
Ks. Grzegorz Sosna, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Biało

stocczyźnie (1 944 - 1 94 8) w ocenie w ładz Rzeczpospolitej Polskiej. Wybór 

dokumentów. Sytuacyjne sprawozdania Wojewody Białostockiego oraz 

Powiatowych Starostów Białostockiego, Bielskopodlaskiego i Sokólskiego 

w latach 1 944-1 948, Ryboły 1996, s. 95.

Recenzowana książka ks. Grzegorza Sosny poprzedzona jest „Słowem wstępnym" 
rozpisanym na trzy głosy: Kazimierza Urbana, Sokrata Janowicza i Eugeniusza Mi
ronowicza. Odnoszę jednak wrażenie, że nie wszyscy oni przeczytali jej maszynopis 
uważnie. I tak Kazimierz Urban pisze, że autor ograniczył się do sprawozda1i sytu
acyjnych wojewody białostockiego z lat 1944-1948, podczas gdy „również archiwa 
powiatów mogą zawierać przeciekawe materiały" (s. 6). Tymczasem, jak wskazuje 
już sam podtytuł, w książce znajdują się także fragmenty sprawozdań sytuacyjnych 
trzech starostów powiatowych. 

Z kolei Sokrat Janowicz twierdzi, iż „okrzepłe struktury przyszłej PRL" na równi 
z podziemiem zbrojnym i ekspozyturami ZSRR dążyły do wyrugowania z Białostoc
czyzny mniejszości białoruskiej - wynikałoby więc z tego, Że poparcie Białorusinów 
dla nowej w ładzy było całkowicie irracjonalne. Takiego wniosku nie można jednak 
wyciągnąć z publikowanych materiałów źródłowych - wręcz odwrotnie - działania 
władz zarówno paraliżowały plany zbrojnego podziemia, jak i nie uwzględniały żą
dań przedstawicieli BSRR (występowali oni do starostów o ukaranie osób, które 
nie chciały wyjechać do ZSRR, mimo złożonych wcześniej deklaracji). 

Nie można również zgodzić się z twierdzeniem o niejasnej sytuacji prawnej Cer
kwi w Polsce, uregulowanej przecież ostatecznie w 1938 r. Zwracając uwagę na 
odnowienie się konfliktu wokół autokefalli, warto byłoby zastanowić się, czy wów
czas korzystniejsze byłoby uzależnienie w sprawach religijnych poprzez Mińsk od 
Moskwy. Czy zgodne z interesem prawosławnych w woj. białostockim było zwró
cenie się w jednym z ostatnich kazań przeciwnika autokefalii ks. Iwasienki „ażeby 
zdecydowali się razem wyjechać do BSRR" ? 

Tytuł książki, choć długi, jest trochę nieprecyzyjny, a wynika to z pewnej niekon
sekwencji autora. Z jednej strony jest to bowiem publikacja zawierająca fragmenty 
sprawozdań wojewody dotyczące mniejszości narodowych (Białorusinów, Litwinów, 

346 



Żydów, Rosjan, Niemców i Tatarów) i spraw wyznaniowych (wyznania: katolickie, 
prawosławne, muzułmańskie, mojżeszowe i różne sekty) nie tylko na Białostocczyź
nie, ale w całym woj . białostockim, z drugiej - wiadomo, Że ks. Sosnę interesują 
głównie prawosławni i Białorusini. Świadczy o tym uwzględnienie w wypadku spra
wozdań starostów tylko tych trzech powiatów, w których oni mieszkali .  Ta celowa 
niekonsekwencja przynosi efekt w postaci przedstawienia postaw ludności prawo
sławno-białoruskiej na tle innych grup narodowościowych i wyznaniowych. 

Przypomnieć tu należy, że 3 lata temu ukazała się książka Eugeniusza Miro
nowicza poświęcona Białorusinom w Polsce w pierwszych latach Polski Ludowej , 
w której wykorzystał on m.in. źródła publikowane w recenzowanej pracy 1 . Trzeba
jednak przyznać, że po dokładnym przeczytaniu fragmentów sprawozda1i sytuacyj
nych, można polemizować z niektórymi opiniami E .  Mironowicza. 

Otóż w swojej książce, w odniesieniu do roku 1948 , pisze on : „Białorusini to 
temat, o którym oficjalnie nie mówiło się na terenie województwa białostockiego. 
Zgodnie z logiką jednonarodowego państwa ich po prostu nie było. Zapytany służ
bowo na początku 1948 r. o mniejszości narodowe starosta powiatu białostockiego 
Alfons Kaczmarek, pisał w odpowiedzi" - i tu cytuje fragment jego sprawozda
nia sytuacyjnego za marzec 1948 r. - „z mniejszości narodowych zasadniczo na 
terenie powiatu nie pozostał nikt . Jest pewna liczba ludności, która możliwie, że 
przedtem była uważana za Białorusinów , lecz w obecnej chwili we wszystkich wy
padkach służbowych, podkreśla swą polskość" 2 .  Tymczasem w pozostałych 9 spra
wozdaniach starosty białostockiego z tegoż roku znajduje się najczęściej formułka 
następującej treści: „Na terenie powiatu są tylko Białorusini, którzy odnoszą się 
lojalnie do zarządze1\. władz" (s.6 1-66) . 

E. Mironowicz powołuje się również na opinię starosty sokólskiego odwołując się 
do jego stwierdzenia: „ . . .  na terenie tutejszego powiatu mniejszości narodowych nie 
ma"3 , podczas gdy w kolejnych sprawozdaniach z lat 1947-1948 zamieszczonych
w książce ks. Sosny możemy przeczytać: „Na terenie tut. powiatu poza ludnością 
polską zamieszkuje tylko mniejszość narodowa białoruska" (s. 86, 87) lub „Na tere
nie tut . powiatu nie ma mniejszości narodowych za wyjątkiem białoruskiej" (s. 88) .  

Porównując obydwie książki, choć jedna z nich jest monografią, a druga wyborem 
dokumentów, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na inną cezurę końcową, u Mironowi
cza jest to rok 1949 , u ks. Sosny - 1948. Żaden z autorów nie próbuje jednak ich 
uzasadnić. Właśnie w recenzowanej pracy brakuje wstępu odautorskiego, w któ
rym ks. Sosna powinien odnieść się do tej i innych tego typu kwestii, jak np. dla
czego sprawozdania starosty bielskopodlaskiego kończą się na styczniu 1947 r. - nie 
wiemy, czy jest to efekt wyboru, czy też następne sprawozdania nie zachowały się. 
Można. więc jedynie domyślać się, że przyjęto zasadę absolutnego nieingerowania 
w wydawane dokumenty, pozostawiając błędy ortograficzne i inne. 

Wydaje się, że książka sporo zyskałaby, gdyby przy jej przygotowaniu uwzględ
niono chociażby doświadczenia z wydania przez MSW materialów podobnego typu 
„Komunikatów Informacyjnych Komisariatu Rządu na M. St. Warszawę"4 . Trzeba 
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jednak pamiętać, że recenzowana książka jest efektem pracy jednej osoby, pasJl 
badawczej historyka-amatora i w tym kontekście, zasługuje na szczególne uznanie. 

Jan Jerzy Milewski 

PRZYPISY 
1 E. Mironowicz, Białorusini w Polsce w 1 944- 1 94 9, Warszawa 1 993. 

2 Tamże, s .  1 53 .  
3 Tamże, s. 1 53. 

4 Zob. Komunikaty Informacyjne Komisariatu Rządu na M. St. Warszawę, t. I, z. 1 ,  Warszawa 
1991 . 
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