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Władza i historia w XX wieku

Początek XX wieku stanowił nadzwyczaj ważny i burzliwy okres białoruskie-
go odrodzenia narodowego. Budząca się świadomość narodowa objawiała się 
zarówno poprzez intensywny rozwój kultury (literatury, narodowego teatru, 
powstających pism bądź spółek wydawniczych), jak i różnych gałęzi nauk, 
przede wszystkim humanistycznych.

Z początkiem XX wieku wiąże się kształtowanie się białoruskiej koncep-
cji historii, zawartej w publicystycznej pracy Wacława Łastouskiego, jednego 
z ideologów ruchu narodowego, Krótka historia Białorusi (1910)1. W myśl 
autora tej pierwszej syntezy dziejów Białorusi, historia ma charakter fi laru, na 
którym opiera się „życie narodu”. W 1919 roku ukazał się pierwszy podręcz-
nik dziejów kraju autorstwa Usiewałada Ihnatouskiego. Autor nakreślił w nim 
koncepcję historyczną Białorusi, wywodząc początki państwowości z wczes-
nośredniowiecznego księstwa połockiego, wyznaczył „litewsko-białoruski” 
charakter Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz ukazał zawiłości stosunków 
z Księstwem Moskiewskim2.

Apogeum rozwoju białoruskiej kultury, sztuki, szkolnictwa w radzieckiej 
Białorusi przypada na lata 20. XX wieku. W warunkach tworzącego się sy-
stemu jednopartyjnego działacze innych partii, np. eserowców lub działacze 
BRL, zasilali szeregi ówczesnych elit, robiąc tym samym wszystko, co było 
w ich mocy dla rozwoju kultury narodowej. Mimo promoskiewskiej kontroli 
i uchwały plenum KC KP(B)B z 1925 roku o konieczności realizacji „bol-
szewickiej polityki narodowościowej” warstwa białoruskich narodowych ko-
munistów w 1924 roku ogłosiła i w miarę możliwości prowadziła politykę 
białorusizacji różnych sfer życia publicznego3.

W latach 20. XX wieku nabrały rozmachu procesy instytucjonalizacji ży-
cia naukowego kraju, w tym środowiska historycznego, poprzez powołanie do 
życia Instytutu Kultury Białoruskiej, który w 1928 roku uzyskał status Aka-

1 В. Ластоўскі, Кароткая гісторыя Беларусі, Вільня 1910.
2 У. Ігнатоўскі, Кароткі нарыс гісторыі Беларусі, 5 выд., Мінск 1992.
3 Л. Лыч, У. Навіцкі, Гісторыя культуры Беларусі, Мінск 1996, с. 200.
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demii Nauk, oraz powstanie sekcji historyczno-archeologicznej (późniejszy 
Instytut Historii), a także Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego4.

Oceniając życie naukowe tych czasów, przede wszystkim osiągnięcia 
dokonane w zakresie nauk historycznych, należy uwzględniać dalekie od 
sielankowości ówczesne realia polityczne, czyli relacje władz i białoruskiej 
inteligencji. Władze godziły się na białorusizację, upatrując w niej formę upo-
wszechnienia „proletariackiej w treści” kultury, jednocześnie obawiając się 
krystalizacji nastrojów narodowo-demokratycznych, prowadzących, ich zda-
niem, do odrzucenia walki klasowej i wzrostu nacjonalizmu.

W 1929 roku rozpoczęto brutalną kampanię przeciwko zwolennikom za-
chowania białoruskiego oblicza kraju. W tym celu dokonano czystki w środo-
wisku rządzącej partii oraz licznych resortach, przede wszystkim w Ludowym 
Komisariacie Oświaty, usuwając zaangażowanych sprzymierzeńców procesu 
białorusizacji5. 

Formy stosowane przez władze w celu „demaskowania” białoruskiej inte-
ligencji obejmowały urozmaicony arsenał środków: oczernianie, szykany, po-
mówienie o przynależność do wywrotowych organizacji, areszty, zmuszanie 
do publicznego demaskowania swojej narodowo-demokratycznej twórczości. 
Ówczesne elity białoruskie zwalczano pod różnymi pretekstami, np. walki 
z niemarksistowskimi bądź drobnoburżuazyjnymi odchyleniami, wrogim na-
stawieniem inteligencji do władzy radzieckiej, wskazywania na nieproletaria-
ckie pochodzenie działaczy kultury.

