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Przed pierwszą wojną światową w społeczeństwie Niemiec i Austro-Wę-
gier niewiele osób rejestrowało istnienie Białorusi jako osobną jednostkę et-
niczno-językową i kulturalną. W kołach rządzących Niemiec i Austro-Węgier
uważało się zwykle Białoruś za ekonomicznie i kulturalnie zacofaną część Ro-
sji, która nie zasługiwała na szczególną uwagę. Białoruś stanowiła przecież
wtedy integralny składnik Rosji, gdzie nawet unikało się rosyjskich termi-
nów administracyjnych Белоруссия, белорусы, белорусский dla określenia
Białorusi. Przed pierwszą wojną światową niemieckojęzyczne publikacje po-
święcone Białorusi – z wyjątkiem specjalistycznych prac slawistycznych –
należały do rzadkości.
W komunikacji międzynarodowej wymianę informacji na temat Biało-

rusi utrudniały również terminologiczne problemy identyfikacji tego kraju,
jego ludności, języka i kultury. W niemieckojęzycznych artykułach publicy-
stycznych i rozprawach popularnonaukowych, jak również w monografiach
fachowych, które ukazały się w pierwszych trzech dziesięcioleciach dwudzie-
stego wieku, Białoruś nazywano z regułyWeißruthenien, a jej mieszkańców
Weißruthenen, mówiących weißruthenische Sprache (językiem białoruskim).
Przypuszczalnie termin Weißruthenen utrwalił się na obszarze niemiecko-
języcznym poprzez politykę i terminologię austro-węgierską, która w oficjal-
nej i codziennej komunikacji nazywała Ukraińców Ruthenen (Rutenami),
a ich język ruthenisch (ruteńskim). Reprezentanci białoruskiego ruchu od-
rodzeniowego i kierownictwa Białoruskiej Republiki Ludowej 1918 r. nazy-
wali swój kraj w międzynarodowej komunikacji (po niem.) Weißruthenien
oraz (po franc.) Ruthénie Blanche. Z punktu widzenia białoruskiego ruchu
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narodowego, popieranego przez ruski [ukraiński] ruch narodowy w austriac-
kiej Galicji, rozgraniczenie terminologiczne Białorusi od Rosji było na pew-
no uzasadnione. Wskutek zmienionej sytuacji politycznej w latach 1920-ch
i jeszcze wyraźniej w latach 1930-ch terminy Weißruthenien i Weißruthene
wychodziły stopniowo z użycia. Ten wówczas już przestarzały termin zo-
stał przywrócony do życia na krótki czas podczas niemieckiej okupacji Bia-
łorusi w okresie drugiej wojny światowej. Konkurujący niemiecki termin
Weißrussland (względnie Weißrussen, weißrussisch) pojawił się w zasadzie
dopiero pod koniec pierwszej wojny światowej, przypuszczalnie pod wpły-
wem polityki Rosji Sowieckiej. Nowy termin używany był coraz częściej w la-
tach dwudziestych i ostatecznie wyparł dawniejszy termin Weißruthenien1.
Głównie podczas pierwszej wojny światowej drukowało się w Niemczech rów-
nież publikacje na temat tzw. Westrussland (Zachodniej Rosji), które albo
dotyczyły wszystkich zachodnich prowincji Rosji, albo Białorusi w znacze-
niu właściwym, imitując rosyjską terminologię (Западная Русь/Россия).
Do rzadkich niemieckojęzycznych publikacji przed 1914 rokiem po-

święconych Białorusi należy artykuł „Das totgesagte Weißrussland” [Ogło-
szona za zmarłą Białoruś] Palisandra Heba (pseudonim nieznanego auto-
ra) w dwutygodniowej gazecie „Ruthenische Revue” (Wiedeń, paździer-
nik 1904, s. 533–538). To pismo periodyczne było gazetą niemieckojęzycz-
ną Ruskiego [Ukraińskiego] Komitetu Narodowego (Ruthenisches National-
komitee), która ukazywała się w Wiedniu w latach 1903–1905 pod re-
dakcją znanego ukraińskiego publicysty i pisarza Romana Sembratowi-
cza. (https://uk.wikipedia.org/wiki/ – Stan 11 lipca 2015; Довiдник 2001,

