolků a aktivistů, který vytvořili běloruští historici,
běloruskou nonkonformní činnost v letech 1970-1985 lze rozdělit na tři základní
proudy podle činitelů141.
První z nich představuje nábožensky proud, v jehož čele stali knězi –
Kazimierz Świątek142, Uladzislau Čarniauski 143. Tento proud byl založen hlavně na
Podle katalogů, představenému v А. Дзярновіч (аўт. укл.), Нонканфармізм у Беларусі 19531985, Даведнік т., Мінск 2004.
142 K. Świątek (1914-2011) -- římskokatolický kněz, arcibiskup-metropolita Minsko-mohylevské
arcidiecéze v Bělorusku, kardinál. Oběť stalinských represí, strávil 10. let v koncentračním táboře
kvůli své občanské činnosti.
143 U. Čarniauski (1916-2001) -- římskokatolický kněz, protagonista implementace běloruského jazyka
v bohoslužby a život Katolické církve v Bělorusku.
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náboženské tradici západního Běloruska a byl zastoupen duchovními katolické církve
v Bělorusku. Účastníci hnutí byli pronásledováni a ostrakizováni kvůli nepřátelskému
vztahu sovětské politiky k náboženství a kvůli jejich občanské pozici. Činnost
duchovenstva v sovětské době měla nejen faktický, ale také velký symbolický význam.
Znamenala víru a oddanost svému dílu, neoblomný duch před tváří sovětského
aparátu. Kolem Świąteka a Čarniauského se začala shromažďovat veřejnost
naladěná proti komunistickému režimu. Pro ni byl Świątek duchovním symbolem
opozice sovětské vládě 144 . Čarniauski usiloval o zavedení běloruského jazyka do
bohoslužeb a každodenního diskurzu katolíků Běloruska. Snažil se agitovat další
duchovní, aby podpořili jeho iniciativu. Ta však nevyvolala v té době dostačující zájem.
Hlavní tezí Čarniauského bylo tvrzení: „Každý národ má nárok na to, aby se modlil ve
svém rodném jazyce“145. Svou osobností a činností inspiroval běloruskou inteligenci.
Představitelé kulturních elit jeli za Čarniauským pro morální podporu a radu.
Druhý proud měl výrazně politický charakter. V jeho jádru spočívala myšlenka
obrození běloruského národa a získání politické samostatnosti pro Běloruský stát.
Jako hlavní vůdci vystupovali Mihas Čarniauski146, Zjanon Paznjak147, Jauhen Kulik148,
Ljavon Barazna149 a další. Představitelům tohoto proudu se na začátku devadesátých
let podařilo systematizovat své myšlenky a v roce 1993 vytvořit politickou stranu
Běloruský národní front (dále BNF, Беларускi народны фронт, БНФ), která doposud
existuje. Národní myšlenka u představitelů tohoto proudu byla založena na zkoumání
dějinného původu běloruského národa, odhalování podstaty sovětské politiky (s
důsledným publikováním dokumentů a analýzou z totalitního období) a následné
systematizaci požadavků a politického programu pro získání státnosti. Účastníci
tohoto proudu významně přispěli k vytvoření a fungování kulturních a vědeckých
spolků a občanských shromáždění v sovětském Bělorusku.
А. Гардзіенка in А. Дзярновiч (аутар укл.), Нонканфамiзм у Беларусi 1953-1985, Даведнiк Том
1., Мiнск 2004, с.167.
145 Tamtéž, с. 188
146 M. Čarniauski (1938-2013) – běloruský historik. Jeden z účastníků spolku Akademičnaha
asjarodku. Prováděl aktivní agitace ašíření antikomunistických nálad mezi studenty.
147 Z. Paznjak (1944) – politik, historik, archeolog. V obdobé 60-70. let 20. století byl iniciátorem
vzniku kulturních a občanských spolků v sovětském Bělorusku. V r. 1974 pod přezdívkou sestavil a
vydal analytický přehled Položenie v Bělorusi. 1974 god (Положение в Белоруси. 1974 год), kde
popsal represivní politiku sovětské vlády vůči národní inteligence.
148 J. Kulik (1937-2002) – umělec, aktivní účastník demokratického hnutí 60-90. let 20. století. Jeden
ze zakladatelů umělecko-kulturního spolku Na Paddašku (На Паддашку).
149 L. Barazna (1929-1972) – umělec a výzkumník kultur, aktivista hnutí za zachování historickokulturního dědictví. Propagoval zachovaní běloruské kultury v umění, zaváděl běloruský jazyk do
každodenního užívání v umělecké společnosti. Byl jeden z aktivistu spolku Na Paddašku.
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Třetí proud představovala tvůrčí inteligence, většinou spisovatelé, básníci,
humanitní vědci. Nejznámějšími představiteli byli Vasil Bykau 150, Fjodar Jafimau151 a
další. Nonkonformní činnost této skupiny spočívala ve zveřejnění a šíření kritiky
oficiální politiky sovětského režimu skrz uměleckou tvorbu. Od šedesátých let se
Bykau stává velice uznáván díky svým nekompromisním pracím o událostech Druhé
světové války. „Jeho pravda o válce v praxi znamená podezřelost, strach, cynismus,
podvod, což učinilo těžký život obyčejného sovětského lidu ještě těžším“ 152. Tvorba
autora se stala předmětem útoků sovětské kritiky, která ho obvinila z pomlouvání
sovětského režimu. V této době již však Bykau měl obrovskou popularitu mezi
obyvatelstvem, což ho zachránilo před vězením a popravou. Sovětský režim se snažil
nalákat spisovatele ke spolupráci, ten ji však odmítal. Bykau se postavil do čela celého
nonkonformního hnutí na Bělorusku.
Představitelé inteligence, kulturních elit a studenti vystupovali jakožto
protagonisté vzniku kulturních a občanských spolků. Prováděli kulturní akce
na podporu národního folkloru, kultury a jazyka. Účastnili se politických akcí pro
zrušení cenzury v literatuře a tisku, tajně tiskli samizdaty a tamizdaty. Velký vliv na
formování a rozvoj běloruského nonkonformismu měla podle Dziarnoviče západní
běloruská tradice, období bělorusizace dvacátých let 20. století a také činnost
běloruské emigrace, vliv ukrajinského národního obrození a ruského disentu.
2.2.2 Národní a demokratické společenství v Běloruské sovětské
republice v letech 1970-1985
Na začátku šedesátých let 20. století se v Bělorusku začínají objevovat
občanské kulturní a demokratické sdružení a spolky. V čele tohoto hnutí stála místní
inteligence, kulturní elity a studentstvo sovětského Běloruska.
Jedním z prvních společenských shromáždění v sovětském Bělorusku se stal
opozičně naladěný spolek vědců Akademie věd BSSR, který vznikl na začátku
šedesátých let minulého století – Akademičný asiarodak (Акадэмічны асяродак). Jak

V. Bykau (1924-2003) je uznávaný běloruský autor, vůdce nonkonformismu v literatuře.
F. Jafimau (1933) je básník a spisovatel, překladatel běloruské literatury do ruštiny. V sovětské
době aktivně bojoval za zrušení cenzury.
152 Беларуская літаратура ў 50-60-я гады ХХ стагоддзя, Мінск 2001, с. 212, 219
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už bylo zaznamenáno v první části kapitoly, pro tuto dobu bylo charakteristické
zintenzivnění politiky rusifikace. V rámci rusifikačního programu byly likvidovány
běloruské základní a střední školy a tisk v běloruském jazyce. Dokonce běloruská
literatura jako školní předmět byla vyučována v ruském jazyce. Situace v Akademii
věd BSSR se vyvíjela podle programu Komunistické strany. Ředitel Institutu
jazykovědy nemluvil bělorusky, ani ředitelé dalších vědeckých kateder nepoužívaly
běloruštinu v odborné činnosti či každodenní komunikaci153. Stejně vypadala situace
v dalších akademických institutech a na vysokých školách. Přijímací řízení studentů
aspirantů a výběrové řízení učitelů přísně kontrolovala Komunistická strana a KGB.
Agresivní politika rusifikace vyvolávala protest národní inteligence, včetně
představitelů akademických kruhů. Ne všichni z nich ve skutečnosti měli odvahu se k
tomu přiznat otevřeně. Na začátku šedesátých let se však z mladých akademiků a
aspirantů (převážně humanitních věd) skládá neformální kruh. Akademické hnutí
nebylo formalizováno, nemělo seznamy účastníků, nezaznamenávalo protokoly
schůzek 154 . Člen Akademičného asiarodku M. Čarnjauski ve svých vzpomínkách
uvádí, že většina účastníků pocházela ze západního Běloruska nebo aspoň po určitou
dobu tam pracovala. Zejména v západní části země se vyskytovali žijící nositelé
běloruského jazyka a kultury, což bylo hlavním předmětem jejich výzkumu. K dispozici
byly i běloruské materiály vytištěné ve Vilnjusu v době národního obrození dvacátých
let, které lze nyní najít v soukromých sbírkách155.
Lze definovat a systematizovat základní občanské postoje Akademičného
asiarodku, které sjednali účastníci hnutí a staly u základů jejích národní myšlenky a
představ o budoucností Běloruska156:
 navazování na západně-běloruskou tradicí (spolupráce s žijícími nositeli jazyka,
seznámení s národní patriotickou literaturou západního regionu, listem

М. Чарняўскі, Акадэмічны асяродак in А. Дзярновіч (аут. укл.), Дэмакратычная апазіцыя
Беларусі (1956-1991). Даведнік, Мінск 1999
154 tamtéž
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Mužyckaja prauda Kalinouského a dalšími)
 navazování na tradice bělorusizace dvacátých let minulého století (skrz
literaturu a data tohoto období, které byly k dispozicí, včetně samizdatů)
 nastolení a systematizace historické pamětí běloruského národa (zakázané
práce V. Lastouského, U. Ihnatouského, J. Smoliče, publikace v polském jazyce)
 činnost běloruské emigrace (hlavní zdrojem informací o činnosti Bělorusů
v emigrací byl rozhlas Svobodná Evropa)
 vliv ukrajinského národního obrozeneckého hnutí (hlavně prostřednictvím
kontaktů vědců Akademie věd Ukrajiny), do jisté míry vliv obdobných hnutí
v Pobaltí
 vliv ruského disidentského hnutí (přes samizdat)
 těsné kontakty s představiteli obrozeneckého hnutí předešlých období, kteří se
vrátili zpátky z koncentračních táborů, nebo s jejich příbuznými (J. Sušynski, L.
Genijuš, M. Ulaščyk, P. Mjadzelka a další)
V Akademičném asiarodku bylo jen několik komunistů. Většina členů se hlásila
k antikomunistům a celková nálada neformální organizace byla demokratická.
Účastníci se však snažili distancovat od jakýkoliv politických prohlášení, aby nebyli
obviněni z antikomunismu157. Čarnjauski vzpomíná: „Jasně jsme si uvědomovali, že
na tuto dobu demokraticky naladěná inteligence, připravená k jakýmkoliv činům,
nestačila. Naše hnutí bylo relativně slabé a mohlo být lehce narušeno komunistickou
vládou. Proto jsme se rozhodli věnovat svou činnost čistě národnostním a kulturním
otázkám. Demokratická a politická činnost byla ponechána moskevské inteligenci.
Těžké pro Akademičný asiarodak bylo rozhodnutí o tom, zda budeme protestovat proti
okupaci Československa v roce 1968. Nakonec bylo rozhodnuto se toho
vyvarovat“158.
Činnost Akademičného asiarodku byla tedy zaměřena na sběr ústních a