W latach 1930–1931 wykryto „niebezpieczeństwo”, fi ngując proces 
Związku Wyzwolenia Białorusi, w którym oskarżono 108 osób, twórców kul-
tury białoruskiej i organizatorów życia narodowego, pracowników Akademii 
Nauk, profesorów uczelni, poetów i pisarzy. Ofi arami pierwszej fali represji 
stała się czołówka historyków oskarżanych o „burżuazyjny nacjonalizm” oraz 
„kontrrewolucyjność”6.

Od 1935 roku na niespotykaną dotychczas skalę pilnej obserwacji KC 
KP(B)B i NKWD poddano historyków Instytutu Historii Akademii Nauk Bia-
łorusi i uniwersytetu w Mińsku. W 1935 roku sporządzono indeks książek 
zakazanych (778 tytułów). Wynikiem walki ze środowiskiem historycznym 
w latach 30. XX wieku stała się nagła redukcja liczby doktorantów i obronio-
nych prac. Z 97 zaplanowanych w latach 1932–1937 tematów badawczych 
sfi nalizowano jedynie 10 projektów, z których 7 skonfi skowano7.

4 H. Głogowska, Białoruś 1914–1929. Kultura pod presją polityki, Białystok 1996, 
s. 145–146; Л. Лыч, У. Навіцкі, Гісторыя..., c. 233–241; Р. Лінднэр, Гісторыкі і ўлада, 
Мінск 2005, c. 217.

5 H. Głogowska, Białoruś..., s. 195.
6 O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, 

Białystok 2002, s. 159–160.
7 Р. Лінднэр, Гісторыкі..., c. 213.
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Najważniejsze karty biografi i najbardziej znanych historyków zawierają 
podpowiedzi, czego władze nie mogły im darować.

Do pokolenia starszej daty należał Mitrofan Dounar-Zapolski (1867–
–1934), który w marcu 1918 roku przychylnie ustosunkował się do ogłoszenia 
Białoruskiej Republiki Ludowej, aktywnie angażował się w sprawę przygo-
towania projektu uniwersytetu w Mińsku. W środowisku naukowym był zna-
ny ze swoich prac, w których jeszcze w końcu XIX wieku wbrew ofi cjalnej 
ideologii państwa rosyjskiego stwierdzał odrębność narodu białoruskiego, 
wywodząc państwowość z księstwa połockiego. W 1919 roku ukazał się jego 
popularnonaukowy zarys Podstawy państwowości Białorusi. Oburzenie ra-
dzieckich władz wywołała przygotowana do druku w 1925 roku Historia Bia-
łorusi, zakazana i wydana dopiero w 1994 roku Zmuszono go do opuszczenia 
Mińska i przeniesienia się do Moskwy, gdzie zmarł w 1934 roku8.

Podobny los wygnańca spotkał Uładzimira Piczetę (1878–1947), pierw-
szego rektora uniwersytetu w Mińsku (1921), autora statutu Instytutu Kultury 
Białoruskiej. W 1931 roku Piczetę zesłano do Wiatki, by w cztery lata później 
udzielić mu pozwolenia na osiedlenie się w Moskwie, gdzie pracował w Aka-
demii Nauk9.

Dymitra Dauhiałę (1868–1942?) zalicza się do grona klasyków białoru-
skiej archeografi i. Uznanie środowiska przyniosły mu przygotowanie do dru-
ku i edycja licznych tomów źródeł historycznych z okresu Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Pod koniec lat 30. XX wieku były dyrektor Biblioteki Akademii 
Nauk Białorusi i czynny pracownik Instytutu Historii tejże placówki został 
zesłany do Kazachstanu10.

Główną postacią życia naukowego Białorusi był Usiewaład Ihnatouski 
(1881–1931), przewodniczący Akademii Nauk Białorusi, autor koncepcji na-
rodowej historii. Po fali dyskredytacji został zwolniony z pracy. Zarzucano 
mu brak marksizmu w podręcznikach jego autorstwa. W 1931 roku Ihnatouski 
popełnił samobójstwo. W późniejszych latach powodem do aresztowania było 
posiadanie jego książki Historia Białorusi11.

Wymowny jest również przykład Mikołaja Ułaszczyka (1906–1986), zna-
komitego źródłoznawcy i archeografa. W latach 30.–50. XX wieku był zsy-
łany aż czterokrotnie. Nigdy nie uzyskał prawa powrotu na Białoruś, dlatego 

8 H. Sahanowicz, Źródła pamięci historycznej współczesnej Białorusi. Powrót zachodnio-
rusizmu, „Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Lublin 2006, s. 9.

