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Pań stwo we Ar chi wum Ob wo du Brze skie go po sia da bar -
dzo bo ga ty za sób ar chi wal ny z tzw. okre su pol skie go
(1919–1939) na te mat ów cze sne go wo je wódz twa po le -

skie go, ale tak że te re nów przy le głych. Po nad 500 ze spo łów ar -
chi wal nych z tych lat li czy łącz nie pra wie pół mi lio na
jed no stek ar chi wal nych. Zo sta ły one do kład nie opi sa ne w in -
for ma to rze opu bli ko wa nym w 2010 r. w na kła dzie – nie ste -
ty – tyl ko 100 eg zem pla rzy1. Ar chi wa lia z te go okre su sta ły się
pod sta wą do wy da nia w 2009 r. wy bo ru do ku men tów i ma te -
ria łów (ra zem 187 po zy cji) do ty czą cych Brze ścia nad Bu giem
w okre sie mię dzy wo jen nym2.

Re cen zo wa ny tom jest kon ty nu acją tej ini cja ty wy wy daw -
ni czej au tor stwa po przed niej dy rek tor Ar chi wum Ob wo do we -
go, nie ży ją cej już, An ny Te re buń. Nie zmie nił się na to miast głów ny re dak tor (doc.
Jew gie nij Ro zen blat z uni wer sy te tu w Brze ściu, zna ny tak że w Pol sce z ba dań nad pro -
ble ma ty ką ży dow ską w XX w.) oraz więk szość au to rów. W zbio rze za miesz czo no 142
do ku men ty prze cho wy wa ne w Ar chi wum Ob wo do wym. War to do dać, że do PA OB tra -
fi ły tak że ak ta or ga ni za cji par tyj nych WKP(b)B z ob wo du, pod czas gdy np. w Grod nie
znaj du ją się one w osob nym ar chi wum (Pań stwo we Ar chi wum Or ga ni za cji Spo łecz nych).
Do ku men ty z lat 1939–1941 nie za cho wa ły się w ca ło ści. Znisz cze niu ule gły przede
wszyst kim ma te ria ły, któ re w mo men cie wy bu chu woj ny nie miec ko -so wiec kiej znaj do -
wa ły się jesz cze w róż nych urzę dach. W książ ce opu bli ko wa no głów nie ar chi wa lia róż -
nych in stan cji par tii ko mu ni stycz nej, a tak że ar ty ku ły z ga zet: ob wo do wej – „Za ria”
i re pu bli kań skiej – „So wiet ska ja Bie ło rus si ja”. Więk szość z nich uka za ła się dru kiem
po raz pierw szy. W po rów na niu z to mem po świę co nym okre so wi mię dzy wo jen ne mu,
w któ rym wszyst kie tek sty (w ory gi na le głów nie w ję zy ku pol skim) by ły tłu ma czo ne
na ro syj ski, tym ra zem nie zde cy do wa no się na prze kład. W ten spo sób po now nie otrzy -
ma li śmy wo lu min ro syj sko ję zycz ny z nie licz ny mi tek sta mi w ję zy ku bia ło ru skim (ar ty -
ku ły z ga ze ty „Za ria”).

Edy cja zo sta ła po dzie lo na na trzy roz dzia ły o zbli żo nej wiel ko ści: 1. Ży cie spo łecz -
no -po li tycz ne mia sta, 2. Eko no mi ka, go spo dar ka i urzą dze nia miej skie, 3. So cjal no -kul -
tu ral ny roz wój mia sta. Pod każ dym do ku men tem za miesz czo no przy pi sy tek sto we,
na to miast rze czo we – na zwa ne ko men ta rza mi – znaj du ją się do pie ro na koń cu książ ki.

Ca łość po prze dza wstęp doc. Sier gie ja Stru nie ca, w któ rym zo sta ła scha rak te ry zo wa -
na sy tu acja w Brze ściu od 17 wrze śnia 1939 r. do 22 czerw ca 1941 r. Zwra ca on uwa gę
na zmia ny lud no ścio we, któ re na stą pi ły w mie ście w tym okre sie. W paź dzier ni ku 1939 r.
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1 Go su dar stwien nyj ar chiw brie st skoj ob ła sti. Pu tie wo di tiel po fon dam 1919–1939, Briest 2010,
s. 129.