s. 735–736).
Wskutek okupacji pewnych regionów zachodnich rosyjskiego impe-

rium latem 1915 roku przez niemieckie jednostki wojskowe pod dowódz-
twem marszałka Paula von Hindenburga wzrosło nagle zainteresowanie
niemieckiego społeczeństwa wspomnianymi terytoriami. Kurlandia, Litwa
i zachodniobiałoruski okręg Białostocko-Grodzieński (włącznie z polski-
mi powiatami augustowskim i suwalskim) były podporządkowane niemiec-
kiej administracji wojskowej pod nazwą Ober Ost [Górny Wschód]. Na-
czelne dowództwo niemieckiej armii i centralna administracja zdobytych
terenów zostały umieszczone w litewskim mieście Kowno. Kierownictwo
okręgu administracyjnego Ober Ost objął szef sztabu niemieckiego frontu
wschodniego generał Erich Ludendorff. 29. sierpnia 1916 r., w dzień prze-

1 Od 1945 roku w niemieckojęzycznych publikacjach terminyWeißrussland,Weißrussen,
weißrussisch przeważają stanowczo nad innymi synonimami; najnowsze niemieckie termi-
ny Belarus, Belarussen, belarussisch z oporem wchodzą w uzus językowy.
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jęcia najwyższego dowództwa niemieckiego wojska w Berlinie przez Hin-
denburga i Ludendorffa, marszałek książę Leopold Bawarski (Prinz Le-
opold von Bayern) został mianowany głównym dowódcą niemieckiego fron-
tu wschodniego. (wikipedia.org/wiki/Ober Ost – Stan 6.11.2012; wikipe-
dia.org/wiki/Leopold von Bayern – Stan 7.11.2012).
Niemieckie władze wojskowe Ober Ostu stały wtedy przed trudnym za-

daniem rządzenia regionem wielonarodowościowym i wielokulturowym. Ce-
lem rozwiązania złożonego problemu etnicznego i językowego władze okupa-
cyjne zdecydowały się na zasadę równouprawnionego traktowania wszyst-
kich narodowości i ich języków. Od jesieni 1915 r. do lutego 1918 r. niemiec-
kie władze wojskowe Ober Ostu przyczyniły się do stworzenia cywilnej admi-
nistracji, szkolnictwa i prasy w językach krajowych jak również zaspokojenia
potrzeb kulturalnych. Decyzje swoje podejmowały władze niemieckie nieraz
w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych ruchów narodowych.
Ostateczna klęska militarna Rosji w przebiegu rewolucji 1917 roku i ob-
jęcie władzy w Rosji przez bolszewików w październiku 1917 jak również
daremne rokowania pokojowe pomiędzy mocarstwami centralnymi a Rosją
Sowiecką od grudnia 1917 r. do lutego 1918 r. doprowadziły do odnowienia
ofensywy niemieckiej i austro-węgierskiej w lutym 1918 r., która zatrzymała
się dopiero na linii Dniepru. Wskutek tej operacji około 85% białoruskiego
obszaru dostało się pod okupację niemiecką, która miała trwać od marca do
października 1918 r. W tym półroczu praktykowana dotąd niemiecka admi-
nistracja wojskowa Ober Ostu była rozszerzona niemal na całą Białoruś.
Niemiecka administracja wojskowa Ober Ostu wydała sama książkę, za-