9 Р. Лінднэр, Гісторыкі..., c. 217; У. Вернігораў, Пічэта Уладзімір Іванавіч, [w:] 
Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, т. 5, Мінск 1999, с. 509–510.

10 Л. Маракоў, Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асьветы, грамадзкія 
і культурныя дзеячы (1794–1991), http://kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/
marakou/01/07.htm.

11 Л. Маракоў, Рэпрэсаваныя..., http://kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/mara-
kou/01/11.htm.
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po 1955 roku osiedlił się w Moskwie, gdzie pracował w Instytucie Historii 
Akademii Nauk ZSRR12.

W latach 1937–1938, kiedy na Białorusi aresztowano 25 770 osób, ofi arami 
kolejnej fali represji stali się liczni historycy i archeolodzy skazani na naj-
wyższy wymiar kary. Wśród nich znalazł się Wacław Łastouski (1883–1938), 
premier emigracyjnego rządu BRL od 1919 roku. Od 1927 roku dyrektor Bia-
łoruskiego Państwowego Muzeum, autor wspomnianej książki Кароткая 
гісторыя Беларусі (Wilno 1910). W maju 1929 roku partyjna komisja z Mos-
kwy krytycznie oceniła tę publikację za idealizację przeszłości13. Ofi arą repre-
sji był także Alaksandr Ćwikiewicz (1888–1937), sekretarz Instytutu Kultury 
Białoruskiej, znany jako autor fundamentalnej pracy Западно-руссизм: На-
рысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і пачатку ХХ в. 
(1929)14.

Eugeniusz Mironowicz, trafnie oceniając ówczesny klimat polityczny oraz 
działalność tych dwóch działaczy białoruskiego ruchu, zauważał: 

Sowieckim złudzeniom ulegli także sami rzecznicy niepodległości – prezes Rady Mini-
strów BRL Wacłau Łastouski oraz wspomniany Alaksandr Ćwikiewicz. W 1925 roku prze-
kazali oni swoje pełnomocnictwa dla rządu Białorusi Radzieckiej. Obaj zostali aresztowani 
podczas pierwszej fali represji skierowanej przeciwko inteligencji białoruskiej w 1930 roku 
i zesłani na Sybir. Rozstrzelano ich w 1938 roku15.

W latach 1937–1938 zostali osądzeni i straceni Wasil Drużczyc (1886–
–1937), profesor Katedry Historii Białorusi Uniwersytetu w Mińsku (1927), 
badacz magdeburskiego prawa białoruskich miast, oraz zajmujący lojalną po-
zycję wobec władz, jeden z nielicznych marksistowskich historyków Wasil 
Szczarbakou (1898–1938), w latach 1936–1937 dyrektor Instytutu Historii 
Akademii Nauk Białorusi, autor książki Нарыс гісторыі Беларусі, która nie 
sprostała wymaganiom rządzących.

W zawierusze represji zginął twórca białoruskiej archeologii Alaksandr 
Laudański (1893–1937), organizator pierwszych ekspedycji archeologicz-
nych, odkrywca stanowisk z okresu paleolitu oraz Siarhej Dubinski (1884–
–1937), badający zabytki wieku żelaza i średniowiecza, autor Бібліяграфіi па 
археалёгіі Беларусі і сумежных краін (Mińsk 1933)16.

12 М. Улашчык, Выбранае, Мінск 2001, с. 7–18.
13 Я. Янушкевіч, Ластоўскі Вацлаў Юстынавіч, [w:] Энцыклапедыя гісторыі Беларусі, 

т. 5, Мінск 1999, с. 336–337.
14 А. Котлярчук, Історики у штанцях: білоруська наука під Лукашенком, „Україна 

модерна”, № 12, 2007, c. 62.
15 Я. Мірановіч, Politycy i społeczeństwo białoruskie II Rzeczypospolitej wobec idei włas-

nego państwa, [w:] „Białoruskie Zeszyty Historyczne”, t. 9, Białystok 1998 (http://autary.iig.
pl/mironowicz_e/art_1918-1939_06.htm).

16 H. Głogowska, Białoruś..., s. 150; Л. Алексеев, Археология и краеведение Беларуси 
XVI в. – 30-е XX в., Минск 1996, c. 178–182.