M. Чарняўскі, Акадэмічны асяродак in А. Дзярновіч (аут. укл.), Дэмакратычная апазіцыя
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dokumentárních dat (memoárů, knih, časopisů převážně tištěných ve Vilnjusu). Byly
organizovány výlety a expedice po vesnicím a západním obcím Běloruska. Nalezené
údaje byly zkoumány, dokumentovány fotograficky nebo prostřednictvím tisku a šířily
se mezi kamarády, známými, studenty159. Tak probíhalo patriotické vzdělávání a šíření
myšlenek ve společnosti.
Členové Akademičného asiarodaku prováděli aktivní agitaci mezi studenty,
snažili se je zapojit do svých aktivit. To rozhodně přitahovalo pozornost KGB. První
vlna represí na shromáždění se odehrála v roce 1973. Podle existujících dat přes
odposlechy prošlo více než sto vědců, učitelů vysokých škol, učitelů a studentů160.
Bezpečnostní služby se snažili prokázat, že se jedná o ilegální nacionalistickou
organizací, s pevnou strukturou, ředitelem, zahraničním financováním. Mnozí vědci
z asiarodku byli pronásledováni a přišli o práci, utlačováni byli také jejich příbuzní a
přátelé. Souběžně ve státních mediích probíhala propaganda o „odhalení
nacionalistické organizace, která usilovala o odpojení Běloruska od bratrských států
SSSR a restituci kapitalismu“161.
Akademičný asiarodak nebyl významně zapojen do samizdatové tvorby
v sovětském Bělorusku. Jeho účastnici – akademici, vědci, učitelé – se snažili
prosazovat své myšlenky skrz svou profesionální činnost, tedy prostřednictvím
vzdělávání studentů, publikaci odborných článků a výzkumných prací. Víme o
připravených materiálech ke konferenci, která byla zakázána a její články
konfiskovány bezpečnostními službami. Mezi nimi byl proslov V. Bykava na V. sjezdu
spisovatelů BSSR 162 , článek Z. Paznjaka o represivní politice stalinské doby 163 a
další164.
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Dočasně aktivní činnost Akademičného asiarodku byla kvůli masivním
represím přerušena. Jen později, kdy bezpečnostní služby snížili zájem o akademické
společnosti, byla jeho činnost obnovena.

V podmínkách

totalitního

režimu

jedinou

možnou

formou

resistence

komunismu byla kulturní činnost. Politická a demokratická shromáždění byla hned po
otevření pronásledována a jejich činnost byla zakázána. Proto účastníci národního
hnutí v BSSR se snažili propojit své demokratické názory s kulturní činností, provádět
národní obrození ve státě skrz obrození kulturní a historické. V sedmdesátých letech
minulého století se v Běloruské sovětské socialistické republice zrodilo folklorní hnutí
jako forma demokratické opozice.
Podstata hnutí spočívala v probouzení zájmu společnosti o národní kulturu,
propagaci běloruského jazyka, národních svátků a obřadů. Také byly založeny spolky
a shromáždění, kde mládež mohla poznat a nastudovat národní písně, básně,
diskutovat na aktuální témata o zachování a rozvoji běloruského jazyka a dědictví,
běloruské historii a osudu státu. Běloruští historici datují vznik folklorního hnutí
začátkem sedmdesátých let165, kdy národní inteligence začala v malých skupinách
slavit svátek tzv. Kupalle (Купалле)166.
Lze předpokládat, že folklorní hnutí vzniklo spontánně. V sedmdesátých v
BSSR neexistovala kontinuita politické opozicí, protože všichni, kdo představovali
aspoň nějaké ohrožení komunistické vládě, byli pronásledováni v době stalinského
teroru. Demokratická opozice se proto rodila znovu. Tvořili ji mladí lidé, převážně
studenti humanitních oborů, umělci a kulturní inteligence. Hnutí se vyvíjelo. Na
začátku bylo hlavním cílem probouzení zájmu městské společnosti v národní kultuře
a zvýšení popularity běloruského jazyka. Později se folklorní hnutí zaměřilo na protest
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Дубавец, C. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду, Радые Свабода, 2012.
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proti politice komunistické strany, která se snažila o zákaz všeho národního. Konečnou
fází vývoje hnutí se stala opozice vůči samotné vládě.
Jedním z nejvíce aktivních spolků folklorního hnutí byla Běloruskaja SpeunaDramatyčnaja Majstrounia (Беларуская Сьпеўна-Драматычная Майстроўня,
Майстроўня). Bylo to mládžnické tvůrčí shromáždění, které existovalo v Minsku od
roku 1979 až do roku 1984. Shromáždění bylo vytvořeno zejména ze studentů
Běloruské státní univerzity (BSU) a Běloruského divadelně-uměleckého institutu na
katedře Filologické fakulty BSU. Později se ke shromáždění připojili studenti dalších
běloruských univerzit, aspiranti, studující a pracovní mládež Minsku.
Název shromáždění navazoval na běloruské obrozenecké hnutí dvacátých let.
Hlavním veřejným cílem spolku bylo obrození tradic běloruských národních obřadů a
svátků ve městské společnosti. Členové shromáždění studovali běloruské písně a
obřady, organizovali lidové svátky – Kaljady (Каляды), Hukanne viasny (Гуканне
вясны), Kupalle (Купалле)167. Členové Majstrouni se snažili dostat státní povolení na
organizaci svátků a festivalů, v opačném případě to pořádali ilegálně, například
Kupalle v roce 1979168. O rok později účastníci shromáždění inscenovali běloruskou
národní dramatickou hru Car Maxymiljan (Цар Максымілян) z důrazem na patriotické
motivy a demokratickou zaměřenost169. Majstrounja se cílevědomě snažila spojovat
folklorní činnost s kulturní, obrozeneckou a politickou činností. Obrození národní
kultury bylo považováno za optimální formát vybudování národního uvědomění.
Formát folklorního shromáždění přitom vyvolával menší zájem, a tedy méně přitahoval
pozornost tajných služeb, což umožňovalo určitou politickou činnost. Na setkáváních
Majstrouni její členové diskutovali, pozvaní hosté a představitelé kulturních elit
přednášeli, diskutovali o kulturních a historických, lingvistických, politických,

167 Běloruské národní folklorní svátky (v pořadí sledování) – předkřesťanský obřadní svátek spojený s
obdobím zimního slunovratu; starověký svátek rozloučení se zimou a setkávání jara; zemědělský
starověký obřadní svátek spojený s letním slunovratem.
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ekonomických tématech, z nichž většina byla založena na jedinečných materiálech –
samizdatech dvacátého století 170 . Shromáždění organizovalo četné kulturní akce,
jakožto cestování do slavných běloruských měst (Vilnjusu, Njasvižu, Rakuceuščyny a
dalších), oslavy výročí významná pro běloruské národní hnutí osobnosti (M.
Husouského, M. Bahdanoviče, K. Kalinouského), výuku běloruského jazyka 171 .
Jednou z ústředních aktivit Majstouni bylo vydání podcenzurných samizdatů –
časopisů a brožur Ljustra Dzen (Люстра Дзен), Ab usim, što balic (Аб усім, што
баліць), jejichž rozboru se budeme podrobněji věnovat ve třetí kapitole práce.
Účastníci byli spolu také zapojeni do šíření tamizdatové a emigrantské literatury.
Na začátku osmdesátých let se činnost Majstrouní rozšiřuje. V roce 1983 na
jejím základě byla založena Společnost Běloruské Školy (Таварыства Беларускай
Школы) – občanská organizace, usilující o znovuotevření mateřských a základních
škol v běloruském jazyce. Členové shromáždění se začali zapojovat do soudobých
historických a archeologických diskuzí, jako je renovace historických památek,
usutečnění archeologických výzkumů. Analogické shromáždění začala vznikat
v regionech BSSR – v Berasci, Garodni, Maladečně, Navapolacku a dalších
městech172.
Postupem času aktivity spolu získaly popularitu širších vrstev obyvatelstva, a
Majstrounja tak začala přitahovat větší pozornost tajných služeb. Přesná zaměřenost
na obrození běloruské národní kultury znepokojovala Komunistickou stranu, a v roce
1984 účastníci shromáždění začali být být pronásledováni. Činnost shromáždění byla
pozastavena, avšak už v následujícím roce její protagonisté založili další kulturní
spolky – Mládežnický spolek U. Karatkeviče173 (Моладзевы клюб імя Ў. Караткевіча,
1985-1986) a klub Talaka (Талака, 1987).

170 Дубавец,

C. Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду, Радые Свабода, 2012.

171 Podrobněji

tamtéž
В. Вячорка, Беларуская Сьпеўна-Драматычная Майстроўня in А. Дзярновіч (аут. укл.),
Дэмакратычная апазіцыя Беларусі (1956-1991). Даведнік, Мінск 1999.
173
Uladzimir Karatkěvič - іěloruský básník, prozaik, dramatik, esejista, překladatel, spisovatel, klasický
běloruského literatury.
172

48

Dalším významným účastníkem národního obrození byl spolek umělců Na
Paddašku174 (На Паддашку), který vznikl v roce 1966 a existoval do roku 1985. Byla
to tvůrčí skupina, která se skládala převážně s nonkonformistů, umělců, tvůrčí
inteligence. Na Paddašku se nacházelo v Minsku, v podkrovním studiu umělce
Jauhena Kulika 175 . Byl to v podstatě diskuzní spolek. Představitelé inteligence se
scházeli, aby mohli diskutovat o občansko-politické situaci ve státě. Vedle toho
v diskusí vznikaly projekty a makety akcí, náměty pro samizdatové časopisy a
možností jejich šíření176. Častými hosty Na Paddašku byli L. Barazna, Z. Paznjak, M.
Čarnjauski, A. Razanau a další umělci, spisovatelé a představitelé tvůrčí inteligence
BSSR.
Faktickým výsledkem diskuzí v podkroví se stala organizace řady uměleckých
vernisáží k výročím významných událostí běloruské kultury. Výrazným rysem expozic
byla orientace na běloruské národní kulturní aspekty, nonkonformismus

177

.