wierającą sprawozdanie ze swojej pracy administracyjnej pod tytułem „Das
Land Ober Ost. Deutsche Arbeit in den Verwaltungsgebieten Kurland, Li-
tauen und Białystok–Grodno” [Kraina Ober Ost. Niemiecka praca w re-
gionach administracyjnych Kurlandia, Litwa i Białystok–Grodno] (Stutt-
gart 1917). Na polecenie marszałka Leopolda Bawarskiego wydany został
słownik regionalnych języków krajowych pod tytułem „Sieben-Sprachen-
-Wörterbuch. Deutsch – Polnisch – Russisch – Weißruthenisch – Litauisch –
Lettisch – Jiddisch” [Słownik siedmiojęzyczny. Niemiecki – Polski – Rosyjski
– Białoruski – Litewski – Łotewski – Jidysz] w Lipsku w pierwszej połowie
1918 roku. Ta nowatorska praca leksykograficzna opracowana była przez
biuro tłumaczeń oddziału prasy (u głównego dowódcy frontu wschodnie-
go) na podstawie wielojęzycznej kartoteki terminologicznej lat 1916–1917,
która przeznaczona była pierwotnie tylko dla wewnętrznej pracy przekłado-
wej. Biuro owo miało za zadanie przekładanie zarządzeń i ogłoszeń władz
Ober Ostu na języki krajowe, używane w określonym okręgu administracyj-
nym. Oprócz tego słownik wielojęzyczny miał służyć niemieckim urzędni-
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kom i wojskowym w służbowej i pozasłużbowej komunikacji z wielojęzyczną
ludnością a nawet pierwszą podstawą dla jednolitego terminologicznego roz-
woju języków krajowych. W dziennikarstwie Ober Ostu wydatną rolę ode-
grała gazeta dziesiątej armii („Zeitung der X Armee”), która wychodziła
w Wilnie jako dziennik od grudnia 1915 r. do grudnia 1918 r. i drukowa-
ła zarówno publicystykę (na przykład artykuł „Die weißruthenischen An-
sprüche” [Pretensje białoruskie] (Zeitung der X. Armee, 20. März 1918),
jak również różne tomy na tematy białoruskie oraz wydała nawet kata-
log wystawy sztuki białoruskiej „Wilna – Mensk. Altertümer und Kunstge-
werbe. Führung durch die Ausstellung der Zeitung der 10. Armee” [Wilno
– Mińsk. Starożytność i rzemiosło artystyczne. Przewodnik po wystawie
Gazety X. Armii] (Wilno 1918), zredagowany przez niemieckiego archeolo-
ga Alberta Ippela. Na tejże wystawie pokazano część antycznych zbiorów
białoruskich zgromadzonych przez znawcę i zbieracza starożytności Iwa-
na Łuckiewicza.
W czasie okupacji Wilna we wrześniu 1915 r. pojawili się oprócz wojsko-

wych również cywilni współpracownicy i doradcy niemieckiej armii, wśród
nich wybitni przedstawiciele nauki, literatury i sztuki niemieckiej. Wtedy nie
tylko kierownictwo polityczne i wojskowe Niemiec, lecz także niemiecka na-
uka zaczęli interesować się Białorusią, jej historią, kulturą i językiem. Prze-
bieg wojny zwiększył zainteresowanie niemieckiego społeczeństwa (w szcze-
gólności polityków, wojskowych, dziennikarzy, jak również przedstawicieli
różnych dyscyplin naukowych [ekonomii, geografii, historii, językoznawstwa,
etnografii, historii sztuki]) zachodnią peryferią Rosji. Zakres niemieckich pu-
blikacji na temat mało dotąd znanej Białorusi sięgał od ogólnych, krótkich
informacji w zbiorkach i czasopismach do poważnych rozpraw naukowych.
Do wspomnianych popularnych publikacji należą na przykład: „Kennen Sie
die Weißruthenen?” [Czy Państwo znają Białorusinów?] w książce „Kennen
Sie Russland?” (Halle 1916, cz. II, oddz. XI, s. 140–145); J. Eckardt: „Die
Weißrussen” w czasopiśmie „Osteuropäische Zukunft” 19 (Monachium 1918,
s. 168–169).
Niemieckie publikacje (czasami propagandowe) omawiają głównie te-

maty wojskowości, geografii ekonomicznej, mniejszości i języków naro-
dowych jak również historycznego rozwoju okupowanych terenów. Opu-
blikowana przez geografa Johanna Zyłkę broszura „Westrussland in mi-
litärgeographischer Hinsicht” [Zachodnia Rosja pod względem geografii woj-
skowej] (Berlin 1916) przeznaczona była na pewno dla niemieckiego kierow-
nictwa politycznego i militarnego. Geograficzno-ekonomiczne rozprawy na
temat zachodnich prowincji Rosji miały przypuszczalnie znaczenie dla za-
opatrzenia gospodarczego jednostek armii niemieckiej. Do takiego typu prac
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należą też następujące publikacje: Maximilian Friedrichsen: „Die Grenzmar-
ken des europäischen Rußland, ihre geographische Eigenart und ihre Bedeu-
tung für den Weltkrieg” [Pograniczne tereny europejskiej Rosji, ich specyfika
geograficzna i znaczenie dla wojny światowej] (Hamburg 1915); Max Sering:
„Westrussland und seine Bedeutung für die Entwicklung Mitteleuropas” [Za-
chodnia Rosja i jej znaczenie dla rozwoju Europy Środkowej] (Lipsk – Ber-
lin 1917). Badania i publikacje na temat licznych etnicznych i językowych
mniejszości imperium rosyjskiego i ich dążeń politycznych mogły służyć ja-
ko źródło informacyjne o społecznopolitycznym położeniu Rosji. Do takiej
kategorii prac można zaliczyć następujące publikacje: E. Ostmann: „Rus-
slands Fremdvölker, seine Stärke und Schwäche” [Obce narody Rosji. Jej siła
i słabość] (Monachium 1915); H. von Revelstein: „Die Not der Fremdvölker
unter dem russischen Joche” [Bieda obcych narodów pod jarzmem rosyj-
skim] (Berlin 1916), zawierająca rozdziały o Finlandii, prowincjach nadbał-
tyckich, Litwie i Polsce, Ukrainie i Białorusi (s. 66–75), Besarabii i Kaukazie.
(http://solrtest.bsz-bw.de/vufind/Record/DE-208057955433); A. Wileński:
„Die Nationalitätenfrage in Litauen und in Weißruthenien” [Kwestia naro-
dowościowa na Litwie i Białorusi] („Polnische Blätter”, Berlin, t. 6, nr. 49,
1. luty 1917, s. 114–123; nr. 50, 10. luty 1917, s. 154–163).
Wraz z niemieckimi jednostkami wojskowymi przybyli do Ober Ostu