69Władza i historia w XX wieku

Losy najwybitniejszych przedstawicieli nauk historycznych dowodzą rze-
czywistych zamiarów Kremla, dla którego rozwój białoruskiej kultury i na-
uki w latach 20. XX wieku stanowił jedynie instrument polityki państwowej. 
Wykorzystując fakt młodej tradycji narodowej i braku tradycji państwowo-
ści, a także uważając represje za niezbędny czynnik budowania socjalizmu 
oraz zdając sobie sprawę z tego, że polityka narodowo-kulturalnej autonomii, 
w tym rozwój nauk historycznych, pełnią funkcję katalizatora w kształtowa-
niu się świadomości narodowej, władze wyeliminowały z życia społeczne-
go warstwę świadomej narodowej inteligencji. Nie do przyjęcia przez Kreml 
były stałe elementy młodej białoruskiej historiografi i, czyli interpretacja Kry-
wickiego dotycząca księstwa połockiego jako punktu wyjścia białoruskiej 
państwowości, teza o białoruskim pierwiastku Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, bądź negatywna ocena zaborów.

Represje, które dotknęły białoruskie środowisko historyków, spowodowa-
ły naruszenie ciągłości tradycji badań historycznych oraz zahamowały proces 
stworzenia białoruskiej szkoły historycznej.

Na okres białorusizacji przypada nasilenie ruchu krajoznawczego. Liczne 
towarzystwa, które zajmowały się regionalną historią i kulturą, powoływano 
do życia w różnych miejscowościach, na uczelniach i w urzędach oświaty. 
W 1924 roku powstało Centralne Biuro Krajoznawcze, by w cztery lata póź-
niej zrzeszyć aż 301 organizacji. Już na początku następnego dziesięciolecia 
badania regionalne ze względu na swoje treści, które zaczęły wyraźnie nastrę-
czać dużo kłopotów władzom, wstrzymano, a krajoznawstwo przekierunko-
wano na propagowanie postępów socjalistycznego budownictwa17.

Po drugiej wojnie światowej kontrola środowiska historyków ze strony KC 
KPZR nie uległa zmianom, wprost przeciwnie, wzmacniała się z nową siłą 
w wyniku narzucenia metodologii marksistowsko-leninowskiej i niepodwa-
żalnej, moskwocentrycznej wizji historii Białorusi. Niezbędnymi składnikami 
radzieckiej doktryny historycznej była „teoria” jedynego staroruskiego naro-
du, młodszych braci Ukraińców i Białorusinów, odwiecznego dążenia Biało-
rusinów do zjednoczenia się z Rosją oraz postępowego charakteru rozbiorów 
Rzeczypospolitej, a także narzucenie idei tego, że białoruska państwowość 
swymi początkami sięga 1919 roku, a więc swoje istnienie zawdzięcza wła-
dzy radzieckiej.

Mimo występowania tematów tabu, obejmujących zagadnienia etnogene-
zy Białorusinów lub najazdów moskiewskich w XV–XVII wieku, próbowano 
znaleźć na nie odpowiedzi. Elementem ruchu nonkonformizmu w latach 60.–
–70. XX wieku na Białorusi był Ośrodek Akademicki, nieformalne zrzesze-
nie humanistów białoruskich. Na początku lat 70. XX wieku w ramach walki 

17 Л. Алексеев, Археология..., c. 176–177.
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z nacjonalizmem Ośrodkowi zadano cios. W 1974 roku pięciu naukowców 
z Akademii Nauk pozbawiono pracy18.

W 1968 roku białoruski historyk Mikoła Jermałowicz ukończył książkę 
Śladami pewnego mitu, poruszającą drażliwe zagadnienie początków Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Praca ukazała się dopiero w 1989 roku. W latach 
60.–70. XX wieku władze na różne sposoby zwalczały teorię bałtyjskiego 
substratu w etnogenezie Białorusinów, autorstwa rosyjskiego archeologa Wa-
lentyna Siedowa, w 1973 roku zaś zakazano w Mińsku przeprowadzenia kon-
ferencji poświęconej temu zagadnieniu19. 