V osmdesátých letech se spolek stal terčem represí komunistického režimu, zpřísnila
se cenzura. Kulturně-obrozenecká činnost Na Paddašku přesto pokračovala. Zejména
toto shromáždění organizovalo oslavu stoletého výročí Kazimira Maleviče, V.
Lastouského, Jazepa Drazdoviče. Na konci osmdesátých let byl spolek reformován
v patrioticko-uměleckou organizaci Pahonia (Пагоня)178.

Kulturní a demokratická hnutí v Běloruské sovětské socialistické republice v
letech 1970-1985 měly výhradně kulturní obrozenecký charakter. V době přísné
cenzury a dohledu tajných služeb nad činností tvůrčí elity a inteligenci byla tato podoba
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kulturní činnosti jedinou možnou. Na začátku sedmdesátých let v BSSR vznikla
folklorní hnutí. Účastníci spolků a protagonisté národního obrození usilovali o obrození
zájmu společnosti o národní kulturu a jazyk, přes kulturní akci propagovali národní
hodnoty. Spolky a kulturní shromáždění se staly centrem vzniku a šíření samizdatů
jako fenoménu svobodného veřejného mínění či glasnosti v sovětské době. V druhé
polovině osmdesátých let umožnila změna politického kurzu v SSSR (začátek politiky
Perestrojky, a zmenšení ideologického dohledu) demokratické formy hnutí, a proto
folklorní hnutí postupně ztratila svůj význam.
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3. Běloruská národní myšlenka v samizdatových periodikách v BSSR v letech
1970-1985
Fenomén samizdatových periodik v Běloruské sovětské socialistické republice
se posílil se vznikem a rozvojem národního obrozeneckého hnutí na začátku
sedmdesátých let minulého století století. Jak již bylo zaznamenáno v druhé kapitole,
obrozenecké hnutí v BSSR v letech 1970-1985 mělo výrazně kulturní charakter.
Politická situace tohoto období, přísná státní kontrola a cenzura umožňovaly činnost
pouze kulturních a historických skupin. Spolky a shromáždění tvořila hlavně místní
inteligence, tvůrčí elity, akademici a studenti. Jejich hlavním cílem bylo obrození zájmu
o národní kulturu, jazyk a dějiny. Současně se snažili vybudovat novou národní
společnost pomocí vzdělávání, organizace veřejných kulturních akcí, zapojení širších
vrstev obyvatelstva do procesu národního obrození. Během více než třiceti let se
sovětské vládě podařilo skoro zcela zničit národní inteligenci a vybudovat sovětskou
společnost. Budování uvědomělé běloruské společnosti bylo zásadním momentem
úspěšnosti obrozeneckého hnutí. Tímto se obrozenci snažili dokončit proces
formování běloruského národa, který nebyl dovršen kvůli násilnému přerušení
procesu bělorusizace ve dvacátých letech 20. století a následné politice sovětizace. V
období sedmdesátých a osmdesátých let se odehrál druhý pokusem národních
intelektuálů o obnovení tzv. fáze B a úspěšné její dovršení179.
Ústřední roli v tomto procesu hrála agitace skrz tajnou vydavatelskou činnost.
Zásadní význam v tom měl zejména samizdatový periodický tisk, jelikož umožňoval
udržovat kontinuitu výkladu, tvořit určitý kruh čtenářů a udržovat jejích zájem.

3.1 Základní proudy samizdatových periodik v BSSR v letech 1970-1985
V letech

1970-1985 v Běloruské národní republice existovalo

několik

samizdatových periodik. Jejich iniciátoři a autoři pocházeli z řady národní inteligence
či tvůrčích elit a byli aktivními účastníky obrozeneckého hnutí sedmdesátých a
osmdesátých let.
Významnou roli ve formování samizdatových proudů měly kulturní a tvůrčí
spolky a shromáždění, které kultivovaly národnostní a demokratické postoje ve
179

Hroch, M. Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha : Mladá fronta, 1999.
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společnosti. V průběhu diskusí mezi účastníky na základnách spolků, často v
soukromých bytech se rodily náměty a myšlenky ohledně nových publikací a metod
jejich distribuce. V této podkapitole předložíme přehled samizdatových periodik tohoto
období, budeme se věnovat jejich autorům a základním myšlenkám, které publikovaly
na stránkách periodického samizdatu.
Na základě zkoumání odborných prací běloruské historiografie 180 a také
výzkumu v archivech bylo možné identifikovat sedm samizdatových periodik, která
vycházela v určeném pro tuto práci období.

Příloha č. 1: Přehled samizdatových periodik v BSSR v letech 1970-1985 v
abecedním pořadí (tabulka)

Název periodika

Rok vydání

Počet čísel

Jazyk vydání

Blakitný lichtar

1971-1974

15

Běloruský

Hutarka

1975-1976

48181

Běloruský

Idiot

1983-1993

23-25

(1994-dosud)

182

Ljustra Dzjon

1979-1980

4

Běloruský

Milavica

1974-1976

5

Běloruský

Mistyka

1982-983

4

běloruský,

(40) Ruský

ruský,

polský, anglický

180 Дзярновіч, А. Дэмакратычная апазіцыя Беларусі: 1956-1991. Персанажы і кантэксты.
Даведнік, рэд,, Mенск 1999.
181 Přesný počet čísel není znám. Podle badatele běloruského samizdatu A. Dzjarnoviče vyšlo kolem
padesátí čísel. Momentálně je k dispozici v Běloruské národní knihovně (BNK) v Minsku a
v Běloruském státním archivu literatury a umění (BSALU) v Minsku čtyřicet čísel. Pro tuto práci bylo
využito čtyřicet čísel, která se nacházejí v BSALU, fond 444/ 1/ 108, Fond Mikoly Jermaloviče.
182 Různé zdroje odkazují na různý počet čísel, která vyšla v sovětské době. Podle katalogizovaného
seznamu sovětského samizdatu knihoven Univerzity v Torontu se jednalo o 23 čísla (internetový
zdroj: https://samizdat.library.utoronto.ca/content/idiot). S. Dubaveč odkazuje na 25 viz Дубавец, C.
Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду, Радые Свабода, 2012. . V roce 1994 bylo vydání obnoveno.
Ve své práci vycházím z vlastního výzkumu a práce A. Dziarnoviče, který mluvil o 48 číslech .
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Nabojni

1984

běloruský

není
definováno

Blakitný lichtar (Блакiтны лiхтар) byl literárním rukopisným časopisem. Byl
vydáván studentským spolkem Navapolackého Polytechnického institutu v letech
1971-1974. Celkově časopis čítal patnáct čísel. Hlavním autorem byl Vinces
Mudrou 183 , který vydával časopis spolu s kamarády U. Arlovem, V. Šlykavem, A.
Rybikavem. Časopis byl psán výlučně bělorusky. Originály časopisů nejsou bohužel
k dispozici ani v knihovnách, ani v archivech184. Jejich většina byla rozdistribuována
v době jejich vydávání, zbývající část byla odcizena tajnými službami z bytu U. Arlova,
kde byly schovávány. Avšak z rozhovorů s autory Blakitného lichtara je známo, že
hlavní myšlenkou časopisu byla jazyková otázka – postavení běloruského jazyka
v BSSR

a

perspektivy

jeho

rozvoje

a

popularizace

ve

společnosti

185

.

Kromě publicistiky a článků časopis obsahoval literární díla a básně, které také
kritizovaly politiku rusifikace v BSSR a projevovaly nespokojenost se sovětskou
vládou. U. Arlou v jednom ze svých esejí uvádí: „V patnácti rukopisných číslech
časopisů byla publikována díla velice vzdálená od hodnot socrealismu. Byla tam také
pokusy o poezii s elementy erotiky, jednoduchá každodenní lyrika […]”186. Hlavní tézí
však zůstávala kulturní složka. V té době studenty, V. Mudrou a jeho kolegové ze stran
samizdatů vyjadřovali myšlenkě, které byly přísně zakázány cenzurou. V jednom
z čísel srovnávají Bělorusy s Etrusky187 (Размаўляю па-беларуску// Як у трамваі
глядзяць на зайца,// Так глядзяць на мяне этрускі// Ад Асьвеі да Лунінца)188.
Autoři používají výrazy: „jako dříve náš lid má skvrny jen na sluncí“ (“як раней мужык