2 Briest w 1919–1939 gg. Do ku mien ty i ma tie ria ły, Briest 2009, s. 306. 



prze by wa ło w nim 10 tys. ucie ki nie rów z Pol ski cen tral nej, w po ło wie na stęp ne go mie -
sią ca po zo sta wa ło w nim jesz cze 4 tys. uchodź ców, któ rzy chcie li po wró cić do do mów
i ocze ki wa li na otwar cie gra ni cy z Niem ca mi. Do czerw ca 1941 r. przy by ło na to miast
do mia sta oko ło 8 tys. wo stocz ni ków, któ rzy zaj mo wa li klu czo we sta no wi ska w apa ra cie
pań stwo wym i par tyj nym. Od róż nia li się oni od miej sco wej lud no ści swo ją men tal no -
ścią i spo so bem ży cia. Z ko lei miesz kań cy Brze ścia nie zna li spe cy fi ki funk cjo no wa nia
w „szcze gól nych so wiec kich wa run kach”. Da lej Stru niec pi sze o trud no ściach apro wi -
za cyj nych (ce nach pań stwo wych i czar no ryn ko wych), zmia nach w szkol nic twie (głów -
nie struk tu ral nych, a nie np. w kwe stiach ję zy ko wych), sie ci bi blio tek (choć bez
od nie sie nia się do te go, co by ło wcze śniej), ży ciu kul tu ral nym i ochro nie zdro wia. Au tor
nie kie dy „pusz cza oko” do czy tel ni ków, gdyż in for mu jąc o dwu krot nym zwięk sze niu się
licz by łó żek szpi tal nych i le ka rzy, jed no cze śnie do da je, że za opa trze nie w sprzęt me dycz -
ny by ło na po zio mie 30 proc. w sto sun ku do po trzeb.

Naj ob szer niej szym tek stem w roz dzia le pierw szym, i ca łej książ ce, jest pro to kół
pierw szej brze skiej miej skiej kon fe ren cji par tyj nej zor ga ni zo wa nej w dniach 14–15 kwiet -
nia 1940 r. (dok. nr 11). I se kre tarz ko mi te tu ob wo do we go i miej skie go w swo im wy stą -
pie niu wska zy wał za rów no na suk ce sy, jak i trud no ści na po ty ka ne przez wła dze so wiec kie
w pierw szych mie sią cach rzą dów w mie ście, a czę ścio wo tak że w ob wo dzie brze skim.
In te re su ją ce są tu taj od nie sie nia do dwóch pierw szych de por ta cji miesz kań ców. Dzie sią -
te go lu te go 1940 r. z ob wo du wy wie zio no po nad ty siąc ro dzin osad ni ków i służ by le śnej,
któ rych se kre tarz Ni ko łaj Ki sie lew okre ślił ja ko „prze klę tych wro gów lu du”. Za zna czył
przy tym za an ga żo wa nie i ogrom ne po świę ce nie ak ty wu miej skie go, któ ry po ma gał
w prze pro wa dze niu tej ope ra cji, a tak że wy so ką ja kość „bol sze wic kiej kon spi ra cji”, po -
nie waż pań stwa za chod nie do wie dzia ły się o ope ra cji do pie ro po dwóch ty go dniach. Spo -
ro uwa gi po świę cił tak że dru giej de por ta cji, któ ra zo sta ła prze pro wa dzo na w przed dzień
ob rad. W ko men ta rzu do niej se kre tarz Ki sie lew stwier dził: „Czyst sze sta je się po wie -
trze w na szym po gra nicz nym mie ście, lżej jest żyć i pra co wać po ta kim oczysz cze niu
mia sta” (s. 33). Wspo mniał on tak że o za po cząt ko wa nej 9 kwiet nia ope ra cji wy sie dla nia
pro sty tu tek z Brze ścia – mia ło to ogra ni czyć roz prze strze nia nie się w mie ście cho rób we -
ne rycz nych oraz utrud nić pra cę ob ce mu wy wia do wi. Cie ka we są rów nież da ne do ty czą -
ce skła du na ro do wo ścio we go miej sco wej or ga ni za cji par tyj nej. We dług sta nu na
1 kwiet nia 1940 r. wśród 612 człon ków by ło: 303 Ro sjan, 188 Bia ło ru si nów, 74 Ży -
dów, 38 Ukra iń ców i 3 Po la ków. W spra woz da niu za miesz czo no jesz cze wie le in nych
da nych sta ty stycz nych, np. na te mat fre kwen cji wy bor czej (99,72 proc.) oraz od set ka gło -
su ją cych na blok ko mu ni stów i bez par tyj nych (98,85 proc.). Za pew ne wzglę dy po za me -
ry to rycz ne spo wo do wa ły, że za bra kło w tym miej scu przy pi su ko men tu ją ce go te da ne.

