
Jerzy Grzybowski 

Bia∏orusini wÊród uchodêców
polskich na Ârodkowym

Wschodzie i w Afryce Wschodniej
w latach II wojny Êwiatowej 

W 1942 r. Zwiàzek Radziecki opuÊci∏o Wojsko Polskie pod dowództwem
gen. W∏adys∏awa Andersa. Sk∏ada∏o si´ ono z by∏ych jeƒców i wi´êniów stali-
nowskich ∏agrów, którzy ju˝ doÊwiadczyli „rozkoszy” ˝ycia na „nieludzkiej zie-
mi”. Oprócz ˝o∏nierzy polskich w marcu i sierpniu 1942 r. do Iranu ewakuowa-
no 37 912 osób cywilnych. WÊród nich byli tak˝e obywatele polscy narodowoÊci
bia∏oruskiej. 

Ewakuacj´ nie-Polaków do Iranu komplikowa∏ fakt, ˝e strona radziecka nie
chcia∏a wypuÊciç Bia∏orusinów i Ukraiƒców z granic ZSRR i stara∏a si´ dopilno-
waç, aby nie przedostawali si´ oni do Iranu. 31 lipca 1942 r. w Taszkiencie odby-
∏a si´ sowiecko-polska konferencja, na której ustalono zasady i sposób przepro-
wadzenia ewakuacji. Pod presjà sowieckà podj´to nast´pujàce decyzje dotyczàce
obywateli polskich narodowoÊci niepolskiej: „Cz∏onkowie rodzin wojskowych
polskiej armii spoÊród mieszkaƒców zachodnich »ob∏asti« Ukrainy i Bia∏orusi na-
rodowoÊci niepolskiej podlegajà ewakuacji tylko w tym wypadku, jeÊli b´dzie do-
kumentarnie stwierdzone, ˝e sà oni rzeczywiÊcie najbli˝szymi krewnymi wojsko-
wych polskiej armii w ZSRR (rodzice, ˝ony, dzieci, niepe∏noletni lub chorzy
bracia i siostry), pozostajàcymi na utrzymaniu wojskowego”1. W celu utrudnienia
ewakuacji nie-Polaków strona sowiecka postanowi∏a: „Oddzielne spisy majà byç
sporzàdzone dla cz∏onków [rodzin] wojskowych, mieszkaƒców Zachodnich »ob-
∏asti« Ukrainy i Bia∏orusi niepolskiej narodowoÊci, i to pomimo wciàgni´cia ich
w ogólne spisy ewakuowanych. Do tych oddzielnych spisów nale˝y do∏àczyç za-
Êwiadczenia wydane przez szefa Sztabu Armii, dowódców lub szefów sztabów dy-
wizji, oÊrodka szkoleniowego i aprowizacyjnego, stwierdzajàce, ˝e dana osoba
rzeczywiÊcie jest najbli˝szym krewnym polskiego wojskowego. Nazwisko, przy-
dzia∏ i ranga danego wojskowego powinny byç wymienione”2. 

Na temat reakcji strony polskiej na te decyzje zachowa∏y si´ ró˝ne przekazy.
Tymczasowy wojskowy kapelan prawos∏awny WP w liÊcie do arcybiskupa Sawy
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pisa∏: „Ani jednemu prawos∏awnemu ˝o∏nierzowi nie zezwolono udaç si´ do wy-
wiezionej swej rodziny, by wywieêç jà razem z wojskiem z terytorium ZSRR, jak
to robiono dla ˝o∏nierzy narodowoÊci polskiej wyznania katolickiego, którym ze-
zwalano zapisywaç [jako] krewnych obcych ludzi, byleby byli Polakami. Je˝eli
wyjecha∏a ta ma∏a garstka prawos∏awnej ludnoÊci cywilnej, to tylko przypad-
kiem, je˝eli by∏a w miejscowoÊci postoju wojska i to przewa˝nie ukrywajàc swo-
jà narodowoÊç i wyznanie”3. Trzeba jednak zauwa˝yç, ˝e osoba ks. Kury∏asa jest
bardzo kontrowersyjna i niejednoznaczna. Autor nie znalaz∏ potwierdzeƒ êród∏o-
wych tego stwierdzenia. 

Tymczasem strona polska stwierdza∏a, ˝e w czasie ewakuacji nie istnia∏ ˝aden
podzia∏ narodowoÊciowy i nie by∏o ró˝nicy w traktowaniu obywateli polskich.
W ka˝dym razie nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e aby wydostaç si´ z granic ZSRR, oby-
watele polscy narodowoÊci bia∏oruskiej musieli wykazaç wiele hartu ducha. Pra-
wos∏awni Bia∏orusini podawali si´ wi´c przy tym za Polaków, niekiedy zmienia-
jàc imiona i nazwiska, a tak˝e, aby nie budziç ˝adnych podejrzeƒ, wyznanie – na
katolickie. Oto fragment wspomnieƒ Bia∏orusinki Marii Moroz: „Przed ewakua-
cjà do Iranu Sowieci pilnowali, aby nie-Polacy nie byli przyj´ci na transport.
Moja rodzina by∏a prawos∏awna i nie podlega∏a ewakuacji. Jeden polski porucz-
nik poleca∏ nam podaç si´ za Polaków i deklarowaç wyznanie rzymskokatolickie.
W zwiàzku z tym musieliÊmy przed sowieckà komisjà ewakuacyjnà specjalnie po-
daç si´ za Polaków wyznania rzymskokatolickiego. Poza tym w dokumentach
osobowych zmieniliÊmy imiona. Na przyk∏ad moja matka, która mia∏a na imi´
Nadzieja, poda∏a si´ jako Jadwiga, brat Borys poda∏ si´ za Boles∏awa, natomiast
ja musia∏a zapisaç jako Stefania. PowróciliÊmy do swych prawdziwych imion do-
piero po wydostaniu si´ z »ziemi nieludzkiej«, w Teheranie”4. Inna Bia∏orusinka,
Olga Zingal, stwierdzi∏a: „W drodze do Kis∏owodzka byliÊmy odpytywani przez
funkcjonariuszy NKWD, którzy sprawdzali nasze dokumenty. Polski porucznik
powiedzia∏ nam, by nie podawaç Sowietom swego prawdziwego wyznania i na-
rodowoÊci. Zakaza∏ on nam w obecnoÊci pracowników NKWD rozmawiaç po
bia∏orusku. Pod tym wzgl´dem moja rodzina mia∏a problem, bo matka zupe∏nie
nie mówi∏a po polsku. W zwiàzku z tym w drodze do Iranu musia∏a udawaç, ˝e
jest niemowà”5. W takich warunkach odbywa∏a si´ ewakuacja do Iranu obywa-
teli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej.

Mimo protestów strony sowieckiej w marcu i sierpniu 1942 r. wÊród cywilów
polskich do Iranu przedosta∏o si´ ok. 2 tys. Bia∏orusinów wyznania prawos∏awne-
go. Oprócz tego, wed∏ug danych Ministerstwa Obrony Narodowej, w szeregach
WP znalaz∏o si´ 1397 ˝o∏nierzy narodowoÊci bia∏oruskiej ewakuowanych z ZSRR.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e powy˝sza liczba obejmuje tylko tych, którzy nie ukry-
wali swego pochodzenia, podczas gdy wi´kszoÊç podawa∏a si´ za Polaków6.
W zwiàzku z tym trudno jest ustaliç dok∏adnà liczb´ ewakuowanych Bia∏orusinów. 
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¸atwiej ni˝ narodowoÊç mo˝na ustaliç wyznanie. Po pierwszej ewakuacji
w marcu 1942 r. w Teheranie podjà∏ dzia∏alnoÊç Polski Prawos∏awny KoÊció∏
Autokefaliczny. Wed∏ug obliczeƒ w∏adz polskich z kwietnia 1942 r. do Iranu
przedosta∏o si´ ok. tysiàca obywateli polskich wyznania prawos∏awnego. Pierw-
szym proboszczem prawos∏awnym w polskich obozach w Iranie zosta∏ ks. Mi-
cha∏ Bo˝erianow. Centrum organizacyjne powsta∏o w Obozie Uchodêców Pol-
skich nr 2, gdzie zbudowano kaplic´. Druga fala ewakuacyjna w sierpniu 1942 r.
powi´kszy∏a liczb´ prawos∏awnych o 1500 osób, w tej liczbie dwóch ksi´˝y: ks.
Wsiewo∏oda JeÊkowa i W∏odzimierza Pietruczka. Spotkali si´ oni z ks. Bo˝eria-
nowem, który powierzy∏ im sprawowanie praktyk religijnych. Ksiàdz JeÊkow
otrzyma∏ zadanie organizacji ˝ycia cerkiewnego w OUP nr 2. W kwietniu 1943 r.
zosta∏a wybudowana kaplica prawos∏awna w OUP nr 1. W paêdzierniku 1942 r.
przeprowadzono ewidencj´ uchodêstwa polskiego w obozach w Teheranie, któ-
ra wykaza∏a, ˝e prawos∏awni liczà: w OUP nr 1 – 370 osób, w OUP nr 2 – 450,
w OUP nr 3 – 540, w szpitalach – 130 i zamieszka∏ych w mieÊcie – 160, razem
– 1650 osób7. Jednak znaczna cz´Êç prawos∏awnych Bia∏orusinów nadal ukrywa-
∏a swoje wyznanie i podawa∏a si´ za katolików8. Jak wynika ze sprawozdania pla-
cówki Ministerstwa Spraw Wewn´trznych w Teheranie z 9 wrzeÊnia 1943 r.,
w∏aÊciwa liczba osób wyznania prawos∏awnego zosta∏a ustalona w czasie odby-
wania praktyk religijnych, gdy˝ po przybyciu do Iranu wiele osób wola∏o oficjal-
nie nie stwierdzaç swego wyznania w obawie przed ewentualnym powrotem do
Rosji9. JeÊli wi´c za∏o˝yç, ˝e wÊród obywateli polskich wyznania prawos∏awnego
Bia∏orusini stanowili wi´kszoÊç, to powy˝szà liczb´ mo˝na traktowaç jako mini-
malnà liczb´ osób narodowoÊci bia∏oruskiej w Iranie. 