183 V. Mudrou je běloruský spisovatel a žurnalista, jeden z aktivistů sovětského samizdatů v BSSR
v období 70-80. let
184 Zachráněná čísla se nacházejí v soukromých kolekcích
185 У. Арлоў, «Парыж ня бачыў я ніколі». Нататкі з нагоды, Мінск 1993 (internetový zdroj:
http://knihi.com/Uladzimir_Arlou/Paryz_nia_bacyu_ja_nikoli_Natatki_z_nahody.html ,
prohlíženo 05.06.2015)
186 tamtéž
187 Míněna masivní politika rusifikace v BSSR, v důsledku které většina obyvatelstva začala za svůj
rodný jazyk považovat ruštinu a vytlačila bělorusky jazyk z každodenní řeči.
188 A. Арлоў, «Парыж ня бачыў я ніколі». Нататкі з нагоды, Мінск 1993 (internetový zdroj:
http://knihi.com/Uladzimir_Arlou/Paryz_nia_bacyu_ja_nikoli_Natatki_z_nahody.html ,
prohlíženo 05.06.2015)
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наш мае ўсё ў плямах сонца”), „vytěsnili [sovětská vláda] do kouta a zabíjejí
běloruský jazyk“ (“загналі ў кут і дабіваюць мову”)189.
Národní agitační texty přilákaly pozornost tajných služeb, které začaly pátrat po
autorech Blakitného lichtara. Na podzim roku 1974 redakce časopisu byla dopadena.
Náklad časopisu byl zabaven, autoři byli vyzváni do KGB. Represe a tlak na iniciátory
Blakitného lichtara přivedly k zastavení činnosti časopisu.
Idiot (Идиот) byl literárně-publicistický časopis, který byl vydáván v letech
1983-1993. Časopis začal vycházet v Moskvě, později byl vydáván také ve Vicebsku.
Hlavním redaktorem byl student filologické fakulty Moskevské Univerzity Přátelství
národů Patrisa Lumumby (Москвский Университет Дружбы народов им.
Партиса Лумумбы) Viačaslau Novikau. Časopis psaný na stroji obsahoval literární
díla a eseje v ruském jazyce. V roce 1994 bylo vydání časopisu v Vicebsku obnoveno
a dosud pokračuje. Ke dnešnímu dni bylo celkově vydáno čtyřicet čísel. Idiot sovětské
doby měl relativní vztah k běloruskému národnímu obrození. Byl výhradně literárním
periodikem. Na jeho stránkách byly publikována literární díla ruských a běloruských
spisovatelů a básníků.
Ljustra Dzjon (Люстра дзен) je časopis, který vycházel v letech 1979-1980.
Idea vydání se zrodila u účastníků kulturního shromáždění Majstrounja (viz Kapitola
2.2) S. Dubauca a V. Viačorki. Spolu s dalšími členy spolků vydali čtyři čísla časopisu
v Minsku. V této době začaly tajné služby projevovat zájem o činnost kulturního spolku
jeho protagonisty. Z konspiračních důvodů byla proto jména autorů zakódována s
kolektivním krycím jménem Bělaruskaja Talerancyjnaja Hramada (Беларуская
Талеранцыйная Грамада)190. Město vydání Euje bylo také uvedeno záměrně špatně.
Tímto způsobem se autoři snažili zmást tajné služby.
Ljustra Dzjon se svým obsahem shodoval s aktivitami Majstrouni. Periodikum
mělo národní kulturní charakter, obsahovalo eseje a úvahy národní inteligence a
představitelů kulturních elit o významu běloruské kultury v moderní společností města.
Autoři usilovali o probuzení zájmu širších vrstev společnosti o národní kulturu a folklor,
jelikož je to nezbytná podmínka pro sebeuvědomění a formování národní společnosti.

189 tamtéž
190 А. Дзярновіч (аут.укл.), Дэмакратычная апазыцыя ў Беларусі. 1956-1991, Мінск 1999, с.
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Časopis také obsahoval kalendář kulturních akcí a oslav, které byly pořádány
spolkem, rozvrh hodin výuky běloruštiny a kulturní program shromáždění191.
Milavica (Мiлавiца) byl literárním almanachem tištěným na stroji, který byl
vydáván v letech 1974-1976 v Minsku. Redakční radu almanachu tvořili studenti
třetího ročníku historické fakulty BSU – U. Arlou, H. Kulažanka, I. Čarnjauski, J.
Bandarovič a další. Na začátku časopis byl šířen hlavně mezi studenty, později začal
být vydáván mimo univerzitu a dostal se do širších kruhů intelektuálů Minsku. Krátce
po svém vzniku redakci Milavicy objevilo a dopadlo řízení univerzity a tajné služby,
vydání almanachu bylo zastaveno.
Milavica byla především literárním almanachem. Její obsah tvořily eseje,
básně, satirické články mladých Bělorusů. Díla byla psána výlučně bělorusky.
Tematický základ tvořily myšlenky spravedlnosti, nespokojenosti se sovětským
režimem, propaganda běloruských národních hodnot. Čísla časopisů bohužel nejsou
k dispozici v otevřených archivech. Jeden z redaktorů, U. Arlou, ve svých úvahách o
běloruském samizdatů popisuje, jak vypadalo třetí číslo almanachu: „[…] třetí číslo
začíná básní I. Čarnjauského Smrtí Bema (На сьмерць Бэма), podle motivu smuteční
básně Czeslawa Niemena […] Dále následuje báseň od J. Bandaroviče Odpor
materiálů (Супраціўленне матэрыялаў), […] číslo pokračuje malým esejem o
pivaismu 192 , rubrikou pro satiru a humor, psychologicko-fyziologickým dramatem
Červ-nihilista (Гліст-нігіліст)“193. Je vidět, že autoři se skrz literární žánr a literární
díla snažili objasnit čtenářům své postoje založené na svobodném myšlení,
vysvobození od sovětskosti, rozvoji národních hodnot a jazyka.
Mistyka (Мiстыка) byl časopis psaný na stroji, který vycházel v letech 19821983 v Grodně. Autoři časopisu byli studenty filologické fakulty Grodenské univerzity
Viktar Varanec a Jury Kamjahin. Celkem jsou známá čtyři vydaná čísla. Časopis
obsahoval různé tematické texty odlišných žánrů, které se psaly ve třech jazycích –
běloruském, ruském a polském. Lze předpokládat, že důvodem byl záběr na větší

191 Z rozhovoru s S. Dubaucom
192 Vtip, pivaism jako kultura konzumací piva – pozn. aut.
193 Арлоў, «Парыж ня бачыў я ніколі». Нататкі з нагоды, Мінск 1993 (internetový zdroj:
http://knihi.com/Uladzimir_Arlou/Paryz_nia_bacyu_ja_nikoli_Natatki_z_nahody.html ,
prohlíženo 05.06.2015)
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skupinu čtenářů, jelikož v životě Grodna, městě ležícím na hranici s Polskem a Litvou,
měla polština opravdu velký význam.
Mistyka byl především studentský časopis vydávaný pro studenty. Žádné
z čísel časopisů se nezachovalo, o jeho obsahové náplní se však lze dozvědět od jeho
autorů. Jeden z redaktorů, J. Kamjahin se ve vzpomínkách ke své samizdatové
činnosti poznamenává: “Na filosofické fakultě se hodně studentů zabývalo literární
činností, většina z nich psala básně, ale také prózu. Proto najít materiály pro první
číslo nebylo těžké. Studentský časopis obsahoval básně, příběhy, kritické články,
velkou satirickou rubriku a dokonce i hudební zprávy“194. Kamjahin uvádí, že samizdat
neobsahoval evidentní antisovětská díla: „Dobře jsme chápali realitu. Navíc na prvních
stránkách časopisu jsme často uváděli díla známých sovětských básníků, například
Andreje Voznesenkého, Jevgenie Jevtušenka. Jinak by byl časopis rychle
zakázán“195. Univerzitní vedení však docela rychlé odhalilo podstatu časopisu a spolu
s tajnou službou zakázalo další jeho činnost.
Nabojni (Набойнi) byl literární almanach, který byl publikován v létě 1984
v Slonimu. Redaktorem časopisu byl Siarhej Astraucou. Běloruská historiografie nemá
podrobnou informaci, číslo časopisu se dosud nezachovalo. Od jeho autorů je však
známo, že samizdat obsahoval literární díla S. Astraucova a S. Dubauca196.
Ústřední místo je v této práci věnováno samizdatovým periodikům Hutarka
(Гутарка). Jelikož zejména tento časopis jsem zvolila pro podrobnou analýze v rámci
své výzkumné práce. Časopis byl zvolen proto, že v porovnání s dalšími
samizdatovými periodiky v letech 1970-1985, čítá větší počet jednotlivých čísel, které
jsou k dispozici. Tato skutečnost umožňuje podrobnější analýzu obsahu samizdatu.
Kontinuita vydávaných čísel navíc umožňuje sledovat, zda národnostní myšlenky a
názory autora měly vývoj nebo se měnily v průběhu vydání.
V druhé častí této kapitoly se zaměříme na podrobnější analýzu samizdatových
periodik a zkoumání běloruské národní myšlenky na její stránkách.

194 Ю. Камягін, Трыццаць гадоў назад: “Містыка” ў ГрДУ, Гродна 2012 (internetový zdroj:
http://www.t-styl.info/by/114/our_region/9222/ , prohlíženo 15.06.2015).
195 tamtéž
196 А. Дзярновіч (аут.укл.), Дэмакратычная апазыцыя ў Беларусі. 1956-1991, Мінск 1999, с.
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3.2 Analýza běloruské národní myšlenky v samizdatovém časopise
Hutarka
V předchozí podkapitole jsme se věnovali přehledu základních proudů
samizdatových periodik v letech 1970-1985. Jedním z nejvýznamnějších děl z této
řady je samizdatový časopis Hutarki Mikoly Jermaloviče. Časopis byl tajně tvořen na
psacím stoji a šířen mezi intelektuály Minsku a v regionálních městech v období mezi
lety 1975 a 1976. Celkem se Jermaloviču podařilo vydat kolem padesáti čísel
s bohatou myšlenkovou základnou. Některá čísla jsou zachována dodnes ve státních
knihovnách a archivech, což umožňuje nám za účelem této diplomové práce je
používat jako předmět výzkumu pro analýzu běloruské národní myšlenky
v samizdatových periodikách v letech 1970-1985.
3.2.1 Mikola Jermalovič a jeho přínos do rozvoje běloruského národněobrozeneckého hnutí v letech 1970-1980
Velkou roli v porozumění časopisu hraje osobnost jeho autora. M. Jermalovič
(1921-2000) byl slavným běloruských filologem, odborníkem v literatuře, zakladatelem
nového proudu běloruské romantické historiografie 197 , autorem a vydavatelem
samizdatových prací šedesátých a osmdesátých let. Prováděl vydavatelskou činnost
pod krycími jmény Symon Bělarus, M. Jermolov, J. Mikalaeu, Mikola Navaselec, M.
Jarmolau.
Jermalovič se narodil v rolnické rodině, jeho otec se stal obětí masového
pronásledování v roce 1937 spolu s tisící běloruskými rolníky a představiteli
inteligence. Později v roce 1956 byl rehabilitován po smrti. V roce 1938 nastoupil
Jermalovič do studia na Minském pedagogickém institutu (Мінскі Педінстытут) na
oddělení Jazyka a literatury. Před válkou ukončil tři ročníky studia a kvůli špatnému
zraku byl osvobozen od vojenské povinnosti. Do roku 1943 Jermalovič učil ruský jazyk
ve vesnici Labaski Mordvinské ASSR. V říjnu 1943 se vrací zpátky do Běloruska a
přednáší jazyk na osvobozených od Němců územích. V roce 1946 pokračuje ve
vzdělávání a v roce 1947 ukončuje studium na Pedagogickém institutu. První střet
se sovětským režimem se odehrává v průběhu studia v aspirantuře, kdy vedení
institutu nepovoluje téma práce, které zvolil Jermalovič, – Rozvoj běloruského
197 П. Васілеўскі in А. Дзярновіч (аут.укл.), Дэмакратычная апазыцыя ў Беларусі. 1956-1991,
Мінск 1999, с. 80
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literárního jazyka v 19. století (Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў XIX
ст.). Místo toho Jermalovičovi nabídli výzkumné téma Obraz Stalina v běloruské
literatuře a folkloru (Вобраз Сталіна ў Беларускай літэратуры а фальклоры),
které odmítl, kvůli čemuž byl vynucen opustit školu198. Začátkem roku 1948 začíná
publikovat vlastní literární díla, které byly vydávány v regionálních časopisech a
literárních almanaších Narač (Нарач), Zvjazda (Звязда), Litaratura і mastactva
(Літаратура і мастацтва), Holas Radzimy (Голас Радзімы), v časopiech Polymja
(Полымя), Njoman (Нёман), Maladosc (Маладосць)199. V letech 1948-1955 přednáší
běloruskou literaturu v Pedagogickém Institutu v Maladzěčna pad Minskam. V letech
1955-1957 působí jako ředitel metodologického oddělení na Krajském institutu
zvýšení kvalifikace učitelů v Maladzěčnu. Během tohoto období Jermalovič významně
přispěl k zachování slavných míst spojených s klasiky běloruské literatury 19.
století200. Z důvodu zhoršení zdravotního stavu v roce 1957 zastavuje Jermalovič své
učitelské aktivity a zaměřuje se na vlastní badatelskou činnost. Hlavní předmětem jeho
výzkumných zájmů se staly dějiny Běloruska v období 9. až 14. století, otázky osídlení
východní Evropy slovanskými kmeny, etnogeneze Bělorusů, problém vzniku
Velkoknížectví litevského a taktéž běloruská literatura201.
Svému výzkumu věnoval Jermalovič téměř desetiletí. V roce 1963 začal
publikovat jeho první výsledky v rukopisném samizdatovém časopisu Padsněžnik
(Падснежнік). Zhoršení politické situace v roce 1964 nutí Jermaloviče zastavit vydání
časopisu. Padsněžnik představoval reflexi současné situací ve státu, nespokojenost
politickým směrem rozvoje a ekonomickou situaci202. V roce 1968 Jermalovič dokončil
práci nad knihou Pa sliadah adnaho mifa (Па слядах аднаго міфа: ці было
літоўскае заваяванне Беларусі?), která měla velký úspěch v kruzích Minských
inteligentů a dlouhou dobu se šířila jako samizdat s konspiračním názvem Sto
staronak (Сто старонак)203.

