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„S hrůzou a hlubokým studem myslím na Evropu v půli rozdělenou Bugem, kde na jedné straně miliony sovětských otroků očekávaly, že je
nacistické armády osvobodí, a na druhé straně
vkládaly miliony dosud nespálených obětí německých koncentráků poslední naději do Rudé
armády.“
Gustaw Herling‑Grudziński,
Jiný svět (1949/1950)

Slovo úvodem

Kniha Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští intelektuálové

v meziválečném Československu vznikla jako doprovod-

ná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané

na podzim 2016 na Filozofické fakultě Univerzity

Karlovy, kterou připravilo Collegium Europaeum –

Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení
FF UK & FLÚ AV ČR, a to díky podpoře doc. Mirjam
Friedové, Ph.D., děkanky FF UK.

〜
Prostřednictvím biogramů významných osobností
někdejší běloruské exilové komunity by tato kniha

chtěla pražské akademické obci i širší české veřej-

nosti připomenout často tragická dilemata bělo-

ruských intelektuálů, vědců a literátů první polo-

viny 20. století, kteří výrazně přispívali k dynamice

kulturního, intelektuálního i politického života

v prvorepublikové Praze. Zároveň je poukazem na
tradici česko‑běloruské interakce v akademickém

prostředí, pokračující také v dnešních časech, kdy

Bělorusko hledá své místo mezi Evropskou unií

a Ruskou federací. Výstava a kniha vznikly u příleži
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tosti 95. výročí tzv. Ruské pomocné akce (1921–2016),
díky níž se mohli v Československu usadit exulan-

ti z někdejšího Ruského impéria, zejména Rusové,

Ukrajinci, ale též opomíjení Bělorusové.

〜

Naše kniha je jen jedním z výsledků dlouhodobého

projektu Collegia Europaea, jehož prostřednictvím

hodláme i nadále upomínat na poněkud zasuté sou-

vislosti českých intelektuálních dějin a tradic české
akademické obce. V uplynulých letech realizovalo

naše pracoviště výstavy Vytěsněná elita. Zapomínaní

učenci z Německé univerzity v Praze (2011), Kacířská univerzi‑

ta. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622 (2013),

Evropa!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918–1989

(2014) a (Ne)šťastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svo‑

bodné univerzity v Praze 1921–1945 (2015), k nimž Vydava-

telství FF UK rovněž vydalo doprovodné publikace.

Výstava a kniha Bělorusko mimo Bělorusko. Běloruští in‑
telektuálové v meziválečném Československu jsou tudíž již

pátým výstupem našeho projektu. Věříme, že tyto

a podobné aktivity našeho Collegia Europaea mo-

hou přispět k prohloubení dějinné reflexe uvnitř
12
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i vně české akademické obce, stejně jako k rozvíjení

kritického myšlení, pro něž jsou Univerzita Karlova
i Akademie věd ČR stěžejním prostorem.

〜
Závěrem bych chtěl poděkovat kolegovi Mgr. Pavlu

Kotauovi, rodáku z Běloruska, doktorandu FF UK

a asistentu Collegia Europaea, který je spoluautorem této knihy, za jeho profesionální nasazení.

Nechť se tato kniha stane symbolickým impulsem

k další vědecké a kulturní česko‑běloruské spolu-

práci i k rozvoji svobodomyslnosti a demokratic-

kých hodnot.

doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

koordinátor Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR

Praha, podzim 2016
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Běloruský exil v meziválečném
Československu

Nad běloruskými dějinami 20. století se vznáší
velký tragický stín, pouze v několika momentech

prosvětlený nadějí na svobodu a lepší budoucnost.