Logiczne się wydaje, że w okresie pierestrojki, czyli w drugiej połowie lat 
80. XX wieku, koła humanistyczne i narodową inteligencję zaczęła nurtować 
problematyka etnogenezy Białorusinów i źródeł białoruskiej państwowości, 
zagadnienie miejsca i roli Białorusinów w Wielkim Księstwie Litewskim oraz 
stosunki z Rosją. Te pytania ujawniły się pod naciskiem społeczeństwa żąda-
jącego zrewidowania obowiązującej wizji historii kraju, co zmusiło władze 
do prowadzenia „okrągłych stołów”. Przeszłość kraju była szeroko omawia-
na na łamach licznych czasopism: „Спадчына”, „Маладосць”, „Полымя”, 
„Крыніца”, a książki Mikoły Jermałowicza Śladami jednego mitu (1989), 
Dawna Białoruś (1990)20 oraz liczne powieści i publicystyka historyczna zre-
wolucjonizowały ówczesną wizję rodzimej historii.

Po dłuższej przerwie, na początku lat 90. XX wieku białoruska nauka hi-
storyczna stanęła przed prawdziwym wyzwaniem – brakiem własnej tradycji 
historycznej, słabym zapleczem, problemami natury metodologicznej, wyni-
kającymi z długoletniej izolacji od europejskiej nauki historycznej, potrzeby 
nadrobienia tematycznych zaległości stanowiących w czasach radzieckich 
kwestie zakazane, wreszcie brakiem koncepcji edukacji historycznej. 

Taka koncepcja została opracowana dopiero w 1991 roku. Warto zauwa-
żyć, że po drugiej wojnie światowej pierwszy szkolny podręcznik Historii 
Białorusi ukazał się dopiero w 1960 roku. Opierający się na obowiązującej 
metodologii marksistowsko-leninowskiej, stanowił zlepek stereotypów i mi-
tów z obowiązkowym negatywnym obrazem zachodnich sąsiadów oraz rosjo-
centrycznym spojrzeniem na własną historię. O ile jeszcze w latach 30. XX 
wieku krytycznie oceniano politykę Katarzyny II i Murawiowa-Wieszatela, 
o tyle w powojennych książkach Rosja była odbierana tylko pozytywnie21. 

18 Нанканфармізм у Беларусі. 1953–1985. Даведнік, т. 1, аўтар-укладальнік 
А. Дзярновіч, Мінск 2004, с. 196–204.

19 Р. Лінднэр, Гісторыкі..., c. 446.
20 М. Ермаловіч, Слядамі аднаго міфа, Мінск 1989; tenże, Старажытная Беларусь, 

Мінск 1990.
21 H. Sahanowicz, Białoruska historiografi a wczoraj i dziś, „Przegląd Wschodni”, t. 8, 

z. 3 (31), s. 759–760.
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Należy również podkreślić, że do przedmiotów obowiązkowych na uczel-
niach należały historia ZSRR i KPZR. W szkolnych programach w okresie 
sowieckim dominowała historia Rosji z elementami historii innych republik 
związkowych. Z kolei historia Białorusi była zmarginalizowana i funkcjono-
wała w charakterze uzupełniania historii ZSRR.

Nie dziwi fakt, że szczególna uwaga środowisk historycznych na początku 
lat 90. XX wieku skupiła się na kwestii podręczników i programu nauczania 
historii. W 1992 roku historia Białorusi uzyskała status samodzielnego przed-
miotu22. W 1993 roku przygotowano 20 nowych podręczników i pomocy do 
nauki historii. Treściowo nowe podręczniki radykalnie różniły się od swoich 
„poprzedników”. W nowych opracowaniach wywodzono początki państwo-
wości od księstwa połockiego, omawiano najazdy moskiewskie, obiektyw-
nej oceny doczekał się ustrój totalitarny XX wieku. Myśl przewodnią nowej 
koncepcji stanowiło kształtowanie świadomości historycznej jako czynnika 
uświadomienia narodowej odrębności kraju23.

Po 1995 roku nauki historyczne stały się areną walki politycznej i pilnej 
uwagi państwa. Jak trafnie zauważył białoruski pisarz Uładzimir Arlou: 

pamięć historyczna opiera się na szkolnych podręcznikach, nie dziwi więc fakt, iż więk-
szość ludności kraju, mówiąc delikatnie, posiada niesprecyzowane wyobrażenia o prze-
szłości kraju24.