198 П. Васілеўскі in А. Дзярновіч (аут.укл.), Дэмакратычная апазыцыя ў Беларусі. 1956-1991,
Мінск 1999, с. 81
199 tamtéž
200 Podrobněji in У. Содаль, Апантаны гісторыяй, Літаратура і Мастацтва, Мінск 1996 (ад
26.04.1996). Článek k dispozici v Běloruském státním archivu literatury a umění (BSALU) v Minsku
jsou čtyřicet čísel. Pro tuto práci byly využité čtyřicet čísel, které se nacházejí v BSALU, fond 444/ 1/
108, Fond Mikoly Jermaloviče.
201 tamtéž
202 П. Васілеўскі in А. Дзярновіч (аут.укл.), Дэмакратычная апазыцыя ў Беларусі. 1956-1991,
Мінск 1999, с. 81
203 V roce 1989 práce byla legálně publikována v Minsku
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V roce 1969 v Minsku vychází historická práce oficiálního historiografa
komunistické strany Laurena Abecedarského204, která prezentuje sovětský pohled na
dějiny Běloruska. Ve své práci U sviatle neabveržaných faktů (У святле
неабвержаных фактаў) se Abecedarski zaměřuje zejména na nový výklad
starověkých dějin Běloruska. V reakci na tuto práci vydává Jermalovič několik článků,
například Gde byla letopisnaja Litva? (Где была літопісная Літва?), kde prezentuje
pohled na etnogenezi a starověké dějiny odlišné od oficiální koncepce 205.
V roce 1975 pod pseudonymem Symon Bělarus začíná vydávat samizdatové
periodiky Hutarki. Vydání samizdatového časopisu stalo významnou událostí
v dějinách národního hnutí sedmdesátých let. Každé číslo se několikrát přepisovalo,
kopírováno a aktivně šířeno v kruzích Minské inteligence přes kulturní spolky a
shromáždění.
V rozhovoru J. Kulik, zakladatel tvůrčího spolku Na Paddašku (viz Kapitola 2.2)
a redakce novin Naša Niva, jako první zmiňuje Jermaloviče a to, jak se vydával a
distribuoval ve společnosti jeho časopis Hutarki: „Mikola Jermalovič často navštěvoval
Na Paddašku a přinášel své Hutarki. Poprvé to bylo na začátku listopadu 1975. […]
Nechci, abyste si mysleli, že Na Paddašku byl velice konspirační spolek, který pořádal
tajné schůzky a spouštěl kopírovací stroj. Proces byl mnohem jednodušší: samizdat
se dostával do rukou kolegů, které pak podle svých možnosti tiskl. Jenom v případech,
kdy se jednalo o velice důležité dokumenty, byl použit kopírovací stroj: odšťavňovač,
předělaný v kopírovací stroj, který byl nadějně schováván. […] V té době nás zajímalo
všechno, co by mohlo prokázat naší etnogenezi jako nezávislou a originální. Snažili
jsme se dokonce hledat a vypisovat citáty z Marxe a Engelse, kde aspoň nějakým
způsobem bylo zmiňováno Bělorusko. Momentálně to možná zní docela legračně, ale
v té době jsme neměly žádné zdroje, na které bychom mohli navazovat. Pak se
objevily jeho publikace. Vycházely fragmentárně, postupně. Pan Jermalovič připravil
knihu o starověkých dějinách Běloruska, které pojmenoval 100 staronak. V roce 1970
jsem ho poprosil o jeho knihu, abych ji přečetl. Přečetl jsem to sám, půjčil k přečtení
blízkým kamarádům. Barys Mělnikau udělal fotokopii knihy, někdo další ji okopíroval,
namnožil pak na psacím stroji. V té době už se objevil xerox, my jsme ho ale používali

204 L. Abecedarski, sovětský historik.
205 У. Содаль, Апантаны гісторыяй, Літаратура і Мастацтва, Мінск 1996 (ад 26.04.1996). Článek
k dispozici v Běloruském státním archivu literatury a umění (BSALU) v Minsku jsou čtyřicet čísel. Pro
tuto práci byly využité čtyřicet čísel, které se nacházejí v BSALU, fond 444/ 1/ 108, Fond Mikoly
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jen jako poslední možnost, protože všechny stroje se nacházely v státních
organizacích nebo v knihovně Lenina. Kopírování na xeroxu proto bylo velice
nebezpečné. Proto jsme hledali další způsoby propagandy. […] Hutarky se šířily nějak
samostatně v mé studií 206 . Pokud časopis obsahoval určitý důležitý materiál nebo
údaj, tiskli jsme my207 ho vícenásobně. Kdybychom to dělali pravidelně, nejsem si jist,
zda bych Na Paddašku vydržel dvacet let existence“208.
Jermalovič stal zakladatelem nové běloruské romantické historiografie, která
vytlačila sovětskou koncepci nesamostatností dějin Běloruska209. Práce Jermaloviče
měly velký význam pro formování běloruské národní myšlenky sedmdesátých a
osmdesátých let. Vytvořená Jermalovičem koncepce prvních státních útvarů na území
současného Běloruska a vznik Litevského velkoknížectví ospravedlňovaly nárok
národní inteligence na samostatnost a nezávislost Běloruska jakožto národního státu
s národním jazykem, což se rozhodně nelíbilo Komunistické straně. Historická práce
100 staronak se stala skutečnou událostí a podporou společenských hnutí vymezené
doby a později. Z politických důvodů bylo dílo Jermaloviče zakázáno pro oficiální tisk.
Jedinou možnou cestou bylo ilegální vydávání.
Moderní běloruská historická společnost má skeptický vztah vůči dílu
Jermaloviče, některé jsou dokonce odmítnuty jako odborná díla a přirovnávají se
k literárnímu žánru. Avšak nepochybným přínosem Jermalovče zůstává to, že svou
originální interpretací historických zdrojů, nestandardním přístupem k tisku a šíření
svých materiálů se mu podařilo vzbudit velký zájem intelektuálů a tvůrčí inteligence
o dějiny Běloruska. Nejednoznačnost výsledků jeho badatelské práce vytvořil prostor
pro diskuze a polemiku mezi historiky a ve společnosti.
3.2.2 Analýza běloruské národní myšlenky v časopisu Hutarki
V roce 1975 Jermalovič začíná pravidelné vydávání časopisu Hutarki. Fakticky
časopis byl pokračováním předchozí titulu Padsněžnik, který vycházel v letech 19631964, a výsledkem více než desetiletého výzkumu autora v oblasti starověkých dějin

206 Kancelář spolku Na Paddašku – pozn. aut.
207 Členové spolku – pozn. aut.
208 Інтэрв’ю з Я. Куліком. Наша Ніва 2001, №1, с. 3-9 (internetový zdroj:
http://gw.lingvo.minsk.by/nn/2001/01.htm, snaženo dne 10.03.2015)
209 П. Васілеўскі in А. Дзярновіч (аут.укл.), Дэмакратычная апазыцыя ў Беларусі. 1956-1991,
Мінск 1999, с. 82

60

státnosti Běloruska a etnogeneze 210 . Základní tézí titulu se stala demonstrace
samostatnosti dějin Běloruska, skutečná odlišnost od sovětské koncepce a následné
ospravedlnění nároků Bělorusů na národní samostatnost, zachování a šíření
národních hodnot a jazyka. Historická koncepce Jermaloviče představovala pohled na
dějiny odlišný od sovětské ideologie. Texty hojně kritizovaly sovětskou vládu a politiku
Komunistické strany, poukazovaly na slabou hospodářskou politiku státu a absenci
kulturního prostoru. Konceptuální obsah samizdatu znemožnil jejich publikování
v oficiálních titulech, proto Jermalovič začal samostatné vydávání časopisu, bez
nahlášení a konzultací jeho obsahu s Ústřední správou literární a vydavatelské
činnosti (Главное управление по делам литературы и издательств, Главлит).
Současná běloruská historiografie zná 48 čísel titulu, která byla vydána
v průběhu necelých dvou let existence časopisu. V průběhu sběru dat pro výzkumnou
část diplomové práce se podařilo identifikovat 40 čísel, která jsou k dispozici
v Běloruské národní knihovně v Minsku a v Běloruském státním archivu literatury a
umění v Minsku. Tato čísla titulu budou analyzována, abychom mohli identifikovat
charakter a formát běloruské národní myšlenky. Pro jasnější přehled byla periodika
systematizována podle data vydání, názvy titulů byly přeloženy do českého jazyka.

