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J!ZYK JAKO CZYNNIK ZAKORZENIENIA
W TO"SAMO#CI NARODOWEJ NA PRZYK$ADZIE

BIA$ORUSKOJ!ZYCZNEJ INTELIGENCJI NA BIA$ORUSI

Bia%oru& — jako typowe pa'stwo pogranicza — to kraj wieloetniczny. Kraj,
w którego obr(bie wspó%istniej) ró*ne kultury, wyznania i j(zyki. Od zarania
dziejów tereny wchodz)ce obecnie w sk%ad pa'stwa bia%oruskiego by%y pograni-
czem cywilizacji bizantyjskiej i zachodnioeuropejskiej. #cieranie si( rozmaitych
wp%ywów j(zykowych, kulturowych, religijnych i historycznych z jednej strony
mo*na postrzega+ jako ograniczaj)ce dla procesów unarodowienia, z drugiej
za& mo*na widzie+ w tym pot(*ny potencja% rozwojowy. Na przyk%ad El*bieta
Smu%kowa (2002) szans( dla Bia%orusi widzi w%a&nie w tej ró*norodno&ci.
Uwa*a, *e dostrze*enie i docenienie jej europejskich korzeni, a tak*e post(pu-
j)ca globalizacja, rozszerzenie Unii Europejskiej, coraz wi(ksze poszanowanie
dla heterogeniczno&ci w naszej cz(&ci Europy — wszystko to otworzy Bia%o-
ru& na demokratyzacj( i, co za tym idzie, pozwoli na skonsolidowanie w%asnej
to*samo&ci.

Obecn) sytuacj( socjolingwistyczn) na Bia%orusi mo*na okre&li+ mianem
spo%ecznie uwarunkowanej dyglosji. Rosyjski jest j(zykiem elit rz)dz)cych,
szkolnictwa na wszystkich szczeblach, kultury popularnej i &rodków maso-
wego przekazu. Mieszka'cy miast prawie wy%)cznie pos%uguj) si( j(zykiem
rosyjskim, mieszka'cy wsi g%ównie u*ywaj) gwar bia%oruskich (mówi) tak
zwan) trasiank)). Kiedy za rz)dów Aleksandra $ukaszenki j(zyk bia%oruski
znowu popad% w nie%ask(, po raz kolejny sta% si( silnym symbolem odrodze-
nia narodowego i narz(dziem walki w r(kach opozycji. Obecnie mówienie po
bia%orusku jest wyrazem sprzeciwu wobec istniej)cego re*imu, a sam j(zyk
bia%oruski jest postrzegany jako j(zyk przysz%ych elit rz)dz)cych. „Mówienie
po bia%orusku to akcja polityczna; mówi+ po bia%orusku znaczy przeciwstawia+
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si( autorytarnemu re*ymowi $ukaszenki. Powi)zanie mi(dzy to*samo&ci) j(zy-
kow) a polityk) stanowi baz( ideologiczn) dla Frontu Ludowego1 i organizacji
zrzeszaj)cych intelektualistów” (Goujon 1999, s. 670).

ZARYS HISTORII J!ZYKA BIA$ORUSKIEGO

W ró*nych okresach historycznych j(zyk bia%oruski stanowi% przeciwwag(
dla dominuj)cego nurtu kultury rosyjskiej b)d- polskiej. Pod tym wzgl(dem
histori( Bia%orusi mo*na podzieli+ na kilka etapów: okres po%ocki (IX–XIII w.),
okres bia%orusko-litewski (XIII–XVI w.), okres polski (XVI–XVIII w.), okres
rosyjski (XIX w.–1917 r.), okres radziecki (1917–1991) i okres postradziecki
(od roku 1991 do chwili obecnej) (por. Ihnatouski 1992, s. 28–30).

Okres bia%orusko-litewski (XIII–XVI), a w szczególno&ci koniec XV – po-
cz)tek XVI wieku jest uznawany za „z%oty wiek” kultury bia%oruskiej (m.in.
Krawcewicz 2003). Pocz)wszy od 1315 do 1696 r. bia%oruski by% j(zykiem
urz(dowym, pocz)tkowo w Ksi(stwie Litewskim, a nast(pnie, od roku 1569,
w Wielkim Ksi(stwie Litewskim, co znacz)co przyczyni%o si( do jego rozwoju.
„Z pocz)tkiem czternastego mamy ju* Wielkie Ksi(stwo Litewskie, w którym
kancelarie ksi)*(ce pos%ugiwa%y si( wy%)cznie zapisem starobia%oruskim (po-
d%ug aluzji D%ugosza nale*y mniema+, *e król W%adys%aw Jagie%%o nie wyuczy%
si( polszczyzny; jako monarcha nie musia%” (Janowicz 2001, s. 76)). O wyso-
kim statusie j(zyka bia%oruskiego w tamtych czasach &wiadczy chocia*by fakt,
*e „[…] kiedy Polacy na pocz)tku XV wieku chcieli lepiej zrozumie+ niektóre
statuty pisane po %acinie, przek%adali je na bia%oruski” (Garoszka 1994, s. 101).
Sekretarz wielkiego ksi(cia Aleksandra, urodzony w Wilnie, pra%at Erazmus
Witeli, w sprawozdaniu z 31 marca 1501 r. sk%adanym w Rzymie czyni nast(-
puj)c) uwag(: „[…] poniewa* Bia%orusini zamieszkuj) &rodek Ksi(stwa, a ich
j(zyk [w porównaniu z litewskim] jest %adniejszy i %atwiejszy do nauki, jest
on w powszechnym u*yciu” (Garoszka 1994, s. 101.). Jednym z najbardziej
znacz)cych faktów kultury i j(zyka bia%oruskiego by%o niew)tpliwie przet%uma-
czenie na j(zyk bia%oruski i wydrukowanie Biblii w Pradze, w latach 1517–1519
przez Franciszka Skaryn( z Po%ocka (por. Brzeziecki, Nocu' 2007, s. 15) (by%a
to druga — po czeskiej, wydrukowanej w 1488 r. — s%owia'ska drukowana
ksi(ga).