również przedstawiciele młodej niemieckiej elity kulturalnej, która odbyła
swoją służbę wojskową w sztabach i ich oddziałach. Wśród nich byli nie
tylko publicyści i korespondenci wojenni, jak na przykład Walter Jäger,
lecz także pisarze, poeci, filolodzy, malarze, historycy sztuki, archeolodzy,
geografowie, ekonomiści i inni, którzy w Wilnie, starym centrum kultury
białoruskiej, zapoznali się z życiem ludności białoruskiej, jej historią i kul-
turą. W wyniku doświadczeń wojennych młodzi intelektualiści niemieccy
wydali o Zachodniej Białorusi rozmaite publikacje specjalistyczne, a mia-
nowicie książki, broszurki i artykuły gazetowe. Do wybitnych osobowości
tej elity, która zazwyczaj pracowała w oddziale prasy i redakcji oraz w wy-
dawnictwie gazety X Armii albo w cenzurze wojskowej, należeli m. in. pi-
sarz Arnold Zweig, który w przyszłości napisze cykl powieści o pierwszej
wojnie światowej „Der große Krieg der weißen Männer” [Wielka wojna bia-
łych mężczyzn] (1927–1957) (część 1: „Der Streit um den Sergeanten Gri-
scha” [Spór wokół sierżanta Gryszy] – powieść na temat rosyjskiego jeńca
wojennego na terenie Ober Ostu); poeta i pisarz Richard Dehmel, który
m.in. opublikował „Kriegs-Brevier” [Brewiarz wojenny] (1917) i dziennik
wojenny „Zwischen Volk und Menschheit” [Między narodem a ludzkością]
(1919); poeta, pisarz i wydawca Oskar Wöhrle, autor sarkastycznych opo-
wiadań wojennych i wierszy; litograf, rysownik i malarz A. Paul Weber,
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który wydał książkę „Wilna: eine vergessene Kunststätte” [Wilno: zapo-
mniane miejsce sztuki] (Wilno 1917) (por. Сакалоускi 1994, 54); ponadto
pisarz i dziennikarz Herbert Eulenberg (1876–1949), który wspólnie z mala-
rzem Hermannem Struckiem wydał „Skizzen aus Litauen, Weißrußland und
Kurland” [Szkice z Litwy, Białorusi i Kurlandii] (Berlin 1916); literaturo-
znawca-romanista Victor Klemperer, który stał się później znanym nie tylko
ze swoich wspomnień z okresu narodowosocjalistycznego, lecz także z pracy
językoznawczej „Lingua Tertii Imperii. Sprache des Dritten Reiches” [Mo-
wa Trzeciej Rzeszy] (Berlin 1947); działacz polityczny i dziennikarz Salomon
Grumbach, który wydał broszurkę „Brest-Litowsk” (Lausanne 1918); geo-
graf i historyk Fritz Curschmann, który napisał artykuł publicystyczny „Die
Weißruthenen. Ein erwachendes slawisches Bauernvolk” [Białorusini. Bu-
dzący się słowiański naród chłopski] („Deutsche Rundschau”, Berlin 1918,
t. 176, s. 273–296). Geograf Bernhard Brandt opublikował w „Zeitschrift der
Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin” [Czasopismo Berlińskiego Towarzystwa
geograficznego] dwie prace: „Geographischer Bilderatlas des polnisch-weiß-
russischen Grenzgebietes” [Geograficzny atlas obrazowy polsko-biało-ruskie-
go pogranicza] (rok 1918, s. 1–98), zawierający 100 zdjęć fotograficznych,
oraz „Beobachtungen und Studien über die Siedlungen in Weißrussland”
[Spostrzeżenia i badania nad osadnictwem białoruskim] (rok 1918, nr. 7–8,
s. 269–292; rok 1919, nr. 2–3, s. 44–78), zawierającą szczegółowe informacje
na przykład o wsi i chłopstwie, dobrach ziemskich, ludności miejskiej, ty-
pach miast, krajobrazach kulturowych oraz nazwach miejscowych Białorusi.
(https://archive.org/stream/zeitschriftderge1919geseuoft/zeitschriftderge19
19geseuoft djvu.txt). Oprócz tego swoją służbę wojskową odbyli w dziesią-
tej armii językoznawcy Paul Diels i Erwin Koschmieder, którzy wyróżnili
się w okresie międzywojennym i powojennym jako wybitni uczeni. Indoeu-
ropeista, germanista i slawista Paul Diels został profesorem na niemieckim
uniwersytecie praskim oraz na uniwersytecie wrocławskim i monachijskim.
Językoznawca-slawista Erwin Koschmieder został profesorem na uniwersy-
tecie wileńskim i monachijskim.
W roku 1916 w podeszłym już wieku przybył do Wilna teolog, orienta-