Příloha č. 2: Seznam čísel samizdatové periodiky Hutarki uspořádaný podle
data vydání a jejich stručný obsah (tabulka)

№

Název titulu

Datum vydání

Základní myšlenka

1

…A že všichni tři pracují

14.11.1975

Kritika

sovětského

režimu,

demonstrace ekonomické krize
2

Bukouski

na

pracovní 21.11.1975

pozici

Kritika

politiky

demonstrace

ničení

rusifikace,
běloruské

kultury a tradic

210
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3

Proč má prase rohy?

28.11.1975

Kritika

politiky

rusifikace,

myšlenka obrany národních prav
a hodnot
4

K

výročí

Stalinské 05.12.1975

Kritika

sovětské

konstituce

a

neochota vytvořit novou, která by

konstituce

rozšířila práva národních států a
změnila jazykovou situaci
6

Uspořádání

19.12.1975

Kritika sovětského stylu života a
politického režimu, demonstrace
ekonomické a politické krize

7

Pro ty, kdo se vzbudil

26.12.1975

Novoroční

pozdrav,

agitace

Bělorusů k válčení o své práva a
samostatnost
8

Rahvalod a Rahněda

02.01.1976

Odkazování na starověké dějiny
běloruských
agitace

státních

k zachování

útvarů,
národních

hodnot a samostatností
9

Příčina našeho rozhořčení 09.01.1976

Odkazování na starověké dějiny

a trápení

Běloruských
agitace

státních

k zachování

útvarů,
národních

hodnot a samostatností
10

Niamiha a Mensk

16.01.1976

Odkazování na starověké dějiny
Běloruska, agitace k zachování
národních hodnot a samostatnosti

13

Z čím jedeme na sjezd

06.02.1976

Kritika

sovětského

demonstrace

režimu,

ekonomické,

kulturní a politické krize
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14

Kastus Kalinouski

13.02.1976

Odkazování

na

slavné

dějiny

Běloruska, agitace k zachování
národních hodnot a samostatností
15

Mstislav uchopil nejednoho 20.02.1976

Odkazování na starověké dějiny
Běloruska, agitace k zachování
národních hodnot a samostatností

16

Předpovědi,

které

se 27.02.1976

naplnily
17

Kritika

sovětského

režimu

a

politiky Komunistické strany

Inteligence – oči národu

05.03.1976

Agitace k zachování národních
hodnot a samostatnosti, potřeba
zvětšit

vliv

inteligence

na

společnost
18

O obsahu a formě

12.03.1976

Agitace k zachování národních
hodnot a kultury

19

Máme se bát kultury?

19.03.1976

Odkazování na dějiny Běloruska a
běloruské státnosti, agitace k boji
o národní zájmy státu

20

Národní zájem uber alles

26.03.1976

Agitace k zachování národních
hodnot

a

kultury,

boji

o

samostatnost
21

Chceš žít pro Bělorusko

02.04.1976

Agitace k boji o národní zájmy
státu

22

Centralizace,
decentralizace

09.04.1976
a

Kritika

sovětského

režimu

a

politiky komunistické strany

demokratizace
23

Zase tíha

16.04.1976

Kritika

sovětského

demonstrace

režimu,

ekonomické,

kulturní a politické krize
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25

Stížnosti

30.04.1976

Kritika

sovětského

režimu,

demonstrace kulturní krize
27

Proč není pořádek?

14.05.1976

Kritika

sovětského

režimu,

demonstrace ekonomické krize
28

Složitost a perspektivy

21.05.1976

Perspektivy a program úspěšností
národního

hnutí,

agitace

k zachování národních hodnot a
kultury
29

Setkání s Gogolem

28.05.1976

Kritika

sovětského

režimu

a

životního stylu
30

Klim

04.06.1976

Kritika

sovětského

režimu,

demonstrace ekonomické krizí
31

Dříve pán, teď plán

11.06.1976

Kritika

sovětského

režimu,

demonstrace ekonomické krize
32

O ideologickém soužití

18.06.1976

Kritika
potřeba

sovětského
zrušení

režimu,
ideologické

monopoly
33

V konci

25.06.1976

Kritika

sovětského

režimu,

demonstrace ekonomické krize
34

Chatyň

02.07.1976

Odvolání na tragické

události

v dějinách Běloruska, srovnání
tragédie

v Chatyni

Běloruska,

agitace

s rusifikací
k boji

o

národní zájmy státu
35

O jazyku a šunce

09.07.1976

Zdůrazňování
běloruského

významu
jazyka,

agitace

k zachování národních hodnot,
kritika sovětského režimu
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37

Cizinec

23.07.1976

Kritika politiky rusifikace, agitace
k zachování národních hodnot

38

Ať žije Bělorusko!

30.07.1976

Agitace k zachování národních
hodnot

39

Nejvíc národní číslo

06.08.1976

Agitace k zachování národních
hodnot

41

Cesta k lepšímu životu

20.08.1976

Kritika

sovětského

režimu

a

politiky
43

Je to o nás

03.09.1976

Agitace k boji o národní zájmy

45

Historie jednoho básníka

17.09.1976

Jazyková otázka, agitace k boji o
národní samostatnost

46

Zda jsou vůdci?

27.09.1976

Kritika sovětského režimu du a
politiky

48

Praporečníkům vlasti

08.10.1976

Agitace k zachování národních
zájmů

50

Osud řeky

22.10.1976

Agitace k zachování národních
zájmů

53

Potřebuješ vůli

12.11.1976

Agitace k zachování národních
zájmů a samostatnosti

Pro analýzu národní myšlenky v časopisu byla zvolena metoda obsahové
analýzy v její kvalitativní podobě jakožto nejvíce vhodná pro účel a záměr teto práce.
Obsahová analýza je definována jako „analýza obsahu dokumentu zahrnující metody
a pravidla pro stanovení tematiky dokumentu, případně časového a prostorového
hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu. Slovní vyjádření obsahu dokumentu
v přirozeném jazyce je transformováno do věcných selekčních údajů v procesu
věcného pořádání nebo do vět v procesu sémantické redukce textu dokumentu“ 211.

211

M. Baliková, Obsahová analýza, in KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
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V anglickém jazyce tomuto termínu odpovídají pojmy content analisys a subject
analysis212.
Obsahová analýza se nejčastěji zaměřuje na identifikaci povahy dokumentu a
jeho objektivní charakteristiku, tedy na to, jakým tématem se dokument zabývá, jaké
jsou jeho stěžejní body apod. V případě uměleckých děl může jít o zařazení k určitému
směru nebo identifikaci vlivu jiných autorů 213 . Druhým podstatným zaměřením je
odkrývání vyskytujících se trendů, což v případě této výzkumné práce je rozbor
běloruské národní myšlenky a jejího vývoje v samizdatových periodikách BSSR
v letech 1970-1985.
Jakožto jedna z kvalitativních metod zkoumání dat pomáhá ve společenských
vědách uchopit a porozumět významům a symbolům v kontextu psaného textu. Je to
velice aktuální pro samizdatový tisk, jehož významným rysem je určitý stupeň
kreativity, formulace tézí s hojným užíváním metafor, srovnání, odkazů na historické
a kulturní události.
Hutarki se psaly v běloruském jazyce podle norem tzv. taraškevicy.
Taraškevice je neformální název běloruského klasického pravopisu, který se odvíjí od
jména slavného běloruského filologa kodifikátora spisovné běloruštiny Branislava
Taraškeviče. Jde o jazykovou norma vytvořenou na základě literární normy a
gramatických pravidel do politické reformy roku 1933 a určitých gramatických oprav
1930, 1933 a 1993 let. Je prvním standardem tradiční běloruštiny jako moderního
jazyka, který je tvořen na základě publikace B. Taraškeviče, učebnice gramatiky
běloruského jazyka pro školy z roku 1918. Tato učebnice se de facto stala základem
pro standardizaci běloruštiny jakožto moderního spisovného jazyka

214

. První

normalizace běloruského klasického pravopisu byla udělaná v roce 1918 a byla
jedinou oficiální jazykovou normou do roku 1933.
Užíváním této jazykové normy vykazuje Jermalovič nepřijetí sovětských
jazykových reforem. Dne 26. srpna roku 1933 Sovětský Lidový Výbor zavedl do
užívání nový soubor gramatických pravidel, který platil do roku 1959. Nová gramatická
212