Dlatego nie jest przypadkiem, iż po zmianie narodowej symboliki w 1995 
roku i uświadamiając sobie siłę wiedzy historycznej, prezydent Łukaszenka 
zabrał się za nauki historyczne. Pierwszy krok w resowietyzacji edukacji hi-
storycznej poczynił Główny Urząd Informacji Społeczno-Politycznej, który 
podjął decyzję o wycofaniu nowych podręczników i powrocie do starych, nad 
którymi pracowała specjalnie powołana Komisja przy Radzie Ministrów. Do 
grona animatorów „ustalenia nowej prawdy historycznej” należeli historycy 
starej sowieckiej szkoły, którzy zarzucali większości historyków uległość wo-
bec Zachodu, antyrosyjskość. Poza tym w podręcznikach z pierwszej połowy 
lat 90. XX wieku dostrzegali oni brak pozytywnej oceny rozbiorów i nega-
tywną charakterystykę reżimu totalitarnego. Dlatego z czasem z podręczni-
ka historii powszechnej usunięto defi nicję totalitaryzmu i fakty świadczące 
o współpracy władz radzieckich z hitlerowskimi Niemcami.

Na fali ideologicznej koniunktury powstały „nowe stare” podręczniki dla 
szkół średnich i wyższych. Na końcu lat 90. XX wieku ukazały się liczne 
„nowe podręczniki”, w których przedstawiano odrodzony mit o staroruskiej 
narodowości i Moskwie jako ośrodku zjednoczenia narodów wschodniosło-

22 Tamże, s. 761.
23 H. Sahanowicz, Wojna z białoruską historią, [w:] Tematy polsko-białoruskie. Historia, 

literatura, edukacja, Olsztyn 2003, s. 186.
24 Tamże, s. 187.
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wiańskich. Zresztą wszystkie ofi cjalne podręczniki, powstałe w tym okresie, 
były nasycone ideologią państwową, traktowały rozbiory Rzeczypospolitej 
jako „zjawisko postępowe”, ponieważ umożliwiły Białorusinom pozbycie się 
„jarzma polsko-litewskich feudałów”, a rozpad ZSRR przedstawiały jako naj-
gorsze zło. Odradzający się duch „północno-zachodniego kraju” i błędy fak-
tografi czne nowych opracowań zostały krytycznie ocenione przez środowisko 
akademickie.

Metody walki z generacją niepokornych historyków przybierają różne 
formy. Charakterystyczny pod tym względem jest przykład Ihaha Kuznia-
cowa, badacza represji stalinowskich, nachodzonego i zniesławianego przez 
sowieckich ortodoksów. W 1998 roku zwolennicy resowietyzacji nauk histo-
rycznych wystosowali skargę do Generalnego Prokuratora Białorusi w celu 
pociągnięcia do odpowiedzialności autorów konferencji „Represje polityczne 
w Białorusi w latach 1917–1997”.

Oprócz procesów sądowych do arsenału środków „dialogu” ze środowi-
skiem historyków należy cenzura wprowadzona w 1996 roku. Polega ona na 
wstrzymywaniu sprzedaży książek historycznych bądź skreślaniu z planów 
wydawnictw publikacji treściowo wykraczających poza ramy ofi cjalnej kon-
cepcji historii25. 

Za główną siedzibę opozycyjnych historyków władze uważają Instytut 
Historii Akademii Nauk Białorusi. Począwszy od 1995 roku pracownicy In-
stytutu są notorycznie oskarżani zarówno o brak warsztatu badawczego, jak 
i naruszenie dyscypliny pracy. W 2000 roku prezes Akademii Nauk Białorusi 
Aleksandr Wojtowicz zagroził rozwiązaniem Instytutu Historii.

W ostatnich latach z tej placówki zwolniono kilku znanych i doświadczo-
nych historyków, którzy pracowali w Instytucie ponad 20 lat: Ninę Stużyńską, 
Hienadzia Sahanowicza, Andreja Kisztymawa i kierownika działu średnio-
wiecznej archeologii Siarheja Tarasowa26. 

W 2005 roku z Instytutu Historii usunięto Hienadzia Sahanowicza, który zaj-
muje się historią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ofi cjalną przyczyną zwol-
nienia historyka z Instytutu Historii Akademii Nauk Białorusi jest „naruszenie 
dyscypliny pracy”. Do najbardziej aktualnych i odkrywczych monografi i w hi-
storiografi i białoruskiej należy zaliczyć jego książkę Nieznana wojna (Mińsk 
1995), traktującą o rosyjskiej okupacji białoruskich ziem w latach 1654–1667. 
Polskim czytelnikom jest znany z Historii Białorusi (Lublin 2002)27.