lista i slawista Rudolf Abicht, profesor uniwersytetu wrocławskiego, który
nawiązał kontakty z wileńskimi przedstawicielami białoruskiego ruchu na-
rodowego, na przykład z Janką Stankiewiczem, braćmi Iwanem i Antonem
Łuckiewiczami, Balasławem Paczobką, Wacławem Łastouskim, a nieco póź-
niej także z Branisławem Taraszkiewiczem, z którymi utrzymywał inten-
sywne kontakty zawodowe w latach 1916–1919. Korespondencja Abichta
z wymienionymi białoruskimi działaczami zawiera jego propozycje na temat
reformy pisowni i interpunkcji białoruskiej, jego plany odnośnie do opraco-
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wania niemieckojęzycznej białoruskiej gramatyki naukowej oraz liczne pyta-
nia szczegółowe z zakresu białoruskiego języka literackiego i ludowego (Са-
калоускi 1994, 54–74).
Intensywne angażowanie się Abichta w badania i popularyzację kul-

tury białoruskiej było rzeczywiście nadzwyczajne. Dopiero w wieku 66 lat
studiował język białoruski i prowadził we Wrocławiu jako pierwszy zagra-
niczny uczony wykład uniwersytecki o języku białoruskim. W roku aka-
demickim 1917–1918 Abicht posłał swoich studentów slawistyki na prak-
tykę do Wilna; ponadto wykładał nawet język białoruski na seminarium
nauczycielskim w zachodniobiałoruskim miasteczku Swisłocz (Праф. Ру-
дольф Абiхт// ЛВТ 364 [1921]; Сакалоускi 1994, 56). W ciągu paru
lat Abicht wydał (razem z Janką Stankiewiczem) elementarz białoruski
„Prosty sposab stacca ŭ karotkim čase hramatnym” (Wrocław 1918), brał
udział w napisaniu i sporządzeniu krajoznawczego tomu „Weißruthenien”
(Berlin 1919), pracował nad niemieckojęzyczną naukową gramatyką języ-
ka białoruskiego oraz przygotował historię literatury białoruskiej. Ostat-
nie dwie prace nie zostały jednak zakończone, ponieważ Abicht zmarł już
w 1921 roku.
Abicht wyróżnił się nie tylko jako badacz, lecz także jako tłumacz i po-

pularyzator języka białoruskiego i literatury białoruskiej. Artykuły Abichta
o Białorusi, jego przekłady dzieł literatury białoruskiej zostały opublikowa-
ne w niemieckich czasopismach i gazetach. Spośród prac Abichta szczegól-
nie godny wspomnienia jest historyczny przegląd „Aus der alten und neuen
Geschichte Weißrutheniens” [Z dawnej i nowej historii Białorusi] („Zeitung
der X Armee”, Wilno), w którym jego autor zarysował historię Białoru-
si od Rusi Kijowskiej do pierwszej wojny światowej (Сакалоускi 1994, 57).
Ponadto Abicht opublikował wyniki swoich badań z historii literatury Biało-
rusi, m.in. poematu Тарас на Парнасе (artykuł „Калi быу напiсаны «Та-
рас на Парнасе»?” w gazecie „Homan”), oraz swoje niemieckie przekłady
m.in. wiersza „Роднае слова” Janki Kupały (w gazecie „Wilnaer Zeitung”)
(Сакалоускi 1994, 57; Праф. Рудольф Абiхт // ЛВТ 365 [1921]).