Tamtéž

213

Tamtéž

214

Н. Баршчэўская, Русіфікацыя беларускае мовы in Беларуская эміграцыя – абаронца роднае
мовы, Варшава 2004, с. 169-368.
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pravidla byla ovlivněna politikou rusifikace prováděnou Komunistickou stranou na
území BSSR. Do běloruského jazyka bylo zavedeno více než 30 fonetických a
morfologických pravidel z ruského jazyka 215 . Na začátku titulní strany časopisu
Jermalovič označuje místo vydání – Mensk, což je podle tradiční normy běloruského
jazyka, místo rusifikovaného Minsku.
Časopis měl motto, které se objevuje na úvodní straně spolu s názvem v
druhém čísle Hutarki. Je to citát Ab usim, što balic216, který Jermalovič zapůjčuje od
anonymního samizdatového vydání poloviny 19. století Dzjadzka Anton, abo Hutarka
ab usim, što balic, a čamu balic – ně vědajem (Дзядзька Антон, або Гутарка аб
усім чыста, што баліць, а чаму баліць - не ведаем).
Krom toho byl na titulní straně také umístěn epigraf, citát z Janki Kupaly - Tolki
hutarka hodzic takaja (Толькі гутарка ходзіць такая)217. Tento citát lze najít v jedné
z nejslavnějších básni spisovatele a básníka – Kurhan (Курган), který vyšla v roce
1910. Užívání tohoto citátu jako epigrafu k časopisům je velice symbolické. Báseň
vypovídá o guslarovi, který se nechtěl přizpůsobit zlému knížeti, který okrádal svůj lid.
Skrz své písně nesl pravdu, bojoval o lepší život pro lid, a proto přišel o svůj život.
Hutarki vycházely pod pseudonymem Symon Bělarus. Jermalovič nepoužíval
své vlastní jméno hlavně z politických důvodů. Na rozdíl od Padsněžnika (viz Kapitola
2.1), který byl tvořen rukopisně, Hutarki byly psány na psacím stroji. J. Kulik ve
vzpomínkách o Jermaloviče uvádí, že nejpravděpodobněji texty na psacím stroje tiskla
manželka autora, jelikož sám historik měl vážné oční onemocnění218.
Pro formu podání materiálů Jemalovič volí žánr tzv. hutarki (což se stává taktéž
názvem časopisu219). Volbou tohoto žánru Jermalovič navazuje na běloruskou literární
tradici.
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Hutarka je jedním z žánru folklorní a anonymní běloruské literatury, populární
v 19. století. Představuje rýmovaný monolog v první osobě nebo dialog. Hlavním
motivem žánru v 19. století byla diskuze o aktuálních sociálních otázkách, jakožto
země, svoboda, zrušeni nevolnictví, a také morálních problémech, jakožto pravda a
lež, alkoholismus220. Podle běloruské encyklopedie předpokládal tento literární žánr
existenci zaujatého posluchače, účastníka dialogu a byl určen především prostému
člověku, rolníkovi221. Forma podání materiálů byla dostupná a jednoduchá, v textu
dominovaly živé národní dialekty. Účelem bylo přiblížit se ke čtenáři. Hutarka jako
literární žánr měla významný vliv na formování soudobých literárních forem v
běloruštině – básní a povídek; pod vlivem rýmovaných hutarek vznikaly prozaické
umělecké a publicistické práce222.
Zrození tohoto žánru v běloruské literatuře lze datovat polovinou 19. století, kdy
začíná vznikat proud samizdatové literatury a periodik šedesátých let 19. století. Tento
žánr je nerozdílně spojen s historií jeho vzniku. Podle badatelů se fenomén hutarek
poprvé vyskytl v pracích revolucionářů Lednového povstání 1863. Mužyckaja prauda
Kalinouského, první běloruský samizdatový titul, byla na počátku žánru. Skrz noviny
Jaska-haspadar z-pad Vilni223 se přímo obracel k národu, povzbuzoval je k boji proti
Ruskému impériu a boji za svá práva a svobody. V této době před Lednovým
povstáním se proud anonymní literatury rozšiřuje. Objevují se agitační pamflety psané
ve stejném žánru. V polovině 19. století vzniká celá řada hutarek. Nejslavnější jsou
Hutarka staroha dzeda (Гутарка старого дзеда), Dzjadzka Anton, abo Hutarka ab
usim, što balic, a čamu balic – ně vědajem (Дзядзька Антон, або Гутарка аб усім
чыста, што баліць, а чаму баліць - не ведаем), Hutarka Danily sa Scjapanam
(Гутарка Данiлы са Сцяпанам), Hutarka u karčme (Гутарка у карчме). Hutarka
jako literární žánr byl populární zejména v 19. století v době před Lednovým
povstáním, od začátku 20. století už tento žánr ve folklóru nepotkáme224.
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Volbou tohoto žánru odkazuje Jermalovič na běloruské dějiny a snaží se
obnovit běloruskou literární tradici. Nehledě na porážku povstání 1963, tato doba
zůstává slavnou událostí v dějinách současného Běloruska, jelikož je prvním pokusem
o integraci obyvatelstva za účelem získání samostatnosti Běloruska a prvním
pokusem o formulaci národní myšlenky a národního programu 225. Pro Bělorusy je
Kastus Kalinouski symbolem svobody a boje o nezávislost. Jeho osobnosti věnuje
Jermalovič jedno z čísel časopisu (№14, 13.02.1976) pod stejným jménem – Kastus
Kalinouski. Jermalovič prezentuje Kalinouského jako národní hrdinu Běloruska. V
textu Jermalovič nejednou zdůrazňuje národní aspekt, a to především proto, že
v sovětské konotaci nebyly povoleny žádné projevy národního smyšlení. Kalinouský
byla prezentován v oficiální historiografii jako revolucionář, bojovník proti utlačování
rolnictva, propagátor prav a svobod prostého lidu 226. Historický kontext Jermalovič
propojuje

s poučením

čtenářům:

„Nešel

on

[Kalinouski]

snadnou

cestou

přizpůsobování […] obětavě si razil novou cestu národního osvobození, plnou
tragických nebezpečí“227. Autor také zmiňuje jazykovou otázku: „Oddanost rodnému
jazyku znamenala pro Kastuse Kalinouského oddanost Bělorusku. Dobře si
uvědomoval, že běloruský jazyk není jenom národním, ale také třídním atributem
mužyckého národa, a nemohl si představit národní obrození bez obrození jazyka. […]
Kalinouský vzdělával svůj národ skrz titul Mužyckaja prauda v běloruském jazyce,
v běloruském jazyce dával rozkazy povstalcům, v běloruském jazyce napsal své
poslední prohlášení k národu – Listy z-pad šyběnicy“ 228 . V tomto čísle Jermalovič
zdůrazňuje význam Kalinouského pro formování národního hnutí v pozdějších
dějinách Běloruska, radí čtenářům, aby si Kalinouského vzali za příklad, oslavovali a
rozvíjeli národní hodnoty a národní jazyk. Příznačné je také to, že Jermalovič jasně
formuluje obraz nepřítele. Odkazuje zde na citát Kalinouského z Listů z-pad šyběnicy:
„Tak jako den a noc nemohou jít spolu, tak pravda nemůže jít spolu s podřízením
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Moskvě. Pokud budeme nevolníky Moskvy, nebudeme mít pravdu, bohatství či vědy
[…] budeme se mít dobře jen tehdy, kdy se zbavíme moskevské nadvlády“ 229.
Obraz nepřítele podle Kalinouského rozvíjí Jermalovič dle současné situace v
BSSR. V číslech časopisů je hlavním zformovaným obrazem nepřítele sovětský stát.
Jermalovič nejednou kritizuje politiku Komunistické strany, obviňuje ji z ničení
běloruské kultury a jazyka, z neúspěšných zásahů v hospodářské a sociální oblasti
(například čísla 1, 2, 3, 6, 13 a další).
Zásadním tematickým blokem časopisů je definování hlavní překážky v
procesu vytváření běloruského národa a získání samostatnosti, jinými slovy to, co by
mělo zajímat inteligenci. Byla to převážně agresivní sovětská politika rusifikace a
neutrální pozice většiny obyvatelstva státu vůči ni. Ve třetím čísle Proč prase má rohy?
tvoří autor sarkastický obraz sovětského Bělorusa, porovnává ho s rohatým prasetem.
Symon Bělorus diskutuje s prasetem:

- Už skoro žádné Bělorusko existovat nebude, stejně jako ani vy,
Bělorusové, ani váš jazyk. Je to založeno v našem programu.
- Obsahuje váš program jenom toto?
- Nevím, možná ještě něco. Ale nic dalšího mě nezajímá.
- Jsou však lidé, kteří to nedopustí…
- A proto mám rohy230

Tématu velké škody, kterou způsobila rusifikace v procesu budování
běloruského národa, jsou věnována skoro všechna čísla periodik (například čísla 2, 3,
34, 37 a další). V čísle 34 Chatyň Jermalovič dokonce přirovnává dopad rusifikace na
běloruskou kulturu k tragédií roku 1943 v Chatyni, kdy nacisté upálili v stodole více
než 149 člověk. Uvádí: „Chatyňska tragédie nyní pokračuje“, „celé Bělorusko se zase
stalo Chatyni// a zase lidem velí zvíře“231. Autor se ptá čtenářů: „Zda ve školách či na
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úřadech je cítit chatyňský kouř?“ 232. A na svou otázku sám odpovídá: „Všechno –
duše, naše písně, jazyk, naše čest a sláva – hoří v chatyňském plameni“233. Báseň
však končí pozitivně, Jermalovič vyjadřuje naději: „Ale já věřím v sílu národa// Zvládne
tuto hrůzu// A navždy přejde// Naše mučednická chatyňská cesta“234.
Na konci roku 1975 Jermalovič postupně s kritikou aktuálního státního
režimu, národní kultury a jazyka a v nových číslech přichází s řešením problému.
Nabízí čtenáři program národního obrození, agituje bojovat za zachování běloruské
kultury a získání národní samostatnosti (například čísla 7, 8, 9, 10, 14 a další). Hutarka
číslo 7 se stala opravdovým manifestem pro běloruskou národní inteligenci – Pro ty,
kdo se vzbudil. Tento dokument je velice důležitý pro formování běloruského
národního hnutí a občanské pozice národní inteligence, proto si zaslouží širší citaci:
„Milý kamaráde! Otevřel jsi své oči a správně se díváš na svět. Zatím se však bojíš,
cítíš se osamělý, slabý a nepotřebný. A to je pochopitelné. Všechno nové vždy straší
a vyvolává nejistotu“. Objevuje se myšlenka: „Proč by měl jít po neznámé úzké stezce,
pokud je možné se, jako ostatní, vydat na širokou cestu“. A buďme upřímní, mnozí po
pár krocích v nejistotě se vracejí zpátky na prošlapanou cestu“235. Jermalovič dále
hledá argumenty, aby podpořil inteligenci: „Nesmíš podlehnout této náladě, překonej
ji. Na začátku bys sis měl pamatovat, že žiješ na své zemi, že jsi její hospodář. Pokud
si o tom budeš pamatovat, budeš si vždy jist tím, co děláš“236.
Dále Jermalovič popisuje program individuálního chování: „Musíš si uvědomit, že
nikdo kromě tebe neudělá štěstí, dobro a pořádek tvé země, proto musíš vzít osud své
země do svých rukou. Probudil ses sám, probuď další lidi do národního života. Pokud
zapojíš do národnímho hnutí aspoň jednu osobu – uděláš velkou věc. […] Nikdy se
nevzdávej svého jazyka. Používej ho ústně a písemně a bojuj o něj“237. Na konci
Jermalovič definuje politické nároky, které v té době nevypadaly reálně: „Uvědom si,
že spása tvé země spočívá v její svobodě a nezávislosti. Proto pokud bojuješ o její
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svobodu a nezávislost, bojuješ o její budoucnost. Tvé největší bohatství je tvá země.
Pokud to ztratíš, stane se z tebe žebrák, a to pak zdědí tvé děti. Proto svůj celý život
věnuj své zemi. Ať každá tvá myšlenka bude o ní, ať každé slovo bude o jejím
zachování a každý čin bude v její prospěch. Ať každý tvůj krok bude krokem tvé země
ke svobodě!“238
Jermalovič si dobře uvědomuje skutečnou situaci ve státě, kterou hodnotí
poměrně krutě: „Žijeme ve strašnou dobu, dobu neproniknutelné tmy“, „jsme zcela
okradeni“, „všechno, co je naše, se nachází v cizích rukou“, „jsme odsouzení k
žebrácké existenci“239. I zde však nabízí řešení problému: „Pokud naše ruce dnes
nelze vysvobodit z obvodů, můžeme vysvobodit své duše už dnes“, „ať se naše srdce
vysvobozují ze strachu před vládou“, „ať se náš rozum zbavuje pout lží“ 240.
Na stránkách titulu Hutarka autor publikuje ideje a koncepce, které tvořili základ
běloruské národní myšlenky pozdní sovětské doby. Národní myšlenka prezentována
v samizdatu je založena na historické koncepci starověké samostatnosti běloruské
země. Velký význam Jermalovič připisuje výkladu starověkých dějin a etnogeneze
běloruského národa. Klade důraz na existenci starověkých státních útvarů a kulturní
samostatnosti. Uvádí: „Šíří se domnění, že Bělorusko nikdy nebylo ani nemůže být
samostatným státem, že vždy musí být součástí jiných států, a mít své podřízené
postavení“