Pozycja bia%oruskiego jako j(zyka oficjalnego zacz(%a s%abn)+ w XVI wieku,
cho+ nadal pozostawa% on j(zykiem urz(dowym, do po%owy XVII wieku by%
j(zykiem kancelarii i j(zykiem dworu Wielkiego Ksi(stwa Litewskiego (Stra-
czuk 1999, s. 22). W 1696 r. j(zykiem urz(dowym og%oszono polski, zast)pi%
j(zyk bia%oruski w oficjalnych dokumentach Wielkiego Ksi(stwa Litewskiego
(Zaprudnik 1996, s. XXIV). Pod koniec XVII wieku publikacje bia%oruskie ju*

1 Bia%oruski Front Ludowy (bia%. BNF — Bie%aruski Narodny Front), opozycyjna partia na
Bia%orusi.
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nie powstawa%y, drukiem wychodzi%y przewa*nie ksi)*ki polskie. Je&li cho-
dzi o edukacj(, to kszta%cenie zapewnia%y zakony rzymskokatolickie, w któ-
rych u*ywano j(zyków polskiego i %aci'skiego, a w j(zyku bia%oruskim jedy-
nie Ko&ció% Unicki (Szybieka 2002, s. 11). J(zyk bia%oruski zosta% zepchni(ty
g%ównie do sfery kultury ludowej i j(zyka potocznego. W „podsumowaniu”
tak zwanego okresu bia%orusko-litewskiego nale*y podkre&li+ fakt, *e Wielkie
Ksi(stwo Litewskie pozwoli%o Bia%orusinom, a przynajmniej znacznej cz(&ci
elit politycznych i intelektualnych, uwolni+ si( spod wp%ywu Moskwy i stwo-
rzy%o podwaliny pod dalszy rozwój narodu bia%oruskiego (por. Stone 2001,
s. 337).

W 1795 r. Wielkie Ksi(stwo Litewskie przesta%o istnie+ i wtedy na jego daw-
nych wschodnich po%aciach wprowadzono urz(dow) nazw( Bia%oru&. Zacz)% si(
okres intensywnej rusyfikacji, a za czasów panowania Paw%a I i Aleksandra I
(1796–1825) — polonizacji, obaj ci monarchowie uznawali bowiem te ziemie
za kraj polski i starali si( zyska+ przychylno&+ polskoj(zycznej szlachty. Ko&ció%
Unicki, do którego nale*a%o oko%o 70% mieszka'ców (por. Brzeziecki, Nocu'
2007, s. 16), w 1794 r. zosta% zakazany na mocy postanowienia Katarzyny II,
a unitów przepisywano ca%ymi parafiami na prawos%awie (por. Szybieka 2002).
W 1839 r. zakazano u*ywania j(zyka bia%oruskiego w Ko&ciele i Cerkwi oraz
nauczania w tym j(zyku. W 1865 r. wprowadzono zakaz stosowania bia%oru-
skiego w druku. Tak oto w okresie odrodzenia &wiadomo&ci pans%owia'skiej
pi&miennictwo bia%oruskie nie mog%o si( swobodnie rozwija+. Poniewa* j(zyk
bia%oruski nie istnia% w *yciu oficjalnym, ani te* nie by% u*ywany w szkolnic-
twie, do wieku XIX nie powsta%a jednolita, powszechnie obowi)zuj)ca orto-
grafia i normy leksykalne. Pierwszy s%ownik j(zyka bia%oruskiego wydano pod
redakcj) Iwana Nosowicza w 1870 r. w Petersburgu. Dociekliwe badania nad
j(zykiem prowadzi% te* E. F. Karskij, autor legendarnych dwutomowych Bie#o-
rusow (Warszawa 1908–1911).