W okresie powojennym, od lat dwudziestych, dostrzega się w Niemczech
dalszą aktywację publicznego i specjalistycznego zainteresowania różnymi
aspektami Białorusi, o czym świadczy publikacja niektórych książek i bro-
szurek oraz przede wszystkim licznych artykułów w czasopismach. Jednak
autorzy tych publikacji są przeważnie pochodzenia wschodnioeuropejskiego,
a rzadziej niemieckiego.
W roku 1918 wychowany na ojcowskiej posiadłości na południowym

wschodzie od Dźwińska na pograniczu łotewsko-białoruskim młody bałtyc-
ko-niemiecki baron Eugen von Engelhardt przybył jako ochotnik wojenny
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do Mińska i Orszy, gdzie, obeznany z językiem i krajem, nawiązał szyb-
ko kontakt z ludnością Centralnej Białorusi i zetknął się po raz pierwszy
z białoruskim ruchem narodowym. Dopiero w latach trzydziestych zaczął
Engelhardt systematyczne studia historii, geografii, gospodarki, literatury
i folkloru Białorusi w celu publikowania swoich wyników badań w solidnej
rozprawie. Podczas drugiej wojny światowej zaproponowano Engelhardtowi
publikację zaplanowanej książki w wersji niewykończonej i przeprowadzenie
dokładnego opracowania poszczególnych rozdziałów dopiero w przyszłości.
Z powodu aktualnej sytuacji Engelhardt rzeczywiście opublikował przed-
wcześnie swoją książkę „Weißruthenien. Volk und Land” [Białoruś. Naród
i kraj] (Berlin – Amsterdam – Praga – Wiedeń, 1943), która wbrew swo-
im brakom stała się dziełem wzorcowym niemieckiej białorutenistyki. Drugi
tom książki, zawierający ilustracje, był już oddany do druku, ale, na nie-
szczęście, został zniszczony razem z drukarnią wskutek wydarzeń wojennych.
Po wojnie ciężko choremu autorowi już nie udało się dopracować pierwszego
tomu swojego dzieła, ponieważ wszystkie zgromadzone materiały i notatki
zginęły podczas wojny (Randow 2001, 89–91). Bądź co bądź, Engelhardt
wybił się po wojnie jeszcze jako tłumacz poezji Maksima Bahdanowicza
(Сакалоускi 1994, 54–55).
Tylko niektórzy niemieckojęzyczni publicyści i naukowcy (historycy, fi-

lolodzy, antropolodzy) wydali w okresie międzywojennym publikacje ma-
jące związek z Białorusią: Dziennikarz Walter Jäger redagował tom „Weiß-
ruthenien. Land, Bewohner, Geschichte, Volkswirtschaft, Kultur, Dichtung”
[Białoruś. Kraj, mieszkańcy, historia, gospodarka narodowa, kultura, poezja]
(Berlin 1919), pierwszą godną uwagi popularnonaukową publikację o Biało-
rusi w języku niemieckim. W sporządzeniu i napisaniu poszczególnych roz-
działów tej książki brali właśnie udział różni autorzy, m. in. Rudolf Abicht
i Anton Łuckiewicz. Abicht opracował rozdział „Aus der weißruthenischen
Literatur” [Z literatury białoruskiej], do którego włączył białoruskie bajki
ludowe i wiersze we własnym tłumaczeniu (Сакалоускi 1994, 58; Праф. Ру-
дольф Абiхт // ЛВТ 365 [1921]). Poza tym historyk Josef Pfitzner opubli-
kował pracę „Großfürst Witold von Litauen als Staatsmann” [Wielki książę
Litewski Witold jako mąż stanu] (Brno – Praga – Lipsk – Wiedeń, 1930).
Etnolog i antropolog Michael Hesch wydał broszurę „Letten, Litauer, Weiß-
russen. Ein Beitrag zur Anthropologie des Ostbaltikums” [Łotysze, Litwini,
Białorusini. Przyczynek do antropologii wschodnich krajów nadbałtyckich]
(Wiedeń 1933).
W okresie międzywojennym wschodnioeuropejscy (białoruscy, rosyj-