O nastawieniu uchodêców polskich wyznania prawos∏awnego wobec paƒstwa
polskiego oraz o ich sk∏adzie narodowoÊciowym informuje sprawozdanie pla-
cówki MSW w Teheranie: „Uchodêstwo polskie wyznania prawos∏awnego sk∏a-
da si´ w lwiej cz´Êci z ludnoÊci rolniczej, nieco s∏u˝by leÊnej. Element inteligen-
cji jest bardzo nieliczny. Wi´kszoÊç prawos∏awnych stanowià Bia∏orusini
nadzwyczaj pozytywnie ustosunkowani do Rzeczypospolitej Polskiej, czego wy-
raz niejednokrotnie dawali w swoich oficjalnych oÊwiadczeniach kierowanych
do rzàdu RP i do aliantów”10. 

U wielu polskich uchodêców wyznania prawos∏awnego poj´cie narodowoÊci
nie by∏o wykrystalizowane. Pod wp∏ywem prze˝yç syberyjskich i polskiego otocze-
nia wi´kszoÊç uto˝samia∏a si´ z narodowoÊcià polskà11. O niskim poziomie uÊwia-
domienia narodowego wi´kszoÊci prawos∏awnych uchodêców Êwiadczà wspom-
nienia Marii Golubinki: „W obozach uchodêców polskich nie wiedzieliÊmy, jakie
jest nasze pochodzenie. W domu z rodzicami m∏odzie˝ rozmawia∏a po poleszuc-
ku, bo przed wojnà mieszkaliÊmy na Polesiu. Natomiast w szkole pos∏ugiwaliÊmy
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si´ wy∏àcznie j´zykiem polskim. W szkole u nas nie by∏o przedmiotu »historia
Bia∏orusi« albo »j´zyk bia∏oruski«, a wszystko by∏o po polsku. Wi´c skàd mieli-
Êmy wówczas wiedzieç, ˝e jesteÊmy pochodzenia bia∏oruskiego? Sta∏am si´ Êwia-
domà swego pochodzenia dopiero po przybyciu do Anglii w 1947 r. i nawiàza-
niu kontaktu z cz∏onkami Stowarzyszenia Bia∏orusinów w Wielkiej Brytanii”12.

Mimo ˝e wÊród uchodêców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej brakowa∏o in-
teligencji, w po∏owie 1942 r. powsta∏ ruch narodowy z ks. Bo˝erianowem na cze-
le. Przed wybuchem II wojny Êwiatowej by∏ on proboszczem prawos∏awnym
w Wilnie. W 1940 r. zosta∏ deportowany na Syberi´. Na zes∏aniu ks. Bo˝erianow
da∏ si´ poznaç jako dobry Polak i sympatyk Rzeczypospolitej. W styczniu 1943 r.
pod jego redakcjà ukaza∏ si´ miesi´cznik „Ziarenko Prawos∏awne”. W okresie od
listopada 1942 do lutego 1943 r. przy materialnej pomocy Ministerstwa Pracy
i Opieki Spo∏ecznej wyda∏ zbiór modlitw prawos∏awnych w liczbie tysiàca egzem-
plarzy. Latem 1942 r. odwiedzi∏ Jerozolim´, gdzie dosta∏ ksi´gi liturgiczne i na-
wiàza∏ kontakt z w∏adzà duchownà cerkwi autokefalicznej13. Dzi´ki swej pracy
duszpasterskiej mia∏ ogromny autorytet i cieszy∏ si´ szacunkiem wÊród uchodê-
ców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej.

Ksiàdz Bo˝erianow by∏ pozytywnie usposobiony do paƒstwa polskiego, co
znalaz∏o swój wyraz w jego publikacjach. Na przyk∏ad 1 kwietnia 1943 r. w ar-
tykule Bia∏oruÊ a Polska pisa∏ o dawnym braterstwie Bia∏orusinów i Polaków,
wspólnych walkach przeciwko Rosji, przytacza∏ przyk∏ady udzia∏u Bia∏orusinów
w powstaniach polskich w latach 1830–1831 i 1863–1864, wojnie polsko-so-
wieckiej 1919–1920 itp. Oskar˝a∏ Moskw´ o imperializm i gn´bienie narodu
bia∏oruskiego. Autor zwraca∏ uwag´ na ró˝nic´ mi´dzy prawos∏awiem na Bia∏o-
rusi i w Rosji. Ksiàdz Bo˝erianow by∏ zwolennikiem odrodzenia unii polsko-bia-
∏oruskiej. „Unia Lubelska odby∏a si´ po parusetletnim wspó∏˝yciu Bia∏orusinów
i Polaków […] pi´knie Êwiadczy o pot´˝nym i g∏´bokim zwiàzku i brataniu Pola-
ków i Bia∏orusinów. […] Trwa∏oÊç i si∏a wi´zów bia∏orusko-polskich polega∏a na
tym, ˝e sama unia bia∏orusko-polska i uchwa∏y nast´pnych zjazdów zapada∏y
przy g∏´bokim zrozumieniu potrzeb i dobra obu tych narodów, przy istnieniu do-
brej woli i na zasadach wolnoÊci i równoÊci”14. Oskar˝ajàc Zwiàzek Radziecki
o agresj´ na Polsk´ w 1939 r., ks. Bo˝erianow zaznacza∏: „Bia∏orusini z wschod-
nich ziem polskich nie sà dziÊ takimi pionkami, za jakich od dawna zwyk∏a uwa-
˝aç ich Rosja. Bia∏orusini z Kresów polskich sà Êwiadomi swojej woli i nie po-
trzebujà mieç ˝adnych obcych mecenasów. […] Bia∏orusini nigdy nie zgodzà si´
na gwa∏t dokonany w 1939 roku i potrafià dopiàç tego, czego naprawd´ sobie
˝yczà. […] Bia∏orusini z Kresów Wschodnich wcale sobie nie ˝yczà, aby w ich
imieniu przemawiali Sowieci. Zbyt dobrze pami´tajà Bia∏orusini czasy, kiedy
z p∏aczem musieli ˝egnaç swoje rodziny, krewnych, swoje ukochane pola; pami´-
tajà mordy dokonane na ksi´˝ach i dzia∏aczach narodu; pami´tajà, jak niszczono
ich dorobek kulturalny, jak drwiono ze wszystkiego, co sercu Bia∏orusina jest
drogie, mieszano z b∏otem wszystko, co nie rosyjskie, a bia∏oruskie lub polskie.
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[…] Bia∏orusini z Polski chcà decydowaç o sobie sami wspólnie ze swymi braçmi
Polakami”15. 

Ze wzgl´du na swoje polonofilskie nastawienie ks. Bo˝erianow wzbudzi∏ za-
interesowanie niektórych polskich polityków o poglàdach federalistycznych,
przebywajàcych wówczas w Iranie. W 1942 r. cz∏onek Rady Narodowej Franci-
szek Wilk nawiàza∏ kontakt z ks. Bo˝erianowem i zaproponowa∏ mu podj´cie
wspó∏pracy w walce polskiego rzàdu emigracyjnego o kresy wschodnie. Wilk na-
mówi∏ ks. Bo˝erianowa do powo∏ania wÊród obywateli polskich wyznania pra-
wos∏awnego Komitetu Bia∏oruskiego. Jego celem mia∏a byç dzia∏alnoÊç politycz-
na w imieniu narodu bia∏oruskiego i podniesienie kwestii bia∏oruskiej do
poziomu mi´dzynarodowego. Prezesem Komitetu Bia∏oruskiego zosta∏ ks. Bo˝e-
rianow. Oprócz niego w sk∏ad Komitetu weszli m.in. Ludmi∏a Szewczuk, W∏o-
dzimierz Tomasz, Jan Bodgusiejew, Filip Huryn i inni. 