W ostatnich dekadach XX wieku j(zyk bia%oruski sta% si( symbolem nieza-
le*no&ci Bia%orusi. Pierwszy postradziecki rz)d Stanis%awa Szuszkiewicza bu-
dow( niezale*nego pa'stwa Bia%oru& rozpocz)% od powszechnej bia%oruteniza-
cji, propagowa% o&wieceniowy model budowania to*samo&ci zbiorowej poprzez
edukowanie mas, które mia%yby „dorosn)+” do wspólnoty kultury i warto&ci.
Po odzyskaniu niepodleg%o&ci przyj(to ustaw( nadaj)c) j(zykowi bia%oruskiemu
status j(zyka oficjalnego, chocia* elity polityczne pozosta%e po okresie piere-
strojki przewa*nie by%y rosyjskoj(zyczne. Niestety powszechne wprowadzenie
j(zyka bia%oruskiego do szkolnictwa (w tym tak*e wy*szego) i jako jednego
z egzaminów wst(pnych na studia wzbudzi%o obawy w wi(kszo&ci rosyjsko-
j(zycznej ludno&ci. Wprowadzenie j(zyka bia%oruskiego do &rodowiska pracy
spotka%o si( ze sprzeciwem rosyjskoj(zycznych specjalistów z wielu dziedzin,
którzy nie chcieli, aby o zajmowanym przez nich stanowisku lub otrzymywa-
nym wynagrodzeniu decydowa%y kompetencje j(zykowe, a nie wiedza i do-
&wiadczenie. Nie nale*y zapomina+, *e na Bia%orusi mieszka%a poka-na mniej-
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szo&+ rosyjska, w latach dziewi(+dziesi)tych licz)ca 1,5 miliona osób. Ponadto
dwa miliony weteranów drugiej wojny &wiatowej niech(tnie odnios%y si( do po-
mniejszania ich zas%ug w walce o wolno&+ i przysz%o&+ ZSRR, które to pa'stwo
w &wietle nowej ideologii postrzegano jako agresora (Mironowicz 2002). Mimo
niezadowolenia wielu warstw spo%ecznych na pocz)tku lat dziewi(+dziesi)tych
j(zyk bia%oruski zacz)% jednak stopniowo wypiera+ rosyjski w szkolnictwie po-
wszechnym, &rodowisku uniwersyteckim, nawet w administracji, a tak*e w&ród
szerzej rozumianej inteligencji i w &rodowiskach twórczych.

Sytuacja jednak zmieni%a si(. „W 1992 r., w niespe%na rok po uzyskaniu nie-
podleg%o&ci, si%y demokratyczne straci%y popularno&+. Ta niezdolno&+ do mo-
bilizacji obywateli, którzy pocz)tkowo popierali przemiany polityczne w kraju,
zmarginalizowa%a bia%orusk) opozycj(. […] System polityczny by% tak s%aby, *e
mo*na mówi+ o istnieniu pró*ni politycznej. Pró*nia ta umo*liwi%a $ukaszence
b%yskawiczne doj&cie do w%adzy w 1994 r.” (Lenzi 2002, s. 405). Podczas wybo-
rów z roku 1994 spo%ecze'stwo bia%oruskie nie przed%u*y%o mandatu w%adzom
demokratycznym. Je&li za& chodzi o polityk( j(zykow) wybranego prezydenta,
to zastosowa% on nast(puj)cy model: „od negacji j(zyka do negacji narodu,
a w konsekwencji do negacji w%asnego pa'stwa” (Andrusieczko 2002, s. 97).
Kiedy za rz)dów $ukaszenki j(zyk bia%oruski znowu popad% w nie%ask(, po-
nownie sta% si( wa*nym symbolem i narz(dziem walki w r(kach opozycji.

Analiza przebiegu kampanii wyborczych z lat 2001, 2006 i 2010 wyka-
zuje, *e sta%ym elektoratem $ukaszenki jest ludno&+ kreolska. Walery Bu%ha-
kau (2002, s. 77–78) nazywa kreolami obywateli bia%oruskich pos%uguj)cych
si( „%amanym j(zykiem rosyjskim i wci)* postrzegaj)cych Bia%oru& jako cz(&+
imperium rosyjskiego”, „stanowi) [oni] rzecz jasna g%ówne -ród%o rozwoju
re*imu politycznego $ukaszenki”. W%a&nie kreolska cz(&+ spo%ecze'stwa po-
winna, zdaniem Bu%hakaua, stanowi+ g%ówny cel oddzia%ywania si% demokra-
tycznych. Zadaniem elit bia%oruskich jest sprawienie, aby proces demokraty-
zacji spo%ecze'stwa by% nieodwracalny. Cel ten mo*na osi)gn)+ przez wdra-
*anie kreoli do kultury bia%oruskiej, bez czego proces przemian narodowych
na Bia%orusi pozostanie nie doko'czony. W odró*nieniu od osób narodowo
zdeklarowanych ambiwalentni Bia%orusini maj) do wyboru trzy rodzaje afilia-
cji kulturowej: przynale*no&+ do kultury bia%oruskiej, afiliacj( kreolsk) (czyli
ambiwalencj( kulturow), je&li u*yjemy terminu Antoniny K%oskowskiej) oraz
afiliacj( z niezmodyfikowan) kultur) rosyjsk). Wi(kszo&+ obywateli bia%oru-
skich nadal cechuje brak zakorzenienia w jakiejkolwiek kulturze, ambiwalencja
kulturowa, to*samo&+ kreolska.