scy, litewscy) naukowcy (historycy, lingwiści, literaturoznawcy) pielęgnowa-
li swoje kontakty zawodowe z niemieckojęzycznymi kolegami i opublikowali
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swoje prace naukowe w języku niemieckim w znanych niemieckich wydaw-
nictwach i periodykach. Jewfimij Karski, twórca białoruskiej filologii, opubli-
kował w Niemczech swoją monografię „Geschichte der weißrussischen Volks-
dichtung und Literatur” [Historia białoruskiego folkloru i literatury] (Berlin
– Lipsk, 1926). Karski ogłosił również artykuł „Die weißrussische Philologie
in den letzten zehn Jahren” [Białoruska filologia w ciągu ostatnich dziesięciu
lat] (Zeitschrift für slavische Philologie. Lipsk 1925, t. I, s. 429–432). Oprócz
tego Karski zajął stanowisko wobec kilku prac filologicznych lat dwudzie-
stych w dwóch recenzjach, które opublikował w „Zeitschrift für slavische
Philologe” (Lipsk 1925, t. I, s. 429–432; 1928, t. V, s. 498–503).
Niemieckojęzyczne broszurki i artykuły o tematyce białoruskiej opu-

blikowali we wspomnianym okresie również M. Downar-Zapolski, U. Picze-
ta, S. Kaleko, M. Beresowski, A. Łuckiewicz, K. Bugas, P. Rastorgujew,
A. Vozniesenskij oraz inni. Historyk Mitrofan Downar-Zapolski opubliko-
wał broszurkę „Die Grundlagen des Staatswesens Weißruthenien” [Podsta-
wy państwowości białoruskiej] (Grodno 1919). Litewski językoznawca Kazi-
miras Buga, profesor lituanistyki w Kownie, wydał rozprawę „Die litauisch-
-weißrussischen Beziehungen und ihr Alter” [Litewsko-białoruskie stosunki
i ich przeszłość] w „Zeitschrift für slavische Philologie” (Lipsk 1925, t. I,
s. 26–57). Publicysta M. Beresowski [Berezovski] poinformował w broszur-
ce „Das Golgatha des weißrussischen Volkes unter der Ferse der polnischen
Okkupanten: Warum zertruümmerte Pilsudski die Hromada?” [Golgota bia-
łoruskiego narodu pod piętą polskich okupantów] (Berlin 1928) o rozbiciu
Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady w 1927 roku. Historyk Uła-
dzimier Piczeta pisał w artykule „Die weißrussische Geschichtsforschung
1922–1928” o przebiegu białoruskich badań historycznych w praskim czaso-
piśmie „Die slavische Rundschau” (Berlin – Lipsk – Praga 1929, t. I, nr. 8,
s. 661–666; nr. 10, s. 823–827). Historyk rolnictwa Saul Kaleko opracował na
uniwersytecie berlińskim dysertację „Die Agrarverhältnisse in Weißrussland
vor und nach der Umwälzung im Jahre 1917” [Stosunki rolne na Białorusi
przed przewrotem 1917 roku i po nim] (Berlin 1929). Aleksandr Vozniesen-
skij poinformował w artykule „Das heutige weißrussische Theater” [Współ-
czesny teatr białoruski] („Die slavische Rundschau”, Berlin etc. 1929, t. I,
nr. 4, s. 281–283) o życiu teatralnym w Radzieckiej Białorusi lat dwudzie-
stych. Językoznawca Paweł Rastorgujew opublikował w „Zeitschrift für sla-
vische Philologie” (Lipsk 1930, t. VII, s. 209–228, 450–459) sprawozdanie
„Die weißrussische Sprachforschung in den Jahren 1917–1927” [Białoruskie
językoznawstwo w latach 1917–1927]. Działacz polityczny i krytyk literacki
Anton Łuckiewicz poinformował w artykule „Die weißruthenische Literatur
in der Vergangenheit und Gegenwart” [Białoruska literatura w przeszłości
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i obecnie] („Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven”, Neue Fol-
ge, t. 7, zeszyt 4, Wrocław 1931, s. 365–390) o rozwoju literatury swojego
kraju w dawnym i nowym okresie piśmiennictwa. Wreszcie trzeba jeszcze
zaznaczyć, że niemieckojęzyczne praskie czasopismo „Slavische Rundschau”
(Berlin itd.) w swojej „Kronice kultury” od 1929 roku opublikowało liczne
informacje o naukowym i kulturalnym życiu Białorusi.
Ilość wymienionych publikacji świadczy o tym, że rozmaite i zmienne