23 wrzeÊnia 1942 r. w Teheranie Komitet Bia∏oruski wyda∏ swój pierwszy me-
moria∏ do premiera rzàdu polskiego i Naczelnego Wodza gen. W∏adys∏awa Sikor-
skiego. W imieniu wszystkich warstw (inteligencji, ch∏opów, m∏odzie˝y) obywa-
teli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej podpisy z∏o˝y∏o 61 osób, w tym trzech
Ukraiƒców. W memoriale Bia∏orusini dali wyraz szczerej przychylnoÊci dla paƒ-
stwa polskiego: „Jakkolwiek tylko garstka nas mog∏a dostaç si´ dzi´ki Ambasa-
dzie RP w Rosji i dowództwu Armii [Polskiej] w ZSRR na ziemi´ iraƒskà, to jed-
nak, znajàc doskonale uczucia i dà˝enia tysi´cy naszych wspó∏rodaków, których
g∏os nie mo˝e byç us∏yszany przez Êwiat, gdy˝ op∏aciliby to nowym wi´zieniem,
sk∏adamy deklaracj´ i podpisujemy jà równie˝ w imieniu tych wszystkich, którzy
w granicach ZSRR jeszcze si´ znajdujà. […] My, Bia∏orusini, jesteÊmy historycz-
nie zwiàzani z Polskà, z jej losami, jak równie˝ i jej rozwojem od czasów Unii
litewskich […] od tego czasu powodzenie i szcz´Êcie Polski by∏o naszym szcz´-
Êciem, niepowodzenia Polski – naszym nieszcz´Êciem. […] Nawet ró˝nica wy-
znaƒ pomi´dzy Polakami, rzymskokatolikami, a nami prawos∏awnymi – nie prze-
szkadza∏a naszemu zbrataniu si´ z Polskà. […] ta te˝ ró˝nica wyznaniowa dziÊ
wcale nam nie przeszkadza dà˝yç i rwaç si´ do Polski, by do niej nale˝eç i tylko
z Nià byç zwiàzanym na zawsze”16. Przytaczajàc historyczne przyk∏ady udzia∏u
Bia∏orusinów w obronie granic Rzeczypospolitej, dzia∏acze Komitetu Bia∏oru-
skiego wyra˝ali gotowoÊç, by nadal walczyç o niepodleg∏oÊç Polski, jak to robili
ich ojcowie ksià˝´ta Ostrogscy i WiÊniowieccy w XVI w.17 W memoriale obywa-
tele polscy narodowoÊci bia∏oruskiej wyra˝ali protest przeciwko agresji sowiec-
kiej na Polsk´ w 1939 r., kwestionowali dobrowolne przy∏àczenie Zachodniej
Bia∏orusi do Zwiàzku Radzieckiego, podkreÊlali, ˝e zawsze wolà Bia∏orusinów
by∏o przynale˝enie do Polski, a nie do Rosji. „Celem naszym jest nie Rosja, nie
Niemcy, lecz Polska. Do Polski chcemy nale˝eç. Rzàd Polski jest naszym rzàdem”.
JednoczeÊnie Komitet Bia∏oruski oskar˝a∏ Niemcy o pacyfikacj´ i gn´bienie ziem
bia∏oruskich, zniszczenie duchowieƒstwa i kultury narodowej. W koƒcu tego
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memoria∏u Bia∏orusini sk∏adali goràce podzi´kowanie gen. Sikorskiemu, amba-
sadorowi Stanis∏awowi Kotowi oraz gen. Andersowi za mo˝liwoÊç wydostania
si´ z niewoli sowieckiej: „Z ca∏ego serca dzi´kujemy Panu Ambasadorowi RP
prof. Stanis∏awowi Kotowi za jego gorliwà opiek´ i pomoc na terenie Rosji
udzielonà. Wdzi´cznoÊç nasza dla Niego jest tym wi´ksza, ˝e wiemy, jakie trud-
noÊci czyni∏ rzàd sowiecki, by nie wypuÊciç ani jednego Bia∏orusina poza grani-
ce ZSRR. Wysi∏ek Pana Ambasadora Stanis∏awa Kota i Dowódcy Polskich Si∏
Zbrojnych w ZSRR Pana Genera∏a Andersa W∏[adys∏awa] sprawi∏, ˝e jesteÊmy
dziÊ na goÊcinnej ziemi perskiej, jako wolni obywatele polscy. I im za to serdecz-
ne Bóg zap∏aç”18. Zastanawiajàc si´ nad przyczynami powstania tego memoria-
∏u, trzeba pami´taç, ˝e uÊwiadomienie narodowe i polityczne tych ludzi kszta∏to-
wa∏o si´ w bardzo trudnych warunkach. Byli to obywatele polscy, na których
poglàdy wp∏yn´∏y zes∏ania syberyjskie, krzywdy i gn´bienie na „ziemi nieludz-
kiej”. Z jednej strony represje sowieckie, z drugiej zaÊ – staranna opieka rzàdu
polskiego utrwali∏y sympatie do Polski, do czasów polskiej w∏adzy. 

Memoria∏ Komitetu Bia∏oruskiego do gen. Sikorskiego dotar∏ te˝ do wiado-
moÊci Polonii amerykaƒskiej. Jego fragment zosta∏ zamieszczony na ∏amach pi-
sma polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych, „Biuletynu Organizacyjne-
go Komitetu Narodowego Polaków w Ameryce Pó∏nocnej” z 1944 r.19

11 listopada 1942 r. gen. Marian Kukiel jako minister spraw wojskowych za
poÊrednictwem Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie wys∏a∏ Bia∏orusinom
oficjalnà odpowiedê: „Prosz´ przyjàç do wiadomoÊci, ˝e tak Naczelny Wódz
i Premier, jak i ja, pami´tamy o wszystkich obywatelach i staraliÊmy si´ i staramy
przynieÊç ulg´ obecnie cierpiàcym, a na przysz∏oÊç wywalczyç dla wszystkich
obywateli paƒstwa lepszà i jasnà przysz∏oÊç, jak równie˝ prosz´ pami´taç, ˝e
wszystkie cierpienia i krzywdy, jakie nawiedzi∏y Bia∏oruÊ od wrzeÊnia 1939 r., sà
znane i dok∏adnie notowane. Jako Minister Obrony Narodowej i cz∏onek rzàdu
wzywam Was, Bia∏orusinów, jak wszystkich obywateli Polski do najbardziej in-
tensywnej pracy i przygotowania si´ do walki z najwi´kszym wrogiem – Niem-
cami. Tylko praca i walka mo˝e daç nam wszystkim wolnoÊç i powrót do oswo-
bodzonej Ojczyzny”20. W liÊcie do Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie
z 10 grudnia 1942 r. gen. Kukiel poleca∏ popieraç akcj´ ks. Bo˝erianowa i Wilka
i udzielaç im potrzebnej pomocy21. 

Reakcja w∏adz polskich na memoria∏ nastàpi∏a dopiero 16 stycznia 1943 r.,
kiedy ks. Bo˝erianow i wi´kszoÊç Bia∏orusinów znaleêli si´ ju˝ w Afryce Wschod-
niej. Stanis∏aw Miko∏ajczyk skierowa∏ list do Konsulatu Generalnego RP w Na-
irobi z proÊbà o przekazanie podzi´kowaƒ dla wiernych Rzeczypospolitej obywa-
teli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej. W liÊcie tym czytamy: „Odpowiadajàc na
deklaracj´ obywateli polskich bia∏oruskiej narodowoÊci przes∏anà Panu Premie-
rowi dla rzàdu Rzeczypospolitej, prosz´ z∏o˝yç na r´ce ksi´dza Micha∏a Bo˝eria-
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nowa podzi´kowanie wiernym Rzeczypospolitej Bia∏orusinom i zapewnienie, ˝e
w odbudowanej Rzeczypospolitej obywatelom polskim narodowoÊci bia∏oruskiej
zagwarantowane b´dà prawa zupe∏nej równoÊci obywatelskiej, zabezpieczone
warunki swobodnego rozwoju kulturalno-narodowego, oraz uwzgl´dnienie inte-
resów spo∏eczno-gospodarczych najszerszych warstw bia∏oruskiego ludu pracu-
jàcego”22. 

Mimo przychylnej postawy cz∏onków rzàdu polskiego wobec dzia∏alnoÊci Ko-
mitetu Bia∏oruskiego akcje ks. Bo˝erianowa napotka∏y jednak nieuzasadnione
trudnoÊci ze strony niektórych czynników wojskowych. W swojej notatce do
premiera Franciszek Wilk pisa∏: „W drodze do miasta jeden ˝andarm opowiada∏
mi, ˝e chcà zlikwidowaç ksi´dza Bo˝erianowa i jego robot´, tylko nie mogà so-
bie z nim daç rady. OÊwiadczy∏em, ˝e przez taki stosunek do ksi´dza Bo˝eriano-
wa wyrzàdzà najwi´kszà szkod´ sprawie polskiej, poniewa˝ ksiàdz Bo˝erianow
przeprowadzi∏ w obozie wÊród Bia∏orusinów deklaracj´ na ten temat. Popatrzy∏
na mnie z niedowierzaniem, wobec tego da∏em mu do przeczytania t´ deklara-
cj´; przyzna∏, ˝e to dobre osiàgni´cie”23. O tym wydarzeniu Wilk poinformowa∏
Ministerstwo Spraw Wojskowych.