METODA I DOBÓR PRÓBY

Przedmiotem badania s) utrwalone w formie zapisów narracje dotycz)ce
przebiegu *ycia narratorów. Wywiady nagrano z wykorzystaniem metody ba-
dawczej zaproponowanej przez Fritza Schützego i okre&lanej mianem wywiadu
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narracyjnego2. Bazuj)c na dorobku j(zykoznawstwa, socjologii interpretatyw-
nej (etnometodologii i analizy konwersacyjnej), socjologii fenomenologicznej
i socjologii interakcji Ervinga Goffmana (por. Czy*ewski 1997; Rokuszewska-
-Pawe%ek 1996), autor ten opracowa% technik( wywiadu „minimalizuj)cego
wp%yw przeprowadzaj)cego wywiad i maksymalizuj)cego ekspresj( osoby bada-
nej co do jej spraw osobistych” (Helling 1990, s. 15). Ze wzgl(du na hermetycz-
no&+ &rodowiska, z którego wywodz) si( osoby badane, a tak*e niesprzyjaj)ce
swobodnym badaniom i obserwacjom socjologicznym warunki spo%eczno-po-
lityczne na Bia%orusi w obj(tym badaniem okresie (1999–2008) przy doborze
narratorów zastosowano metod( „kuli &niegowej”3 (snowball sampling). W&ród
podstawowych kryteriów doboru osób badanych nale*y wymieni+ autodeklara-
cj( przynale*no&ci do bia%oruskiej grupy narodowej (za Antonin) K%oskowsk)
[1996] odró*niam identyfikacj( narodow), to*sam) z autodeklaracj) przyna-
le*no&ci do grupy narodowej, i walencj( kulturow)4, która z kolei okre&la sto-
pie' przyswojenia kultury narodowej) oraz autodeklaracj( pos%ugiwania si(
j(zykiem bia%oruskim we wszystkich lub wybranych sferach *ycia. Wszyscy
narratorzy s) obywatelami Bia%orusi. Czas trwania ka*dego z omawianych wy-
wiadów wynosi nieco powy*ej pó%torej godziny. W transkrypcji zastosowano
uproszczon) wersj( systemu zapisu opracowanego przez Gail Jefferson5.

Badana zbiorowo&+ tworzy specyficzn) i hermetyczn) wspólnot(, któr) pro-
ponuj( nazwa+ wspólnot) interpretacyjn). Termin ten oznacza%by perspektyw(,
punkt widzenia, sposób organizowania do&wiadcze', który zapanowa% w pew-
nym &rodowisku (to*samym w du*ej mierze ze &rodowiskiem inteligenckim),
co sprawi%o, *e przyj(te przez badane jednostki kategorie my&lenia o rzeczy-
wisto&ci, kategorie wa*no&ci i niewa*no&ci po%)czy%y ich we wspólnot( czy te*
quasi-wspólnot(. Badana zbiorowo&+ tworzy &rodowisko odpowiadaj)ce histo-
rycznie ugruntowanemu — zw%aszcza na obszarze dziewi(tnastowiecznej Ro-
sji i na ówczesnych terenach polskich — zjawisku inteligenckich kó%ek (Berlin
2003). Analiza koncentruje si( na wypowiedziach o charakterze autobiograficz-
nym, które ods%aniaj) spo%ecznie uformowane sposoby ujmowania w%asnych

2 Opis metody wywiadu narracyjnego mo*na znale-+ w nast(puj)cych pracach: Chanfrault-
-Duchet 1995; Helling 1990; Hermanns 1987; Ka-mierska 1997; Piotrowski 1997; Prawda 1989;
Riemann 2000; Schütze 1990, 1997.

3 Wybór doboru lawinowego czy metody „kuli &niegowej” jest uzasadniony zw%aszcza wtedy,
gdy istnieje trudno&+ dotarcia do poszukiwanych osób oraz gdy sieci spo%ecznych powi)za' same
w sobie mog) stanowi+ przedmiot bada'. W przypadku tego podej&cia wielokrotnie powtórzona
jest sytuacja, w której rozmówca wskazuje kolejnych respondentów.

4 Zdaniem Antoniny K%oskowskiej (1996, s. 128), walencj( kulturow) osi)ga si( przez naby-
wanie kompetencji kulturowej oraz uznanie kultury „za w%asn), blisk), odpowiadaj)c) potrzebom
hubrystycznym, czyli wzmagaj)c) poczucie w%asnej warto&ci, godno&ci, poczucie uczestnictwa we
wspólnocie”.

5 Jest to jeden z systemów oznakowania szczegó%ów intonacyjnych, nacisku, pauz oraz charak-
terystycznych cech wypowiedzi. Wywodzi si( ze szko%y analizy konwersacyjnej (CA — Conversation
Analysis). Szczegó%owe opracowania dotycz)ce stosowanych systemów zapisu s) omówione w:
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do&wiadcze' *yciowych, z zastosowaniem wewn(trznych kategorii narratorów.
Zak%adamy, *e relacjonuj)cy swoj) biografi( narratorzy dokonuj) autoekspla-
nacyjnej pracy o charakterze hermeneutycznym. Owa hermeneutyka w%asnej
biografii dokonywana jest przez narratorów — mniej lub bardziej &wiadomie
— z perspektywy ich *yciowych rozstrzygni(+, wyborów, osi)gni(+, innymi
s%owy — z partykularnej perspektywy ich pozycji w polu spo%ecznych relacji.

Zadaniem badacza i polem problemowym podj(tej analizy jest zatem nie
tylko systematyczny opis ods%oni(tych przez narratorów procesów biograficz-
nych tematycznie zorientowanych na kszta%towanie si( ich to*samo&ci naro-
dowej, ale równie* wskazanie na przeds)dy, &wiatopogl)dy, ideologie i wszel-
kie spo%ecznie zagregowane zasoby symboliczne le*)ce u podstaw dokonanych
przez nich hermeneutycznych rozstrzygni(+. Interpretacja nie jest spraw) swo-
bodnej imaginacji, nie jest czym& przypadkowym i dowolnym, przeciwnie —
jest bardzo ograniczona przez si%( kulturowych konwencji. To te czynniki sk%a-
daj) si( na zasób narz(dzi interpretacji, jakimi dysponujemy, to te czynniki
umo*liwiaj) skonstruowanie rzeczywisto&ci, jak) poznajemy.