K těm patří především politický a kulturní život běloruských exulantů v meziválečném Českosloven-

sku, kteří právě v Praze nalezli svobodné útočiště po

útěku z revolučního chaosu ve východní Evropě. Bě-

loruská lidová republika, vyhlášená 25. března 1918,
byla již na počátku roku 1919 vyvrácena a Bělorusko

se proměnilo v krvavé jeviště polsko‑sovětské války
(1919–1921). Rižským mírem bylo navíc Bělorusko

rozděleno mezi Polsko a sovětské Rusko. Do Čes-

koslovenska tak směřovaly stovky Bělorusů z teh-

dejšího Polska, Litvy a Lotyšska, kteří se nehodlali vzdát myšlenky běloruské státnosti a zároveň

tu mohli studovat a svobodně rozvíjet své národní

hnutí. Jejich přijetí bylo umožněno díky tzv. Rus-

ké pomocné akci, zcela výjimečného podpůrného

programu pro uprchlíky z rozvráceného Ruského

impéria, která vznikla v roce 1921 z iniciativy prezidenta republiky T. G. Masaryka. Ještě téhož roku

obdrželi československé stipendium první běloruští

studenti a v pražském Obecním domě se konala Prv

15

ní všeběloruská politická konference, na níž se se-

šli běloruští aktivisté z celé Evropy. Navíc roku 1923

přesídlila z litevského Kaunasu do Prahy i Rada Bě-

loruské lidové republiky, tj. běloruská exilová vláda.

〜
Ve dvacátých a třicátých letech studovalo v Československu asi sedm stovek Bělorusů jakožto stipendistů československé vlády. Zhruba dvě stovky

z nich sem přicestovaly na doporučení bělorus-

kých organizací v Polsku, Litvě a Lotyšsku. Mnozí

podepsali prohlášení, v němž se zavazovali řádně

studovat a po absolutoriu vydat knihu ze svého

oboru. Bylo jim sice doporučováno studium technických a hospodářských věd, řada z nich se však

imatrikulovala na Filozofické nebo Lékařské fa-

kultě Univerzity Karlovy. Později přiděloval Bělorusům studijní stipendia i tzv. Česko‑ukrajinský

komitét. V meziválečném Československu působilo

čtrnáct běloruských a pět ukrajinsko‑běloruských
organizací. K nejvýznamnějším patřily Běloruská

rada, Běloruský (Kryvický) kulturně‑osvětový spo-

lek Františka Skaryny a Jednota běloruských stu-

dentských organizací, která sdružovala běloruské

studenty ze všech zemí Evropy, v Praze též vycháze-

ly běloruské časopisy. V letech 1922 až 1923 se Bělorusové neúspěšně pokoušeli o založení Běloruského

16
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Tablo běloruských studentů v Československu (1921–1929)

učitelského ústavu v Praze, naopak v letech 1927

až 1930 fungoval při pražském Ukrajinském socio-

logickém ústavu tzv. Běloruský vědecký kabinet.
Roku 1928 byl zřízen Běloruský zahraniční archiv,

který shromažďoval veškeré informace o politické

a kulturní činnosti běloruského exilu.

〜
Běloruský exil v Československu byl zmítán vnitř-

ními rozpory, vznikajícími v reakci na turbulentní
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SUMMARY

The book Belarus Outside Belarus. Belarusian intellectuals
between the World Wars in Czechoslovakia was made as an
accompanying publication for the exhibition of the
same name organised in the autumn of 2016 at the
Faculty of Arts of the Charles University in Prague.
Using biographies of significant personalities
of the Belarusian exile community, it seeks to
remind the Prague academic community and the
wider Czech public of the usually tragic dilemmas
of Belarusian intellectuals, scientists and writers
during the first half of the twentieth century.
These personalities contributed significantly to
the dynamics of the cultural, intellectual and
political life in Prague during the period of the
First Czechoslovak Republic. In addiction to the
tradition of Czech‑Belarusian interaction in the
academic environment, which continues until
today, when Belarusia is finding a place between
the European Union and the Russian Federation.
The Exhibition was developed on the occasion
of the ninety‑fifth anniversary of the so‑called
Russian Help Action (1921–2016), thanks to which
exiles from the former Russian Empire – not only
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Russian but also Ukrainians – and sometimes
neglected Belarusians. As for us, Czech citizens,
may the exhibition be an expression of human
solidarity and an inspiration during the present
turbulence in contemporary Europe and the world.
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(Translated by Jonáš Hlaváček)
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