Poniewa˝ Êwiat ma∏o wiedzia∏ o Bia∏orusinach, Komitet Bia∏oruski z ks. Bo-
˝erianowem na czele stara∏ si´, aby opinie uchodêców polskich narodowoÊci bia-
∏oruskiej dociera∏y do aliantów. 25 marca 1943 r. komitet wyda∏ memoria∏ do
prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Roosevelta: „W imieniu narodu
bia∏oruskiego, tj. inteligencji bia∏oruskiej, ch∏opów i robotników, obywateli pol-
skich, pochodzàcych z ziem pó∏nocnych i wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej
– Komitet Bia∏oruski zwraca si´ do Waszej Excelencji z goràcà proÊbà, [by] wy-
s∏uchaç naszego g∏osu ca∏ego narodu bia∏oruskiego z ziem polskich, zechcieç zro-
zumieç tragedi´ naszà Bia∏orusinów, wstawiç si´ za nami i pomóc nam urzeczy-
wistniç nasze pragnienia. PodkreÊlamy, ˝e Komitet Bia∏oruski odzwierciedla
uczucia i dà˝enia milionów naszych wspó∏rodaków, których g∏os i wola nie mo-
gà byç dziÊ us∏yszane przez Êwiat”. 

W piÊmie wyra˝ono stanowczy sprzeciw wobec przy∏àczenia kresów wschod-
nich do ZSRR: „Rosja Sowiecka oficjalnie oznajmi∏a Êwiatu, i˝ wschodnie ziemie
polskie, zamieszka∏e przez nas, Bia∏orusinów, uwa˝a za swoje i chce po zakoƒ-
czeniu wojny wcieliç je w granice swego paƒstwa. Wobec spo∏eczeƒstw ca∏ego
Êwiata kategorycznie protestujemy przeciw oderwaniu nas od Polski. Nigdy nie
zgodzimy si´ na przynale˝enie do Rosji! Wolà narodu bia∏oruskiego jest, by na-
sze ˝ycie, nasze losy, nasze rodziny, gospodarstwa, ziemia – nale˝a∏y do Polski
i by∏y zwiàzane z nià i jej losem. Tylko z Polskà wspó∏˝yjàc i wspó∏pracujàc, b´-
dziemy spokojni o swój los i b´dziemy mogli dojÊç do dobrobytu i szcz´Êcia, jak
te˝ i do pe∏nego rozwoju kultury narodowej”. Komitet Bia∏oruski powo∏a∏ si´ na
wielusetletnià trwa∏à ∏àcznoÊç Polaków i Bia∏orusinów podczas wspólnych walk
przeciwko agresji ze Wschodu. Przy tym traktat ryski zosta∏ oceniony przez Ko-
mitet jako zjawisko negatywne dla ludnoÊci bia∏oruskiej, gdy˝ „cz´Êç Bia∏orusi,
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niestety, odesz∏a do Rosji”. Stwierdzono równie˝, i˝ „cz´Êç Bia∏orusi, która we-
sz∏a w sk∏ad Rzeczypospolitej Polskiej, naprawd´ od˝y∏a po tych latach niewoli
rosyjskiej i zacz´∏a si´ odradzaç, zaczà∏ podnosiç si´ byt i kultura narodu bia∏o-
ruskiego. N´dza rolnika bia∏oruskiego z okresu zaboru rosyjskiego zacz´∏a ust´-
powaç miejsca dobrobytowi, który da∏a mu odrodzona Polska”24. 

W memoriale Bia∏orusini twierdzili, ˝e przy∏àczenie do Zwiàzku Radzieckie-
go wschodnich ziem Polski zamieszkanych przez ludnoÊç bia∏oruskà nastàpi∏o
wbrew jej woli. „Tak zwany plebiscyt, dokonany przez rzàd sowiecki w 1939 roku
na terenach Bia∏orusi polskiej, nie jest wyrazem istotnej woli narodu bia∏oruskie-
go. To by∏ gwa∏t nad nami! W obronie w∏asnego ˝ycia i mienia przed terrorem
okupanta, zmuszeni byliÊmy byç pos∏usznymi wykonawcami dyrektyw sowiec-
kich. MusieliÊmy g∏osowaç na »pos∏ów«, którzy w rzeczywistoÊci nie byli naszy-
mi wybraƒcami, lecz byli z góry wyznaczeni przez rzàd sowiecki; niektórzy
»pos∏owie« byli ludêmi pochodzàcymi z g∏´bi Rosji. Âwiat wie z doÊwiadczeƒ nie-
mieckich, jakà wartoÊç posiadajà »plebiscyty«, w których 100% ludnoÊci opo-
wiada si´ za w∏adzà panujàcà zbrojnie na danym terenie i organizujàcà g∏osowa-
nie. [...] Prawie dwuletnia okupacja sowiecka ziem polskich zamieszka∏ych przez
Bia∏orusinów przynios∏a za sobà zniszczenie bia∏oruskiej kultury narodowej, wy-
tworzonej za czasów polskich, ca∏kowità ruin´ gospodarczà, likwidacj´ Polskiej
Cerkwi Prawos∏awnej i ˝ycia religijnego, wi´zienia najlepszych obywateli i de-
portacj´ w g∏àb Rosji nawet najbiedniejszych jako »ku∏aków«. Dokonywano ca∏-
kowitego zrusyfikowania tych ziem. By∏y to lata najci´˝szej niewoli narodu bia-
∏oruskiego”25. 

Komitet Bia∏oruski zwraca∏ si´ do aliantów jako reprezentant wszystkich Bia-
∏orusinów, nawet tych, którzy mieszkali w Bia∏orusi Wschodniej i nigdy nie byli
obywatelami Polski. Dzia∏acze Komitetu wyrazili nast´pujàcà opini´: „Nie wcho-
dzimy w interesy Bia∏orusinów z terytorium Rosji Sowieckiej i nie wyst´pujemy
w ich imieniu, ale zaznaczamy, i˝ podczas okupacji wschodnich ziem polskich
przez Rosj´ Sowieckà […] stwierdziliÊmy, ˝e sà oni jednakiej myÊli z nami”.
W koƒcu memoria∏u uchodêcy polscy pochodzenia bia∏oruskiego zwracali si´ do
aliantów z proÊbà o udzielenie pomocy w odzyskaniu przez Polsk´ jej przedwo-
jennych ziem wschodnich, zamieszkanych przez ludnoÊç bia∏oruskà. „Stanowczo
protestujemy przeciw ∏amaniu przez rzàd sowiecki prawa mi´dzynarodowego
przez zatrzymanie si∏à nas, Bia∏orusinów, w swoim kraju, pomimo ˝e jesteÊmy
obywatelami paƒstwa polskiego. […] Usilnie prosimy naród amerykaƒski wsta-
wiç si´ za nami i upomnieç si´ o nas u rzàdu sowieckiego, by zwolni∏ z wi´zieƒ
i przymusowych robót wszystkich wspó∏wyznawców wspó∏rodaków Bia∏orusi-
nów (obywateli polskich) i otworzy∏ im granice swego paƒstwa dla wyjazdu z Ro-
sji. RównoczeÊnie kategorycznie ˝àdamy zwolnienia naszych wspó∏braci z Czer-
wonej Armii i wojskowych batalionów pracy, umo˝liwiajàc im wstàpienie do
szeregów Armii Polskiej. Zdajemy sobie spraw´, i˝ jesteÊmy narodem bardzo
odsta∏ym od narodów o wysokiej cywilizacji, lecz to nie powinno byç powo-
dem, by nasza wola nie zosta∏a wzi´ta pod uwag´, gdy chodzi o nasz los. OngiÊ,
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w 1683 roku, za króla polskiego Jana Sobieskiego pod Wiedniem wspólnie z Po-
lakami nasi ojcowie Bia∏orusini przelewali krew, broniàc Europy i jej kultury:
dziÊ my, ich dzieci, zwracamy si´ z apelem do mi∏ujàcego cywilizacj´ i wolnoÊç
wielkiego narodu amerykaƒskiego, by obroni∏ nas przed zaborczoÊcià Rosji i da∏
nam mo˝noÊç nale˝eç do Polskiej Rodziny, która od wieków jest naszà rodzinà.
Wierzymy w sprawiedliwoÊç narodów demokratycznych opartà o Kart´ Atlan-
tyckà, i prosimy nie zapomnieç o nas przy stole pokojowym”26. Jednak w sposób
zupe∏nie naturalny niniejsze podanie garstki lojalnych wobec Polski Bia∏orusi-
nów nie mog∏o zainteresowaç aliantów kwestià obywateli polskich narodowoÊci
bia∏oruskiej. Los powojennej granicy wschodniej Polski by∏ rozpatrywany pod-
czas konferencji mi´dzynarodowych w Teheranie i Ja∏cie. 