W aktach interpretowania w%asnych biografii narratorzy przekraczaj) gra-
nic( wiedzy porz)dkuj)cej &wiat, w którym wyrastali i która zosta%a im narzu-
cona przez kultur( dominuj)c) i prawomocn). Analiza pokazuje, *e dokonuj)c
tego rodzaju przekrocze', niektórzy decyduj) si( na fundamentalne posuni(cia
o charakterze politycznym. Traktujemy zatem analizowane narracje jak formu-
%owane przez narratorów naiwne teorie porz)dkuj)ce i wyja&niaj)ce ich bio-

Atkinson, Heritage 1984; Hutchby, Wooffitt 1998; Sachs i in. 1974. Oto zastosowane symbole i ich
znaczenie:
nie wypowied- z naciskiem
TAK g%o&na wypowied-
°jak sadz(° wypowied- przyg%uszonym tonem
w%a:&nie wyd%u*ona g%oska
tak-tak-tak wypowiedziana jednym tchem sekwencja s%ów
có*/ intonacja wznosz)ca (jak w pytaniu)
có-\ intonacja opadaj)ca (jak na ko'cu zdania twierdz)cego)
chocia*// wypowied- nieoczekiwanie przerwana przez narratora
chocia*# wypowied- przerwana przez interlokutora (osob( trzeci); zak%ócenie

innego rodzaju)
(4) pauza czterosekundowa
(.) mikro-pauza (ok. 0,2 sekundy) czyli najmniejsza zauwa*alna pauza
(…) nieczytelna wypowied-
(niestety) przypuszczalna wypowied- niezbyt czytelna
((&miech)) informacja pozaj(zykowa

A: mam [jednak pewne…]
B: [nie mo*emy. . . . . . .] jednoczesne mówienie kilku osób

A: w%a&nie =
B: = w%a&nie sygnalizuje przej&cie mi(dzy kolejkami bez pauzy
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grafie, a w dalszej kolejno&ci, przez analogi( do Mannheimowskiej socjologii
wiedzy, partykularyzujemy owe teorie, wskazuj)c spo%eczne i historyczne kon-
teksty, w których s) one zakorzenione, staramy si( tak*e ods%oni+ interesy,
którym s%u*) i które le*) u podstaw ich sformu%owania. Na podstawie wy-
wiadów biograficznych z przedstawicielami bia%oruskoj(zycznej inteligencji na
Bia%orusi ods%ania si( proces odkrywania przez narratorów w *yciu doros%ym
donios%o&ci j(zyka ojczystego jako wyznacznika przynale*no&ci narodowej, pro-
ces u&wiadamiania sobie roli j(zyka bia%oruskiego w *yciu jednostki, a tak*e
zbiorowo&ci etnicznej. #wiadome uczenie si( j(zyka stanowi jeden z etapów
krystalizacji to*samo&ci narodowej wspó%czesnych Bia%orusinów. W &lad za j(-
zykiem pod)*a uczestnictwo w bia%oruskiej kulturze symbolicznej i si(ganie
do zasobów historii oraz pami(ci zbiorowej, co ostatecznie umo*liwia wa-
lencj( kulturow) (K%oskowska 1996), czyli &wiadom) identyfikacj( z ojczyzn)
w sensie symbolicznym, rozumian) szerzej ni* odniesienie czysto terytorialne.

PRZYPADEK WIKTORA

Wiktor urodzi% si( w 1959 r. w niewielkim zachodniobia%oruskim mie&cie
w „zwyczajnej” rodzinie „radzieckich inteligentów” [2:23–24], „inteligentów
w pierwszym pokoleniu” [2:21–22]. Jak narrator „pó-niej ustali% pracuj)c w ar-
chiwach” [2:22–23], wcze&niejsze pokolenia by%y pochodzenia ch%opskiego.
Mo*na wnioskowa+, *e rodzice Wiktora przeszli typow) w Zwi)zku Radzieckim
drog( awansu spo%ecznego polegaj)c) na zdobyciu wykszta%cenia i przeprowa-
dzeniu si( ze wsi do miasta. Podobnie jak przewa*aj)ca wi(kszo&+ mieszka'ców
bia%oruskich miast Wiktor rozmawia% z rodzicami po rosyjsku6. J(zyk bia%oru-
ski s%ysza% u dziadków7, którzy go wychowywali do drugiego roku *ycia, pó--
niej Wiktor przebywa% u nich mniej regularnie. #wiadomo&+ ró*nic j(zykowych
w dzieci'stwie nie istnia%a: „(3) có*\dopiero pó-niej zacz)%em rozró*nia+ j(-
zyk bia%oruski i rosyjski oczywi&cie” [2:29]. W 1966 r. Wiktor rozpocz)% nauk(
w szkole podstawowej, „zwyk%ej radzieckiej bia%oruskiej szkole”, w której j(zyk
bia%oruski by% nieobecny. Przypomina sobie, *e dopiero pó-niej, w szkole &red-
niej, wprowadzono dwie godziny tygodniowo j(zyka i literatury bia%oruskiej.
Status tych zaj(+ by% niski, traktowano je jako przedmioty „drugorz(dne”, nie-

6 No&nikiem narzucanego radzieckiego wzoru cywilizacyjnego, a co za tym idzie — no&nikiem
edukacji, post(pu, urbanizacji, industrializacji i awansu spo%ecznego realizowanego w ramach tego
wzoru w Bia%oruskiej Republice Radzieckiej (w okresie 1918–1990) by% j(zyk rosyjski (zob. m.in.
Radzik 2001, 2002; Tereshkovich 2001).