241

. Jermalovič používá historické příklady, odkazuje na významné

historické události a osoby běloruského hnutí 19. a začátku 20. století, aby vykořenil
sovětskou ideologii z myšlení běloruské společnosti. Jeho znalosti dějin a etnogeneze
Běloruska byly založeny na více než desetiletém výzkumu.
V té době dílo Jermaloviče znamenalo skutečný pokrok v dějinách národního
hnutí a myšlení. J. Kulik uvádí: „V té době nás zajímalo všechno, co by prokazovalo
naši etnogenezí jako nezávislou a samostatnou. […] Momentálně to možná zní trochu
legračně, ale v té době jsme neměly žádné zdroje, na které bychom mohli navazovat.
Pak se objevily jeho [Jermalovičovy] publikace“ 242 . Práce Jermaloviče vytvořily
metodologický základ pro další vývoj národního obrození, na kterou navazovali další
účastníci hnutí a inteligence.
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V jednom z čísel de facto poprvé v postalinském Bělorusku byla vyslovena
koncepce nezávislosti: „Dobře si uvědom, že záchrana tvé země spočívá v její
nezávislosti“ 243. Vyslovená myšlenka nezávislostí, v té době téměř neskutečná, se
stala vrcholem běloruského myšlení sedmdesátých a osmdesátých let 20. století.
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Závěr

Běloruská národní myšlenka nikdy nebyla jednotná. Od svého zrození do
současnosti její základní složky určující celkový obsah a zároveň směr a tempo
rozvoje se měnily. Určovaly to zejména vnější politické faktory a aktuální potřeby
společnosti.
Proces formování běloruského národa zapadá do kontextu analogických
kontextů střední a východní Evropy na přelomu 18. až 19. století. První snahy o
přehodnocení dějin a formulaci běloruské národní myšlenky lze datovat polovinou 19.
století. V této době běloruský historik V. Turčinovič přichází z odbornou prací Přehled
dějin Běloruska od pradávna. Dílo bylo prvním pokusem o formulování právě
běloruských dějin, jelikož tehdejší historický diskurz vnímal Bělorusy pouze jako
podřízené etnikum v rámci větších politických útvarů. Turčinovič odkazoval na
starověké dějiny Běloruska, na první státní útvary, Polocké knížectví, Velkoknížectví
litevské, a zdůrazňoval, že kdyby mělo Bělorusko jiné geopolitické postavení, měla by
pak země všechno na to, aby mohlo vytvořit samostatný stát244.
Běloruská historiografie neví, zda se tato práce Turčinoviče mohla dostat k
protagonistům předrevolučního obrození na území současného Běloruska. Titul byl
vydán přibližně ve stejné době, kdy začalo národní hnutí před Lednovým povstáním
1863. Hlavním cílem revolucionářů bylo zbavení se nadvlády Ruského impéria a
získání samostatnosti země. Tyto požadavky se postupně proplétaly s národními
prvky – zachováním běloruského jazyka a sebeuvědoměním Bělorusů jako
samostatného národa. Právě v této době začínají jako nástroj agitace širších vrstev
společnosti vycházet ilegální brožury, letáky a časopisy (Mužyckaja prauda, řada
Hutarak), na jejichž stránkách dávají revolucionáři své myšlenky do podoby národních
programů. Idey a díla tohoto období měla obrovský vliv na národní intelektuály začátku
20. století a na formování běloruské myšlenky v pozdějších dobách.
Národní myšlenku začátku 20. století lze rozdělit na dva základní směry podle
hlavních činitelů. Běloruské občanské prostředí bylo tehdy zastoupeno Běloruskou

244О.Турчинович, Обозрение истории Белоруссии с древнейших времен, Петербург 1857

74

socialistickou hramadoj, která prezentovala národní myšlenku, založenou na
socialistické koncepcí. Druhý proud činila národní inteligence a tvůrčí elity, které se
shromažďovaly kolem titulu Naša Niva. Národní myšlenka tohoto proudu měla
výhradně kulturní charakter a spočívala na etnokulturním245 modelu formování národa.
Později se objevují další koncepce národní myšlenky založené na představách jednoty
kraje neboli krajské národní myšlence246.
Národní myšlenky 19. a 20. století vytvořily metodologický a faktografický
základ pro národní inteligenci pozdější sovětské doby. Intenzivní rozvoj běloruské
národní myšlenky a formovaní společnosti národní inteligence, který se odehrával
souběžně se sovětskou politikou bělorusizace ve dvacátých letech 20. století, se
zastavil v roce 1929. Způsobila to změna sovětské politiky a začátek programu
rusifikace národních států. V následujících třiceti letech, v období stalinského teroru
byla jakákoliv národní činnost přísně zakázaná. Běloruskou národní inteligenci a tvůrčí
elity téměř zcela likvidovaly tajné služby. Jejich díla byla buď odstraněna z věřených
knihoven a archivů nebo dokonce zničena. Národy SSSR podlehly masivní rusifikaci.
Znovuobrození národního hnutí se odehrává začátkem šedesátých let a jeho
rozvoj připadá na sedmdesátá leta. Tehdy před národní intelektuálové stáli před
obtížným úkolem – národním obrozením zcela rusifikovaného obyvatelstva. Základ
hnutí představovala národní myšlenka založená na kulturní koncepci. Předložená
výzkumná práce ukazuje, že to bylo určeno několika faktory.
Za prvé politická situace v Bělorusku v sedmdesátých a osmdesátých letech
znemožňovala provádění jakékoliv politické činnosti. Intelektuálové se museli držet
folklorní a kulturní základny své činnosti a být velice opatrný. Bylo to také určeno i tím,
že hnutí tohoto období vznikalo v prostředí naprosté sovetizace obyvatelstva. Hlavním
účelem protagonistů za těchto podmínkách bylo obrození zájmu širších vrstev
obyvatelstva k národní kulturu a popularizace běloruského jazyka, jelikož jsou to
všechno nezbytné podmínky pro vybudování moderní národní společnosti.
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Postupem času se občanské prostředí Běloruska rozvijí, začínají vznikat
kulturní spolky a shromáždění, které stály u zrodu kulturního obrození sedmdesátých
až osmdesátých let. Spolky pořádají oslavy lidových svátků ve městech a výuku
běloruského jazyka, organizují diskusní kroužky, kde rozebírají díla běloruských
spisovatelů. Základní činností spolků začíná být postupem času samizdatová
nakladatelská činnost a kopírování dokumentů.
Jedním z největších problémů národních intelektuálů a protagonistů kulturního
obrození nazývá jeden z účastníků nedostatkem faktografické informace a dat. Díla
intelektuálů národního obrození dvacátých let byla jen částečně dostupná, stejně jako
historická díla ranních období. Kulturní spolky Běloruska komunikovali s disidenty
Ruska, Ukrajiny a Pobaltí v rámci výměny materiálů a publikací247. Jakmile spolek
obdržel titul, ihned ho kopíroval a šířil mezi další zájemce.
Jednou

s

nejvýznamnějších

událostí

v

běloruském

národním

hnutí

sedmdesátých a osmdesátých let bylo vydání samizdatových periodik Hutarki
Jermaloviče. Národní myšlenka prezentovaná v časopisech měla velký význam pro
rozvoj disentu v sovětském Bělorusku.
Národní myšlenka obsažená v časopisu se opírala o historiografický základ.
Koncepce dějin prvních státních útvarů na území současného Běloruska a vzniku
Velkoknížectví litevského podle Jermaloviče znamenala opravdovou událost pro
čtenáře tehdejší doby. Moderní běloruská historiografie má poměrně skeptický postoj
vůči historickým tézím, které vypracoval Jermalovič 248. Lze říct, že Jermalovič se stal
zakladatelem romantické historiografie 249 . Jeho myšlenky probudily velký zájem
společnosti a inspirovaly další intelektuály k národní činnosti.
Obsahová analýza časopisů Jermaloviče poukázala na to, že národní myšlenka
prezentovaná na stránkách Hutarki prošla určitým vývojem. V prvních číslech má
výrazně historickou a kulturní povahu. Jermalovič zdůrazňuje jedinečnost běloruské
kultury a národa, uvádí historická fakta dokládající samostatnost. V textech autor
konstruuje obraz nepřítele, který je zastoupen sovětskou vládou. Hojně kritizuje
politiku Komunistické strany a obviňuje ji z ničení běloruské kultury a jazyka. Ke konci
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roku 1975 Jermalovič ustupuje od kritiky sovětského režimu a zaměřuje se více na
agitaci skrz časopis. V číslech roku 1976 se stále častěji na stránkách časopisů
objevují texty v podobě agitačních pamfletů. Jermalovič agituje čtenáře, aby se
národně probudili, zapojili se do obrozeneckého procesu a zachránili národní stát. V
pozdějších číslech vyjadřuje požadavky na získání samostatnosti a nezávislostí
běloruského státu.
Jermalovič byl první, kdo během dvacátých let 20. století vyslovil nárok na
samostatnost a nezávislost Běloruská, a to v dokumentární podobě. Později se
politické motivy v běloruské národní myšlence prohlubují a realizují v roce 1990
v okamžiku vyhlášení nezávislostí Běloruské Republiky. Stav a vývoj běloruské
moderní společnosti však v současnosti stále stojí za předmět samostatného
výzkumu.
Výsledkem předložené výzkumné práce jsou dosažené výzkumné cíle, jelikož
její obsah odpovídá všem výzkumným otázkám, které jsem položila na začátku
bádání. Výchozí hypotéza byla taktéž potvrzená.
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