W kwietniu 1943 r. w katastrofie lotniczej zginà∏ premier i Naczelny Wódz
gen. W∏adys∏aw Sikorski. Z tego powodu w lipcu 1943 r. uchodêcy polscy naro-
dowoÊci bia∏oruskiej wys∏ali list do nowego szefa rzàdu Stanis∏awa Miko∏ajczy-
ka. Wyrazili w nim g∏´boki ˝al z powodu tragicznego zgonu gen. Sikorskiego:
„Genera∏ Sikorski by∏ wodzem nie tylko Polskich Si∏ Zbrojnych, ale by∏ jedno-
czeÊnie wodzem wszystkich obywateli polskich. My, Bia∏orusini, widzieliÊmy
w Nim i swego, bia∏oruskiego wodza; wszyscy dobrze wiemy, ile dobrego serca
i najlepszych ch´ci mia∏ w sobie Êp. Premier i Naczelny Wódz dla nas, Bia∏orusi-
nów. Âmierç Êp. genera∏a Sikorskiego jest niepowetowanà stratà dla narodu pol-
skiego, ale bynajmniej nie mniejszà stratà jest dla nas, Bia∏orusinów. W osobie Êp.
genera∏a Sikorskiego straciliÊmy wielkiego m´˝a stanu, który poÊwi´cajàc wszyst-
kie swoje si∏y dla dobra i rozkwitu Rzeczypospolitej Polskiej, doprowadzi∏by nas
do rozwoju i dobrobytu kulturalno-oÊwiatowego, opartego na zupe∏nej równo-
Êci, sprawiedliwoÊci i demokracji. W osobie Pana Premiera zapewniamy rzàd
Rzeczypospolitej Polskiej, ˝e tragiczna Êmierç Êp. genera∏a Sikorskiego spowodo-
wa∏a prawdziwà, g∏´bokà ˝a∏ob´ w sercach naszych, Bia∏orusinów. Niepoweto-
wana utrata Wodza Polaków i Bia∏orusinów spowoduje jeszcze wi´kszy wysi∏ek
narodu bia∏oruskiego w walce o niepodleg∏oÊç i rozkwit sprawiedliwej, demo-
kratycznej, pot´˝nej i niepodleg∏ej Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze wszystkimi
jej ziemiami i obywatelami. Goràco prosimy Pana Premiera rzàdu RP wyzyskaç
nas, Bia∏orusinów, w ca∏ej pe∏ni, by pokazaç Êwiatu, i˝ jesteÊmy z Polakami, ma-
my swojà w∏asnà wol´ i z w∏asnej swobodnej woli pragniemy zwiàzaç nasze ˝y-
cie i losy z losem Rzeczypospolitej Polskiej. Niech obca, a wroga Polsce propa-
ganda zostanie rozpoznana w swoim k∏amstwie, a Êwiat ujrzy istotnà prawd´
i nasze istotne dà˝enie, [by] przynale˝eç wy∏àcznie do Polski”27. 

Nast´pca Sikorskiego na stanowisku premiera Stanis∏aw Miko∏ajczyk repre-
zentowa∏ Stronnictwo Ludowe, które akceptujàc ustalenia traktatu ryskiego, de-
klarowa∏o zasad´ równouprawnienia politycznego, kulturalnego i gospodarcze-
go dla ludnoÊci bia∏oruskiej w granicach paƒstwa polskiego. Nast´pnym krokiem
ks. Bo˝erianowa i jego zwolenników by∏o wys∏anie listu do nowego premiera,
w którym Bia∏orusini witali polityk´ ludowców. Oto fragment deklaracji wys∏a-
nej w lipcu 1943 r. na r´ce Miko∏ajczyka: „Bia∏orusini, w druzgocàcej masie swej
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ch∏opi, od setek lat zwiàzani sà z ch∏opami polskimi nie tylko pracà na roli,
wspólnà z nami obronà niepodleg∏oÊci naszej i ich, wspólnà o nià walkà, ale tak-
˝e wi´zami rodzinnymi, które zespalajà nas, ch∏opów bia∏oruskich, z ch∏opa-
mi polskimi w jednà serdecznà i solidarnà rodzin´ jak braci. My, Bia∏orusini,
oÊwiadczamy, i˝ kochamy nasz polski kraj, naszà polskà ziemi´ i z ca∏ej duszy
pragniemy jej najwi´kszego rozkwitu i dobra. JesteÊmy przywiàzani do Polski
i do polskiego ch∏opa i we wszystkim solidaryzujemy si´ z nim i pracami Stron-
nictwa Ludowego w kraju okupowanym, jak i jego przedstawicielami w Rzàdzie
Rzeczypospolitej i Radzie Narodowej na emigracji. Praca Stronnictwa Ludowe-
go i jego przywódców prowadzi do rozkwitu Polski, do rozkwitu ca∏ego w∏o-
Êciaƒstwa Rzeczypospolitej, a wi´c i do naszego rozkwitu i pomyÊlnoÊci. Tote˝
Stronnictwo Ludowe jest stronnictwem zupe∏nie bliskim i drogim nam, Bia∏oru-
sinom, a zatem z ca∏ego serca pragniemy jego rozkwitu i pot´gi. Zapewniajàc
o tym Pana Premiera Rzàdu RP, prosimy o zaliczenie nas do grona cz∏onków
Stronnictwa Ludowego i opiek´ nad nami tak, jak nad ch∏opami polskimi jà spe∏-
niacie. My zaÊ wed∏ug starego swego zwyczaju ch∏opskiego prosiç b´dziemy
Boga, by b∏ogos∏awi∏ ci´˝ki trud Pana Premiera dla odzyskania niepodleg∏oÊci na-
szej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wysi∏ek o jej demokratyczny
i sprawiedliwy dla wszystkich, a wi´c i dla nas Bia∏orusinów, ustrój”28. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e celem Komitetu Bia∏oruskiego by∏o wówczas uzy-
skanie dla Bia∏orusinów miejsca w Radzie Narodowej. W deklaracji Bia∏orusi-
nów z∏o˝onej w lipcu 1943 r. czytamy: „Bia∏orusini, obywatele polscy zamiesz-
kali w Afryce Wschodniej i Indiach, zwracajà si´ do Pana Premiera z goràcà
proÊbà, zezwoliç nam mieç swego bia∏oruskiego przedstawiciela w Radzie Naro-
dowej przy rzàdzie polskim w Londynie. Prosimy o to bardzo, szczególnie teraz,
kiedy obcy imperializm dà˝y do oderwania nas od Polski, ok∏amujàc ca∏y Êwiat
cywilizowany, i˝ rzekomo Bia∏orusini pragnà nale˝eç do Zwiàzku Radzieckiego.
Pragniemy przez swego przedstawiciela w Radzie Narodowej wyÊwietliç Europie
i Ameryce istotny stan i naszà istotnà wol´ wchodziç w sk∏ad Rzeczypospolitej
Polskiej wy∏àcznie. Jednà z g∏ównych przyczyn agresji sowieckiej w stosunku do
nas i do ziem polskich przez nas zamieszka∏ych – jest przede wszystkim postano-
wienie i dà˝enie Rosji, [by] zlikwidowaç »Piemont« bia∏oruski, którym w∏aÊnie sà
Bia∏orusini w Polsce. »Piemont« bia∏oruski w Polsce jaskrawo Êwieci∏ dobroby-
tem i wolnoÊcià ludu bia∏oruskiego – co wabi∏o Zwiàzek Sowiecki, gdzie istotny
ruch narodowy jest gn´biony i Bia∏orusini ˝yjà w n´dzy i strachu, niepewni swe-
go losu, niepewni swego dnia jutrznego pod despotycznà w∏adzà Moskwy. Mo-
skwa pragnie za wszelkà cen´ zlikwidowaç ten bia∏oruski »Piemont« w Polsce,
bowiem on otwiera oczy Bia∏orusinom sowieckim na rzeczywisty stan, wskazu-
jàc, o ile˝ szcz´Êliwszymi sà Bia∏orusini w Rzeczypospolitej Polskiej i jak˝e˝ wy˝-
szym jest ich poziom kulturalny i stopieƒ rozwoju”29. 