7 Powszechna rusyfikacja (równoznaczna w ZSRR z sowietyzacj)) obejmowa%a kultur( popu-
larn), wszystkie szczeble szkolnictwa, stanowi%a furtk( do awansu spo%ecznego i zawodowego.
W rezultacie najbardziej „dziewiczym” terenem pozosta%y obszary wiejskie, których mieszka'cy
nadal mówili po bia%orusku (lub mieszank) bia%orusko-ukrai'sk) czy bia%orusko-polsk)), w&ród
mieszka'ców miast natomiast j(zyk bia%oruski mia% rang( j(zyka osób niewykszta%conych, ch%opów
mówi)cych „trasiank)”.
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potrzebne i nieatrakcyjne [2:33–34]. Na etapie szko%y podstawowej narrator nie
zastanawia% si( nad swoj) przynale*no&ci) narodow). Zacz)% dostrzega+ „ob-
cych” w ramach wspólnoty s)siedzkiej na p%aszczy-nie obyczajowo-kulturowej.
Jako „etnicznie innych” wyró*niano miejscowych Polaków, Cyganów i "ydów.
Z obecnej perspektywy eksperta Wiktor dodaje, *e na Bia%orusi zawsze da%o
si( zaobserwowa+ przejawy „obyczajowego antysemityzmu” [3:2]. Okre&laj)c
etnicznych innych, Wiktor zarazem definiuje obszar poczucia wspólnoty: „mi(-
dzy Rosjanami, Bia%orusinami a Ukrai'cami nie by%o *adnej ró*nicy” [3:3–4].
Podsumowuje, *e nie pami(ta niczego, co by si( wi)za%o z bia%orusko&ci) czy
sprzyja%o kszta%towaniu si( &wiadomo&ci narodowej Bia%orusina na etapie edu-
kacji podstawowej i &redniej. Samookre&lenie budowane by%o w opozycji do
„etnicznych innych”, a mianowicie ko'cz)c szko%( &redni) narrator wiedzia%
jedynie, *e nie jest „ani Cyganem, ani "ydem, ani Polakiem” [3:5–6].

Pi(cioletnia edukacja na wydziale historycznym równie* nie sprzyja%a
kszta%towaniu si( bia%oruskiej to*samo&ci narodowej. Rosyjski pozosta% j(zy-
kiem wyk%adowym, tak*e w czasie zaj(+ z historii Bia%orusi. Wiktor zwraca
uwag( na fakt, *e historia Bia%orusi by%a wyk%adana jako sk%adowa historii
Rosji, „nie by%o wi(c poczucia, *e jest to historia odmienna od historii Ro-
sji” [3:15]. J(zyk bia%oruski s%ysza% jedynie w czasie wyjazdów terenowych na
wie&. Narrator zauwa*a, *e jako student nadal nie by% &wiadom, *e miesz-
ka'cy wsi mówi) po bia%orusku. J(zyk ten uwa*ano za „jak)& gwar( wiejsk)
(.) któr) pos%uguj) si( niezbyt wykszta%ceni ludzie” [3:20–21]. Stereotyp ten
rozpowszechnia%y media, w tym telewizja bia%oruska, oferuj)ca niskiej jako&ci
programy bia%oruskoj(zyczne. Narrator wspomina, *e gdy tylko zaczyna% si(
„jaki& program bia%oruski, natychmiast mia%o si( ochot( wy%)czy+ telewizor bo
z regu%y by%y to jakie& staruszki &piewaj)ce co& strasznie nudnego ((westchnie-
nie)) co oczywi&cie do kultury bia%oruskiej nie zach(ca%o” [3:23–24].

W&ród wyk%adowców uniwersyteckich Wiktor nie spotka% osób, które pró-
bowa%yby krzewi+ ide( bia%orusk) lub obudzi+ &wiadomo&+ narodow) studen-
tów. Zastanawiaj)c si( nad przyczyn) braku w okresie 1976–1981 akademic-
kich autorytetów promuj)cych ide( bia%orusko&ci, Wiktor przywo%uje posta+
profesora Tkaczoua, który w latach dziewi(+dziesi)tych sta% si( „aktywnym,
&wiadomym Bia%orusinem” [3:29–30]. Konstatuje: „potem gdy dosz%o do tych
wszystkich przemian nie mog%o to tak szybko zmieni+ &wiadomo&ci tego*
Tkaczoua tak od razu” [3:33–34]. Narrator wnioskuje, *e widocznie wcze-
&niejsze dekady i „audytorium studenckie nie by%o odpowiednim miejscem by
bezpiecznie wyg%asza+ swoje opinie na tematy narodowo&ciowe\” [3:30–32].
Profesor Tkaczou symbolizuje zatem na poziomie narracji „u&pion)” bia%oru-
sk) &wiadomo&+, która sam) siebie mo*e rozpozna+ dopiero w sprzyjaj)cych
okoliczno&ciach albo — co lepiej chyba oddaje intencj( narratora — kiedy na-
dejdzie jej czas. Czyni)c tego rodzaju aluzje narrator wprowadza do swojej
wypowiedzi element my&lenia mitologicznego: wprowadza aspekt odkrywa-
nia przez protagonist( swojej niezafa%szowanej to*samo&ci, obecny zarówno
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w wielkich mitach kultury, jak i podaniach ludowych. Owo odkrycie w%asnej
to*samo&ci odbywa si( zawsze we w%a&ciwym, to znaczy dope%nionym czasie
i rozumiane jest jako ostateczne spe%nienie si( losu.