stosunki niemiecko-białoruskie były dosyć intensywne w omawianym okre-
sie. Można przypuszczać, że przedstawione wzajemne relacje przyniosły po-
żądaną korzyść obu krajom – Białorusi i Niemcom – wzbogacając wiedzę
o mało znanym sąsiedzie.
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iмëнау, пераклады з польскае i нямецкае А. Сiдарэвiча. Мiнск
2006.

Р Э ЗЮМЕ

НЯМЕЦКАМОУНЫЯ ПУБЛIКАЦЫI АБ БЕЛАРУСI У 1910–1930-ЫЯ ГАДЫ

У артыкуле разглядаюцца маючыя дачыненне да Беларусi нямецкамоуныя
публiкацыi 1910–1930 гадоу. Упершыню нямецкамоуная лiтаратура, прысвеча-
ная геаграфii, гаспадарцы, гiсторыi i нацыянальным меньшынствам Беларусi,
пабачыла свет у Германii i Аустра-Венгрыi падчас Першай сусветнай вай-
ны. Прычынай гэтай павышанай увагi да Беларусi у нямецкай i аустрыяцкай
грамадскасцi была нямецкая акупацыя пэуных рэгiëнау Беларусi з восенi 1915
да лютага 1918 года. Нямецкiя улады так званай вайсковай акругi Обер Ост
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[Верхнi Усход] падтрымлiвалi стварэнне цывiльнай адмiнiстрацыi, школьнай
сiстэмы i прэсы на нацыянальных мовах, часта у паразуменнi з беларускiм
нацыянальным рухам. У нямецкiх вайсковых пададдзелах адбывалi сваю вай-
сковую службу прадстаунiкi маладой нямецкай культурнай элiты – не толь-
кi ваенныя аглядальнiкi, але i пiсьменнiкi, паэты, фiлолагi, мастакi, гiсто-
рыкi мастацтва, археолагi, геаграфы i эканамiсты, якiя пераважна у Вiльнi
пазнаëмiлiся з беларускiмi iнтэлiгентамi, а таксама з штодзëнным жыццëм
беларускага насельнiцтва, яго культурай, мовай, фальклорам i гiсторыяй.
У мiжваенны перыяд гэтыя iнтэлiгенты замацавалi свае ваенныя уражааннi
у значнай колькасцi публiкацый у галiнах краязнауства, лiтаратуразнауства,
мовазнауства, гiсторыi мастацтва i геаграфii. Беларускiя навукоуцы (фiлолагi,
гiсторыкi), галоуным чынам у дваццатыя гады, таксама апублiкавалi вынiкi
сваiх даследаванняу у нямецкамоуных выданнях.

Ключавыя словы: Нямецкамоуныя публiкацыi, вайсковая акруга Верхнi
Усход, цывiльная адмiнiстрацыя, беларускi нацыянальны рух.

S UMMARY

GERMAN PUBLICATIONS CONCERNING BELARUS IN 1910–1930

The article reports on German language publications concerning Belarus in
the period of 1910–1930. During World War One, for the first time, literature spe-
cialized in geography, economics, history and national minorities of Belarus was
published in Germany and Austro-Hungary. The reason of this increased attention
to Belarus was the German occupation of some territories of Western Belarus from
autumn 1915 to February 1918. The German authorities of the so called military
district Ober Ost [Upper East] supported the building of a civil administration,
school system and press in national languages, often in accordance with the requ-
irements of Belarusian national movement. In the German armed forces were also
representatives of the young German cultural elite – not only war correspondents,
but also writers, poets, philologists, painters, art historians, archaeologists, geogra-
phers and economists, who especially in Vilnius became acquainted not only with
Belarusian intellectuals but also with the everyday life of Belarusian population,
its culture, language, folklore and history. In the interwar years many of these in-
tellectuals assimilated their war experiences in a lot of publications in the fields
of regional studies, belles lettres, linguistics, art history and geography. Mainly in
the twenties some Belarusian intellectuals (philologists, historians, literary critics)
published their results of research in German publishing houses and periodicals.

Key words: German language publications concerning Belarus, German admini-
stration of Belarus in World War One, German military district Ober Ost, Belaru-
sian national movement.