Wiadomo, ˝e w latach 1940–1943 niektórzy polscy politycy zamierzali wpro-
wadziç do Rady Narodowej kilku przedstawicieli mniejszoÊci narodowych. We-
d∏ug niepotwierdzonych danych w 1940 r. we Francji w∏adze polskie rozwa˝a∏y
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kandydatur´ Fabiana Jeremicza jako reprezentanta mniejszoÊci bia∏oruskiej w Ra-
dzie Narodowej RP30. Jeszcze podczas tworzenia polskiego wojska w Zwiàzku
Radzieckim latem 1942 r. w zwiàzku z potrzebà dokooptowania mniejszoÊci na-
rodowych do Rady Narodowej ambasador RP Stanis∏aw Kot zaproponowa∏
dwóch kandydatów strony bia∏oruskiej. Byli to Feliks Ho∏owacz31, by∏y cz∏onek
klubu „Wyzwolenie”, i prawos∏awny proboszcz Genadiusz Szymanowski32, o któ-
rym w∏adze polskie pisa∏y: „jest to Polak wyznania prawos∏awnego [...], w razie
potrzeby móg∏by uchodziç za Bia∏orusina”33. Tymczasem sam Szymanowski czu∏
si´ Bia∏orusinem kultury polskiej34. Nast´pnie ró˝ne partie i stronnictwa wyst´-
powa∏y z propozycjà o wprowadzenie do Rady Narodowej od jednego do trzech
Bia∏orusinów. I tak 3 kwietnia 1945 r. Zespó∏ Pi∏sudczyków w Londynie wys∏a∏
list do Prezesa Rady Ministrów z propozycjà wprowadzenia jednego przedstawi-
ciela Bia∏orusinów do Rady Narodowej, nast´pujàco uzasadniajàc t´ potrzeb´:
„fakt, ˝e oko∏o 60 procent ogó∏u ludnoÊci tych ziem [kresów wschodnich – J.G.]
nawet w czasach przedwojennych stanowi∏a ludnoÊç niepolska, przede wszyst-
kim bia∏oruska i ukraiƒska, jest argumentem, który mo˝e byç wykorzystany prze-
ciwko stanowisku polskiemu. Argument ten mo˝e byç podwa˝ony przez wyka-
zywanie, ˝e ludnoÊç ta, chocia˝ niepolska, stoi na gruncie przynale˝noÊci do
paƒstwowoÊci polskiej, a w ka˝dym razie jest przeciwna wcieleniu jej do Zwiàz-
ku Sowieckiego. Polityka zmierzajàca do kszta∏towania nastrojów Bia∏orusinów
[…] w myÊl tych tendencji, jak równie˝ wykazywanie na zewnàtrz, ˝e orientujà
si´ oni na Polsk´, a przeciwko Sowietom, winna byç jednym z podstawowych za-
∏o˝eƒ naszej polityki paƒstwowej w obronie ca∏oÊci wschodniej terytorium Rze-
czypospolitej”35. 

Mimo otrzymanych propozycji rzàd polski nie bra∏ pod uwag´ mo˝liwoÊci za-
anga˝owania w ˝ycie polityczne dzia∏aczy Komitetu Bia∏oruskiego i zlekcewa˝y∏
deklaracj´ uchodêców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej. Stanis∏aw Miko∏ajczyk
jedynie podzi´kowa∏ im za gotowoÊç do walki o niepodleg∏oÊç Polski i zapewni∏,
˝e prawa ludnoÊci bia∏oruskiej b´dà uwzgl´dnione w powojennej Rzeczypospo-
litej. 13 listopada 1943 r. do Konsulatu Generalnego RP w Nairobi przyszed∏
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30 Fabian Jeremicz, ur. 18 I 1891 r. w Dulowcach (pow. Wo∏kowysk), bia∏oruski dzia∏acz politycz-
ny w II Rzeczypospolitej. Pose∏ na sejm I, II i III kadencji 1922–1935. Cz∏onek zarzàdu Instytutu
Bia∏oruskiej Gospodarki i Kultury, wiceprezes Bia∏oruskiego Centrum W∏oÊciaƒskiego. W latach
trzydziestych osadnik wojskowy i cz∏onek Zwiàzku Osadników. 
31 Feliks Ho∏owacz, ur. 4 VII 1886 r. w Zaborzu (pow. Wo∏o˝yn), zm. 27 II 1972 r. we Wroc∏awiu.
Bia∏oruski dzia∏acz polityczny w II Rzeczypospolitej. Poczàtkowo dzia∏a∏ w PSL „Wyzwolenie”, na-
st´pnie zwiàza∏ si´ z lewicowà opozycjà i w paêdzierniku 1923 r. uczestniczy∏ w Moskwie w konfe-
rencji powo∏ujàcej do ˝ycia Mi´dzynarodówk´ Ch∏opskà. Pose∏ I kadencji sejmu (1922–1927),
aresztowany w 1927 r. i na mocy decyzji sejmu z 4 II 1927 r. wydany sàdom „za udzia∏ w spisku na
ustrój i ca∏oÊç Rzeczypospolitej”, zwolniony bez wyroku sàdowego. Do wybuchu wojny wójt gmi-
ny Mir (pow. nieÊwieski). Po wybuchu II wojny Êwiatowej w 1939 r. aresztowany przez NKWD
i wywieziony w g∏àb ZSRR, pracowa∏ jako dozorca w domu dziecka w D˝ambule (Kazachstan), od
1943 r. by∏ cz∏onkiem Zwiàzku Patriotów Polskich, w 1946 r. wróci∏ do Polski.
32 Cz. Partacz, K. ¸ada, Polska..., s. 251.
33 IPMS, A.9.V/44, Notatka A. Serafinskiego w sprawie Genadiusza Szymanowskiego, 29 III 1942 r. 
34 G. Szymanowski, DwanaÊcie lat – wspomnienia z lat 1927–1939, Toruƒ 1998, s. 120.
35 IPMS, Prezes Rady Ministrów, 166, List Zespo∏u Pi∏sudczyków w Londynie do Prezesa Rady Mi-
nistrów Tomasza Arciszewskiego, 3 IV 1945 r. 



z Londynu list: „Prosz´ o zawiadomienie ks. Bo˝erianowa i uchodêców bia∏oru-
skich, obywateli Rzeczypospolitej, podpisanych z nim na pismach do p. Premie-
ra, ˝e z prawdziwym wzruszeniem przyj´liÊmy do wiadomoÊci ich wyrazy wspó∏-
czucia po zgonie gen. Sikorskiego oraz zapewnienia lojalnoÊci wobec Polski.
Dzi´kujàc, chc´ w imieniu Premiera zapewniç obywateli Rzeczypospolitej naro-
dowoÊci bia∏oruskiej, ˝e zgodnie z wytycznymi ustalonymi za ˝ycia gen. Sikor-
skiego rzàd stoi niez∏omnie na stanowisku równej opieki nad obywatelami Rze-
czypospolitej bez wzgl´du na narodowoÊç i wyznanie. Rzàd wierzy g∏´boko, ˝e
w wolnej i niepodleg∏ej Polsce urzeczywistniana b´dzie polityka oparta na spra-
wiedliwoÊci i poszanowaniu wszystkich narodowoÊci do pe∏nego ich rozwoju
spo∏ecznego, gospodarczego i kulturalnego”36. Poza ogólnikowym zapewnie-
niem równoÊci praw, ten list nie wnosi∏ nic nowego w polityk´ w∏adz polskich
w stosunku do mniejszoÊci narodowych i tylko powtórzy∏ treÊç deklaracji pro-
gramowej przedstawionej 24 lutego 1942 r. na inauguracyjnym posiedzeniu Ra-
dy Narodowej37.

W okresie od 1942 do 1943 r. obozy uchodêców polskich zosta∏y przeniesio-
ne z Iranu do Afryki Wschodniej (23 676 osób), Indii (4701), Palestyny (6569),
Meksyku (1569), Nowej Zelandii (838). Przedtem w czasie pobytu w Iranie
zmar∏o ponad 2 tys. cywilów, obywateli polskich38. Niestety, nie do ustalenia jest
liczba Bia∏orusinów wÊród poszczególnych grup obywateli polskich. Na podsta-
wie êróde∏ archiwalnych mo˝na przypuÊciç, ˝e niektórzy trafili do Indii. Wska-
zuje na to znaczna cz´Êç obywateli polskich pochodzàcych z kresów pó∏nocno-
-wschodnich o nazwiskach bia∏oruskich, którzy w latach 1942–1948 przebywali
w Indiach39. Najwi´cej jednak informacji zachowa∏o si´ na temat obywateli pol-
skich narodowoÊci bia∏oruskiej, którzy po krótkim pobycie w Iranie znaleêli si´
w Afryce Wschodniej. W paêdzierniku 1942 r. do Afryki wyjecha∏o ok. dziewi´-
ciuset obywateli polskich wyznania prawos∏awnego. W kwietniu 1943 r. w OUP
nr 1 w Iranie pozosta∏o jedynie ok. oÊmiuset prawos∏awnych. W Afryce Wschod-
niej powo∏ano do ˝ycia osiemnaÊcie obozów dla uchodêców polskich, takich jak
Tengeru (Tanzania), Rongai (Kenia), Lusaka (Rodezja Pó∏nocna), Kaja, Misindzi
(Uganda) itd. WielkoÊç osiedli polskich by∏a ró˝na. Na przyk∏ad w Morogora
i Rongai mieszka∏o ok. trzystu osób, natomiast w Tengeru – ponad 4 tys.40

Wszyscy uchodêcy polscy bez wzgl´du na wyznanie i narodowoÊç znajdowali
si´ we wspólnych osiedlach. Wed∏ug Konsulatu Generalnego RP w Nairobi po-
dzia∏ narodowoÊciowo-wyznaniowy w osiedlach polskich kszta∏towa∏ si´ nast´pu-
jàco: „ogromna wi´kszoÊç Polaków kresowców, troch´ Bia∏orusinów i Ukraiƒcy.
Minimalny procent ˚ydów. Âcis∏e okreÊlenie sk∏adu narodowoÊciowego jest pra-
wie niemo˝liwe, narodowoÊç mo˝e byç jedynie zgadywana. To samo odnosi si´ do
sprawy wyznaƒ. S∏ysza∏em niejednokrotnie o dziwnych i smutnych objawach za-
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cji Rady Narodowej, k. 39.
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40 IPMS, A.18/47, Osiedla polskie w Afryce Wschodniej. 



tajania czy te˝ ukrywania swego wyznania przez prawos∏awnych i grekokatolików
i podawania si´ za katolików. Jest to urojony kompleks obawy »stracenia polsko-
Êci« i wià˝e si´ ÊciÊle ze stanowiskiem tamtejszego (i niestety – nie tylko tamtejsze-
go) kleru katolickiego: »co polskie – to katolickie« [...]. Wprowadzono nawet po-
j´cie »mniejszoÊç«, kierujàc si´ kategoriami wyznania”41. 