Zasadnicza s%u*ba wojskowa obudzi%a poczucie to*samo&ci narodowej Wik-
tora. By% to jeden z najwa*niejszych punktów zwrotnych w jego biografii: „w za-
sadzie po raz pierwszy poczu%em si( Bia%orusinem gdy sko'czy%em uniwersytet
i trafi%em do wojska” [3:34–35]; „no i tam oto po raz pierwszy jako& powsta%o
jakie& takie (3) poczucie (3) no narodzi%a si( mo*e pierwsze takie chwile po-
czucia bia%orusko&ci/ (3)” [3:46–47]. S%u*b( wojskow) (która trwa%a pó%tora
roku, w okresie 1982–1983) narrator odbywa% w okr(gu moskiewskim. Do-
&wiadczy% pierwotnego poczucia przynale*no&ci, które pojawi%o si( w sytuacji
zagro*enia: „((westchnienie)) no ró*ne sytuacje by%y w wojsku i bardzo cz(sto
to po prostu no tobie pomagali w%a&nie Bia%orusini a nie ktokolwiek inny\ (3)
tak\ (.)” [3:48–49]. Sytuacj( w wojsku narrator opisuje ogólnikowo, wskazu-
j)c na liczne trudno&ci: „w wojsku tam po prostu *ycie wychowywa%o bo by%o
stosunkowo ci(*ko jak to (.) z regu%y bywa tam taki (.) okres przetrwania
niejako i tu trzeba by%o liczy+ na swoje w%asne si%y g%ównie no i niew)tpliwie
by%o bardzo dobrze gdy kto& udzieli% wsparcia a wsparcia udzielali przewa*nie
swoi\ (2)” [4:4–8]. Wiktor niech(tnie mówi o s%u*bie wojskowej, u*ywaj)c
przy tym eufemizmów takich jak „*ycie wychowywa%o”, prawdopodobnie za-
po*yczonych z nowomowy maskuj)cej przemoc wojskowej pedagogiki. Mo*na
jedynie wnioskowa+, *e s%u*ba wojskowa by%a do&wiadczeniem bolesnym, unie-
wa*niaj)cym wszelkie inne wi(zi spo%eczne poza pierwotnymi wi(ziami opar-
tymi na wspólnocie ziemi i krwi. S%u*ba w wojsku paradoksalnie wytwarza%a
podzia%y etniczne w&ród *o%nierzy. Narrator pokazuje konstytutywn) dla proce-
sów kszta%towania si( to*samo&ci si%( pozycji „swój”–„obcy”. Rekruci wspierali
si( nawzajem w ramach „ziomkostw”: „w wojsku\ odbywa%em s%u*b( pod Mo-
skw) moskiewska moskiewski okr(g wojskowy\ by%y tam takie u nas zgrupo-
wania czy zrzeszenia czy powiedzmy ziomkostwa\ (.) ukrai'skie czy chach%y8\
bia%oruskie lub bulbaszami9 byli zwani zwykle (.) byli Kazachowie\ byli tam
Czeczeni\” [3:42–45]. Za pomoc) odwo%uj)cych si( do obecnych w spo%ecznym
obiegu stereotypowych atrybucji definiowano „innego” oraz rozpoznawano
„swojego”: „bo sk)d jeste& z Bia%orusi i ju* powiedzmy chach%y od razu mieli
odpowiednie nastawienie tam i a w%a&nie Bia%orusin znaczy si( swój” [4:1–2].

Po zako'czeniu zasadniczej s%u*by wojskowej w 1983 r. Wiktor otrzyma%
posad( nauczyciela historii w miejskiej szkole &redniej. Poza osobistymi do-
&wiadczeniami wyniesionymi z wojska i pog%(bian) wiedz) historyczn) kolej-
nym katalizatorem nabywania to*samo&ci narodowej sta% si( okres odwil*y

8 Chacho# — „kita, czub”, pejoratywne okre&lenie Ukrai'ców, prawdopodobnie od tradycyjnej
kozackiej fryzury.

9 Bulbaszy — „pyry”, pejoratywne okre&lenie Bia%orusinów, prawdopodobnie od tradycyjnie
uprawianego na Bia%orusi ziemniaka, który stanowi podstaw( bia%oruskiej kuchni.
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w Zwi)zku Radzieckim: „tym bardziej *e rok osiemdziesi)ty trzeci ju* no prze-
miany si( jeszcze nie odbywa%y w Zwi)zku Radzieckim ale co& ju* w powietrzu
wisia%o\” [4:12–14]. Dosz%o w tym czasie do kolejnego punktu zwrotnego
w biografii narratora. W czasie zjazdu absolwentów wydzia%u historycznego
Wiktor nieoczekiwanie — dla innych, a przede wszystkim dla siebie samego
— zaj)% stanowisko „przekonanego nacjonalisty bia%oruskiego” [4:20] w spo-
rze o znaczenie dumy narodowej, tym samym wyra-nie deklaruj)c bia%orusk)
to*samo&+.