25 Tamże, s. 191.
26 А. Котлярчук, Історики... c. 68–69; http://www.svaboda.org/articlesfeatures/socie-

ty/2007/2/F429F35F-F97A-413C-859B-E3F5C347F760.html; http://www.svaboda.org/artic-
lesfeatures/society/2006/8/3CDB6C14-22E8-41A0-9D1F-995CAA9CB723.html.

27 Na Białorusi wyrzucają niezależnych historyków, „Gazeta Wyborcza”, 4 lipca 2005 r.; 
А. Котлярчук, Історики..., c. 66.
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Zarzuty stawiane historykom wydają się absurdalne. W 2004 roku Pań-
stwowa Komisja Akredytacyjna odrzuciła pracę habilitacyjną Jauhiena Anisz-
czenki poruszającego drażliwy dla obecnych władz temat rozbiorów i rosyj-
skiej aneksji ziem białoruskich. W celu „uzasadnienia” swojego stanowiska 
w lutym 2007 roku zarzucono mu słabą prezentację dorobku. W rzeczywi-
stości Aniszczenka jako historyk rozbiorów poświęcił tej problematyce pięć 
monografi i28. Należy zauważyć, że metodę „czarnej” recenzji Najwyższa Ko-
misja Atestacyjna zastosowała także w wypadku innych prac, np. Tacciany 
Dobouskaj Proces teatralny na Białorusi w latach 1941–1944 (2002), Iryny 
Kasztelan Życie codzienne społeczeństwa białoruskiego w latach 1944–1953 
(2007)29, Wolhi Papko Białoruska polityka państwowa w zakresie zawodowej 
kultury artystycznej (1985–2000) (2006).

Wnioski

Białoruś należy do nielicznych krajów Europy, w których funkcjonują dwie 
rozbieżne wizje dziejów kraju, władz i środowiska narodowej inteligencji. 
Tym się tłumaczy ciągła konfrontacja władz ze środowiskiem historyków, 
fakt zaś presji oraz różnych form kontroli nauk historycznych w całym XX 
wieku wynikały z roli historii w unarodowieniu i ugruntowaniu się narodowej 
tożsamości.

Obecna sytuacja nauk historycznych mimo swojej złożoności znacz-
nie się różni od tej z czasów radzieckich. Okres pierestrojki i pierwsze lata 
niepodległości można z całą pewności określić jako czas renesansu huma-
nistyki białoruskiej, odrzucenia ideologicznych stereotypów, wypracowania 
koncepcji rodzimej historii opierającej się na ogólnoludzkich i narodowych 
wartościach. Świadczą o tym nowe kierunki badawcze, psychohistoria, dzie-
je polityczne Wielkiego Księstwa Litewskiego, szerokie spektrum zagadnień 
historii XX wieku, czyli problematyka zbrodni stalinowskich, wystąpień 
antybolszewickich, wreszcie kolaboracji podczas drugiej wojny światowej. 
Pozytywnie przedstawia się sytuacja rynku pism historycznych. W czasach 
radzieckich aż do 1989 roku na Białorusi nie wydawano żadnych fachowych 
pism historycznych, z wyjątkiem biuletynu „Pomniki Historyi i Kultury Bia-
łorusi”. Obecnie w kraju ukazują się liczne naukowe i popularnonaukowe 
czasopisma: „Dziedzictwo”, „Беларускі гістарычны часопіс” (1993), po-
święcony tematyce edukacyjnej, stricte naukowe „Беларускі Гістарычны 

28 http://www.svaboda.org/articlesfeatures/society/2007/2/F429F35F-F97A-413C-859B-
E3F5C347F760.html

29 http://www.belradio.fm/by/173/news/6277
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Агляд”, „Гістарычны Альманах”, „Гістарычна-археалагічны зборнік” 
(1999), „Штогоднік Інстытута Гісторыі НАН Беларусі”, „Беларускі 
археаграфічны штогоднік”. Rozwija się rynek czasopism specjalistycznych, 
np. „Архівы і справаводства”, „Herold Litherland” (genealogia, sfragistyka, 
heraldyka)30.

30 H. Sahanowicz, Białoruska historiografi a wczoraj i dziś, „Przegląd Wschodni”, t. 8, 
z. 3 (31), s. 765–766; А. Котлярчук, Історики..., c. 66–67.
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