W takich wielkich zbiorowiskach ludzkich konflikty by∏y nieuniknione.
U ogromnej wi´kszoÊci uchodêców polskich pochodzenia bia∏oruskiego poj´cie
narodowoÊci nie by∏o wykrystalizowane. W zwiàzku z tym konflikty wyst´po-
wa∏y na tle wyznaniowym. Najwi´cej Bia∏orusinów wyznania prawos∏awnego
mieszka∏o w osiedlu Tengeru, ich grupa liczy∏a ponad czterysta osób. Z w∏asnych
prze˝yç w II Rzeczypospolitej i zsy∏ek syberyjskich obywatele polscy Bia∏orusini
i Polacy wynieÊli ró˝ne wspomnienia. Kl´ska Polski w 1939 r. i lata okupacji so-
wieckiej wzbudzi∏y wÊród uchodêców Polaków niech´ç, a nawet nienawiÊç do
prawos∏awnych Bia∏orusinów. Pozbawieni ojczyzny, mieszkajàcy w dalekiej Afry-
ce, niektórzy Polacy uto˝samiali z elementem rosyjskim i wrogim Polsce takie zja-
wiska jak wyznanie prawos∏awne, nabo˝eƒstwa w j´zyku s∏owiaƒskim, niepolskà
gwar´. Mimo ˝e nie wszyscy Bia∏orusini popierali w∏adz´ sowieckà, a wszyscy
uchodêcy polscy narodowoÊci bia∏oruskiej byli bardzo pozytywnie nastawieni
wobec Polski, w Polakach utrwali∏o si´ przekonanie o antypolskiej i prosowiec-
kiej postawie ca∏ej spo∏ecznoÊci bia∏oruskiej. Nale˝y podkreÊliç, i˝ by∏o ono nie-
uzasadnione i mylne: przecie˝ przynajmniej 2 tys. prawos∏awnych Bia∏orusinów
na równi z Polakami ofiarnie walczy∏o w szeregach Polskich Si∏ Zbrojnych. Gi-
n´li oni za wspólne z Polakami idea∏y i dà˝enia. WÊród uchodêców polskich na-
rodowoÊci bia∏oruskiej wyznania prawos∏awnego by∏o wielu takich, których oj-
cowie lub synowie w polskich mundurach polegli we W∏oszech, Francji i na
innych frontach. Wszyscy uchodêcy polscy narodowoÊci bia∏oruskiej na równi
z Polakami przeszli przez wi´zienia sowieckie i przez wiele lat dzielili z Polakami
tu∏aczà niedol´. 

Przedstawiciele Konsulatu RP uwa˝ali, ˝e niech´ç cz´Êci katolików do prawo-
s∏awnych podsyca∏o duchowieƒstwo rzymskokatolickie. Âwiadczy o tym frag-
ment sprawozdania Konsulatu RP w Nairobi: „Je˝eli powiedzenie: duchowieƒ-
stwo katolickie w Afryce utrzymuje polskoÊç – s∏uszne, to pozostaje pytanie: jakà
polskoÊç? Nastawienie duchowieƒstwa jest szowinistyczne. Na pierwszym miej-
scu sà stawiane sprawy wyznania, sprawy koÊcio∏a katolickiego, a dopiero dalej
sprawa polska. Zwracam jeszcze raz uwag´, ˝e w∏aÊciwie jedynym autorytetem
w obecnej sytuacji w osiedlach jest ambona, i autorytet ten nie zawsze jest nale-
˝ycie wykorzystywany”42. 

Podczas konfliktów wyznaniowych czasem dochodzi∏o do otwartego obrzuca-
nia przezwiskami, a nawet bójek i awantur. Wed∏ug Marii Moroz stosunki pomi´-
dzy prawos∏awnymi i katolikami mo˝na by∏o okreÊliç jako „generalnà nienawiÊç”43.
W osiedlu Tengeru dwukrotnie zosta∏ zniszczony przez nieznanych sprawców o∏-
tarz w kaplicy prawos∏awnej. WÊród m∏odzie˝y prawos∏awnej i katolickiej czasem
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dochodzi∏o do krwawych bójek. Maria Golubinka i Maria Moroz z osiedla Ten-
geru wspominajà: „Katolicy na ulicy i w szkole mówili do nas: »kacapy, po co
przyjechaliÊcie do Afryki, precz do Rosji«. Oni obrzucali nas przezwiskami »ru-
skie« i »kacapy«”44. Prawos∏awna Bia∏orusinka, mieszkanka osiedla w Tengeru,
Olga Zingal, opowiada: „Najpierw w Tengeru nie by∏o cerkwi prawos∏awnej,
mieliÊmy natomiast kaplic´. Jednak przed up∏ywem roku przy pomocy tutejszych
Greków zosta∏a wybudowana cerkiew. Bra∏am udzia∏ w zespole teatralnym
w obozie, w ruchu harcerskim. Jednak kiedy moja nauczycielka dowiedzia∏a si´,
˝e w niedziele chodz´ do cerkwi, usun´∏a mnie z tego zespo∏u”45. 

W tej sytuacji g∏ównym obroƒcà wspó∏wyznawców sta∏ si´ ks. Bo˝erianow,
który przyjecha∏ do Afryki w lipcu 1943 r. By∏ jedynym ksi´dzem prawos∏awnym
w polskich osiedlach w Afryce. W czasie kazaƒ zapewnia∏ swych wspó∏wyznaw-
ców, ˝e nie sà gorsi od katolików, dlatego muszà mieç jednakowe prawa jako
obywatele polscy46. Mia∏ du˝y autorytet wÊród polskich uchodêców narodowo-
Êci bia∏oruskiej, cieszy∏ si´ te˝ zaufaniem i szacunkiem pracowników Konsulatu
Generalnego RP w Nairobi. Tak pisa∏ o nim konsul generalny W. Kowalski w no-
tatce do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 11 sierpnia 1943 r.: „Ks. Bo˝eria-
now jest mi osobiÊcie dobrze znany i uwa˝am go za bardzo pozytywny i szlachet-
ny typ cz∏owieka, który z racji swoich funkcji duszpasterskich ogromnie du˝o
dobrego mo˝e zrobiç w naszych osiedlach. Jest on bardzo patriotycznie nasta-
wiony i uwa˝am, ˝e nale˝y go w jego dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i patriotycznej jak
najbardziej popieraç”47. Przy pomocy finansowej Konsulatu Generalnego
w 1944 r. ks. Bo˝erianow wyda∏ w Nairobi modlitewnik prawos∏awny w j´zyku
polskim. 

Jeszcze w okresie zes∏aƒ syberyjskich ks. Bo˝erianow da∏ si´ poznaç jako pol-
ski patriota, lojalny obywatel Rzeczypospolitej. Âwiadczà o tym jego wielokrot-
ne deklaracje i memoria∏y wydane w imieniu Komitetu Bia∏oruskiego. Jednak
pod wp∏ywem niew∏aÊciwego stosunku wi´kszoÊci katolików do prawos∏awnej
mniejszoÊci w Afryce Wschodniej w pewnym stopniu poglàdy ks. Bo˝erianowa
uleg∏y zmianie. Obraêliwa i wroga wobec niego postawa ksi´˝y katolickich oraz
cz´Êci szeregowych uchodêców wyznania katolickiego sprowokowa∏a go do
przeciwdzia∏ania. W ramach odwetu zamieÊci∏ na ∏amach czasopisma „Promyk
Prawos∏awny” artyku∏ o kobiecie, która zdaniem niektórych historyków by∏a
w IX w. „papie˝ycà Joannà”. OczywiÊcie wywo∏a∏o to fal´ oburzenia wÊród du-
chowieƒstwa katolickiego i zemst´ wierzàcych Polaków48. 