W roz dzia le dru gim znaj du ją się do ku men ty do ty czą ce ży cia go spo dar cze go mia sta:
od cen na po szcze gól ne ar ty ku ły, po przez kwe stie do ty czą ce za opa trze nia, po dat ków, róż -
nych za rzą dzeń re gu lu ją cych pra cę przed się biorstw ko mu nal nych, po plan roz wo ju Brze -
ścia na la ta 1940–1955.

W ostat nim na to miast są do ku men ty na te mat ochro ny zdro wia, szkol nic twa, kul tu ry
i spor tu. In te re su ją ce wnio ski moż na wy cią gnąć np. z re per tu aru pre zen to wa ne go przez
po szcze gól ne szko ły pod czas miej skiej olim pia dy ar ty stycz nej uczniów (5 stycz nia
1940 r.). Pra wie każ da z nich od śpie wa ła „Pieśń o Sta li nie” lub de kla mo wa ła wiersz „Sta -
lin”. Zu peł nie in ny pro gram przygotowały pla ców ki z pol skim ję zy kiem na ucza -
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nia – Śred nia Szko ła nr 21 za pre zen to wa ła „Se re na dę” Schu ber ta i „Ma rze nia” Cho pi na,
na to miast chór Niż szej Szko ły Śred niej nr 3 od śpie wał utwo ry: „Kra ko wiak”, „Deszcz”,
„Czte ry ko nie Jaś miał” (s. 173, 175).

Wy bór do ku men tów jest sto sun ko wo sta ran nie zre da go wa ny, choć zda rza ją się nie -
do cią gnię cia. Trud no np. zro zu mieć, dla cze go pi smo z Brze ścia in for mu ją ce wła dze re -
jo nu Klesz cze le o ko niecz no ści zgło sze nia dwóch osób na kurs ję zy ka he braj skie go, któ ry
miał być prze pro wa dzo ny w dniach 15–20 sierp nia 1940 r., jest da to wa ne na 20 sierp nia
(s. 184). Rów nież w przy pi sach zna leźć moż na pew ne nie ści sło ści. Ma ło praw do po dob -
ne jest, że by w 1937 r. w 200 klu bach spor to wych Mak ka bi by ło 150 tys. człon ków (przy -
pis 69, s. 213). Prze sa dą jest na zwa nie Obo zu Zjed no cze nia Na ro do we go or ga ni za cją
pra wi co wo na cjo na li stycz ną (przy pis 57, s. 212). Wąt pli we jest tak że, że roz staw szyn
na ko le jach so wiec kich wy no sił 1435 cen ty me trów (przy pis 56, s. 212), a zwy cięz ca bie -
gu na 1500 me trów uzy skał wy nik 3 mi nu ty i 6,8 se kun dy (s. 207).

Nie zwy kle przy dat ny jest za miesz czo ny w pu bli ka cji wy kaz skró tów. Wy ja śnia on
m.in. ma ło zna ne po ję cia, ta kie jak gor top, ob ło no, ob ło zo czy szir po trieb. Do edy cji za -
łą czo no ilu stra cje, przede wszyst kim fo to ko pie ogło szeń za miesz cza nych w ga ze cie „Za -
ria”. Jed no z nich jest w ję zy ku pol skim i in for mu je o go ścin nym wy stę pie pań stwo we go
te atru pol skie go. 

Na le ży ża ło wać, że książ kę wy dru ko wa no je dy nie w 150 eg zem pla rzach, w na kła -
dzie o po ło wę niż szym od po przed nie go to mu.

Jan Je rzy Mi lew ski

Artykuły recenzyjne i recenzje