Po kl´sce deklaracji i memoria∏ów, których postulaty nie zosta∏y uwzgl´dnio-
ne przez rzàd polski, w duszy ks. Bo˝erianowa powsta∏a gorycz niespe∏nionych
dà˝eƒ. W wyniku niew∏aÊciwego stosunku uchodêców katolików do prawos∏aw-
nych, mimo i˝ ci zachowywali si´ jak lojalni obywatele polscy, nastàpi∏a zmiana
poglàdów ks. Bo˝erianowa. Dobitnie Êwiadczy o tym sprawozdanie Konsulatu
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Generalnego RP w Nairobi: „Na terenie Afryki jest tylko jeden ksiàdz prawo-
s∏awny, ks. M. Bo˝erianow. Nie mam ˝adnych kwalifikacji, by zabieraç g∏os i wy-
ra˝aç swoje zdanie w zatargach religijnych, zaznaczam jedynie, ˝e zatargi wyzna-
niowe tam sà powodem wprowadzenia poj´cia mniejszoÊci […]. Na terenie
Afryki s∏ysza∏em z ust ks. Bo˝erianowa szereg skarg na panujàce tam stosunki, na
niew∏aÊciwy stosunek do jego wspó∏wyznawców, do niego i jego pracy. Nie przy-
taczam tych zarzutów, sà bowiem jednostronnym naÊwietleniem, ale fakt spale-
nia w nocy domu, w którym on si´ zatrzyma∏ wizytujàc wspó∏wyznawców (osie-
dle Koja, listopad 1945 r.), mówi wiele. Sam Bo˝erianow wyda∏ ulotk´ (twierdzi,
˝e by∏ sprowokowany) na temat »papie˝ycy Joanny«. Wywiàza∏a si´ z tego po-
wodu ju˝ nie polemika, a prawdziwa walka religijna. Obecnie ks. Bo˝erianow
drukuje artyku∏y w palestyƒskiej prasie tzw. rzàdu warszawskiego i liczy na wy-
jazd do Kraju. Znam cz∏owieka (wiarygodnoÊç 100-procentowa), który by∏ ra-
zem z ks. Bo˝erianowem w sowieckim obozie pracy na dalekiej pó∏nocy, zna go
dobrze z tego okresu i okreÊla go jako prawego i dobrego Polaka. Przytaczam
powy˝sze w celu zilustrowania stosunków wyznaniowych w Afryce oraz jako
przyk∏ad tego, jak mo˝na zmarnowaç dla Sprawy cz∏owieka, praca którego mo-
g∏aby byç cenna”49 (wyró˝nienia w oryginale). OdejÊcie ks. Bo˝erianowa od ak-
tywnej dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, a nast´pnie nag∏a jego Êmierç 20 sierpnia 1946 r.
w Dar-es-Salaam, doprowadzi∏y do upadku Komitetu Bia∏oruskiego.

W 1948 r. zacz´to likwidowaç obozy dla uchodêców polskich w Afryce. Trud-
no ustaliç los wszystkich obywateli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej po rozwià-
zaniu osiedli. Wi´kszoÊç z nich przedosta∏a si´ do krajów Europy Zachodniej,
wielu wyemigrowa∏o do Ameryki Pó∏nocnej. Niektórzy uchodêcy przy∏àczyli si´
do bia∏oruskiego ruchu narodowego na obczyênie, jak np. kilkaset osób, które
wstàpi∏y do Stowarzyszenia Bia∏orusinów w Wielkiej Brytanii50. Jego za∏o˝ycie-
lami byli kombatanci PSZ na Zachodzie oraz dawni uchodêcy z Afryki.

Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e od marca do sierpnia 1942 r. wraz
z Wojskiem Polskim pod dowództwem gen. Andersa ze Zwiàzku Radzieckiego
do Iranu ewakuowa∏o si´ ok. 2 tys. cywilnych Bia∏orusinów, obywateli polskich
wyznania prawos∏awnego. Prawdopodobnie Bia∏orusini byli równie˝ wÊród cy-
wilnych obywateli polskich wyznania rzymskokatolickiego, z powodu braku êró-
de∏ nie mo˝na jednak ustaliç ich liczby. Podczas ewakuacji obywateli polskich do
Iranu w∏adze sowieckie stara∏y si´ nie wypuszczaç osób narodowoÊci niepolskiej
ze Zwiàzku Radzieckiego. Z tego powodu Bia∏orusini byli zmuszeni deklarowaç
si´ jako Polacy wyznania rzymskokatolickiego, a nawet zmieniaç nazwiska. Prze-
wa˝ajàca wi´kszoÊç prawos∏awnych Bia∏orusinów mia∏a bardzo niski poziom
ÊwiadomoÊci narodowej. 

Obywatele polscy narodowoÊci bia∏oruskiej byli bardzo pozytywnie nastawie-
ni wobec Polski. Wydostanie si´ przy pomocy w∏adz polskich z „nieludzkiej zie-
mi” wzbudzi∏o u nich poczucie wdzi´cznoÊci wobec rzàdu polskiego, zw∏aszcza
Stanis∏awa Kota i gen. W∏adys∏awa Andersa. Wyrazem lojalnoÊci obywateli pol-
skich narodowoÊci bia∏oruskiej by∏y deklaracje i memoria∏y Komitetu Bia∏oru-
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skiego z ks. Micha∏em Bo˝erianowem na czele do rzàdu polskiego i prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Komitet ten zosta∏ powo∏any do ˝ycia w 1942 r. wÊród
uchodêców polskich w Iranie. Jednym z inicjatorów jego powstania by∏ cz∏onek
Rady Narodowej Franciszek Wilk, który namawia∏ ks. Bo˝erianowa do zaktywi-
zowania dzia∏alnoÊci uchodêców polskich narodowoÊci bia∏oruskiej. W swych
deklaracjach Bia∏orusini oÊwiadczali, ˝e wolà narodu bia∏oruskiego jest przyna-
le˝enie do Polski, a nie do ZSRR. Zdaniem ks. Bo˝erianowa rzàd polski móg∏
wykorzystaç kwesti´ bia∏oruskà podczas rozmów polsko-sowieckich dotyczàcych
kresów wschodnich. W zwiàzku z tym Komitet prosi∏ o wprowadzenie swego
przedstawiciela do Rady Narodowej. Jednak rzàd polski na uchodêstwie nie sko-
rzysta∏ z propozycji Bia∏orusinów. 

W 1943 r. wi´kszoÊç uchodêców bia∏oruskich zosta∏a przeniesiona do Afryki
Wschodniej. W afrykaƒskich osiedlach pogorszy∏y si´ stosunki pomi´dzy prawo-
s∏awnymi i katolikami, dosz∏o do otwartego konfliktu religijnego trwajàcego a˝
do likwidacji obozów polskich. NienawiÊç katolików do prawos∏awnych i wyrzà-
dzone krzywdy oraz nieuwzgl´dnienie propozycji Komitetu Bia∏oruskiego przez
rzàd polski wywo∏a∏y rozgoryczenie Bia∏orusinów i zniweczy∏y ich lojalne nasta-
wienie oraz pragnienie wspó∏pracy z Polakami. 

JERZY GRZYBOWSKI (ur. 1979) – historyk, absolwent Wydzia∏u Historii na Bia-
∏oruskim Uniwersytecie Paƒstwowym w Miƒsku, w latach 2001–2005 pra-
cownik naukowy Instytutu Historii Narodowej Akademii Nauk Bia∏orusi, od
2005 r. doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Zajmuje si´ tematem stosunków polsko-bia∏oruskich podczas II wojny Êwiato-
wej. Obecnie przygotowuje prac´ doktorskà Bia∏orusini w polskich regular-
nych formacjach wojskowych w latach II wojny Êwiatowej. Autor ksià˝ki Za-
pomniani ˝o∏nierze Wojska Polskiego w czasie II wojny Êwiatowej (Miƒsk
2003) oraz licznych publikacji naukowych na Bia∏orusi i w Polsce.

The Belarussians among Polish refugees in the Middle East and in East Africa during the
World War II

Between March and August 1942 about 2,000 Belarussian civilians (Polish citizens,
members of the Orthodox Church) were evacuated to Iran together with the Army of An-
ders. At the time, the Soviet authorities attempted to keep people who were not ethnic Po-
les in the USSR. For this reason the Belarussians had to declare themselves Polish catholic
or even change their surname. 

The Polish citizens of the Belarussian nationality were well-disposed towards Poland.
The fact that the Polish government helped them to leave the “inhuman land” inspired
their gratitude. Their loyalty to the state was expressed by declarations of the Belarussian
Committee, led by a priest Michal Bozerianow, addressing the Polish Government and the
president of the USA. The committee was founded in 1942 in Iran. The aforesaid declara-
tions proclaimed the will of the Belarussian nation to affiliate with Poland, not with the
USSR. According to Bozerianow, the Belarussian question could have been used as an
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argument in the Polish-Soviet dispute over the Polish eastern borderland. Therefore, the
commitee asked to introduce its representative to the National Council. However the
Polish Government left the proposition out of consideration.

In 1943 most of the Belarussian refugees were transferred to East Africa. Although not
all the Belarussians supported the Soviet authorities, and those who were refugees had ve-
ry positive attitude towards Poland, the whole Belarussian community was believed to be
biased towards the Communists and against the Poles. It led to an open religious conflict
which lasted until the closure of the camps. The conflict changed the mood of loyalty and
caused unwillingness to cooperate with the Polish people. In 1948, after the liquidation of
the Polish camps in Africa, most of the Polish citizens of Belarussian nationality forced
their way to Europe and America. Some of the Belarussians joined the Belarussian Associa-
tion in the Great Britain.
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