Wiktor nakre&la kolejne znacz)ce miejsca i osoby, które sprzyja%y krysta-
lizacji jego &wiadomo&ci narodowej. W osiemdziesi)tym szóstym roku za-
cz)% ucz(szcza+ na spotkania w bia%oruskim o&rodku kulturalno-o&wiatowym
Pochodnia10, zrzeszaj)cym miejsk) inteligencj(. Jako historyk Wiktor ocenia
trafno&+ hipotez narodowo&ciowych stawianych w Pochodni przez znawców
bia%oruskiej kultury i historii. Za niewiarygodn) uznaje na przyk%ad skrajnie
bia%oruskocentryczn) wersj( historiografii Miko%y Jerma%owicza11, który do-
wodzi mi(dzy innymi, *e Wielkie Ksi(stwo Litewskie powsta%o wskutek zwy-
ci(skich walk Bia%orusinów, którzy podbili ziemie litewskie (ówczesnej "mu-
dzi), a nie odwrotnie [4:31–4:36]. Korzystaj)c z typologii Krzysztofa Pomiana
(2006), mo*na stwierdzi+, *e narrator zarzuca Jerma%owiczowi uprawianie hi-
storii rewizjonistycznej (zbudowanej na kanwie pami(ci zwyci(*onych), b(-
d)cej przeciwie'stwem równie nieobiektywnej historii urz(dowej (reprezen-
tuj)cej pami(+ zwyci(zców), zamiast historii krytycznej, znajduj)cej si( „na
zewn)trz wszelkich nastawie' to*samo&ciowych” (Pomian 2006, s. 80).

Powracaj)c do w)tku kariery zawodowej jako „konstrukcji w tle”, Wik-
tor zdawkowo i niezbyt ch(tnie podsumowuje swój powrót do pracy nauczy-
ciela historii w szkole. Uwa*a to za okres niezbyt istotny z punktu widzenia
przebiegu *ycia zawodowego czy osobistego. Twierdzi, *e g%ównie trzyma% si(
programu nauczania i najwy*ej czyni% odst(pstwa od ogólnie obowi)zuj)cej
wyk%adni, gdy komentowa% wydarzenia z historii XX wieku. Jako godny uwagi
natomiast przytacza incydent zaistnia%y pod koniec lat osiemdziesi)tych, kiedy
stan)% w obronie uczniów starszych klas szko%y &redniej nosz)cych bia%oru-
skie symbole. Uczniowie zostali oskar*eni przez dyrektork( szko%y o przejawy
nacjonalizmu. Wiktor stan)% w tym konflikcie w obronie uczniów [5:2–5].

Oko%o 1985 r. Wiktor podj)% prac( w Muzeum Historii i Religii w Grodnie.
Praca ta zaowocowa%a nowymi znajomo&ciami z artystami, b(d)cymi jednocze-

10 Pochodnia — o&rodek kulturalno-o&wiatowy za%o*ony w Grodnie w marcu 1986 r. przez
grodzie'skich mi%o&ników kultury i historii o pogl)dach patriotyczno-narodowo&ciowych, klub
dyskusyjny, oaza wzgl(dnej wolno&ci, pozwalaj)ca na wymian( pogl)dów na tematy wówczas dra*-
liwe. W czasie spotka' czytano bia%orusk) poezj( i proz(, dyskutowano na tematy historyczne
i polityczne.

11 M. I. Jerma%owicz, Pa sladach adnago mifa, Minsk 1989; M. Jerma%owicz, Stara$ytnaja Bie#arus’.
Po#acki i nowogarodski pieryady, Minsk 1990; M. Jerma%owicz, Stara$ytnaja Bie#arus’. Wilenski pieryad,
Minsk 1994.
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&nie &wiadomymi Bia%orusinami. Do&wiadczenie to narrator okre&la w sposób
nast(puj)cy: „to by%o pierwsze takie no pierwsze spotkanie ju* z przedstawicie-
lami no nowej inteligencji bia%oruskiej\” [4:40–42]. Szczególnie silne wra*enie
wywar% na Wiktorze pewien konserwator zabytków, który „wtedy te* rozma-
wia% ju* po bia%orusku/ tak a jego prace jego takie (.) zami%owanie do historii
bia%oruskiej to wywar%o na mnie wielkie wra*enie\ (.)” [4:43–4:45]. Narrator
zamyka t( cz(&+ narracji, ujmuj)c proces „wychowania Bia%orusina” [5:9–10]
w kategorie stopniowej i powolnej ewolucji pogl)dów w kierunku kszta%towa-
nia si( bia%oruskiej to*samo&ci.

Wa*nym wydarzeniem, które przyspieszy%o krystalizacj( to*samo&ci naro-
dowej Wiktora, sta%y si( rozpocz(te w 1990 r. studia doktoranckie w Insty-
tucie Historii Akademii Nauk w Mi'sku. Wi)za%o si( to ze zmian) &rodowi-
ska naukowego, zetkni(ciem si( z „historykami mi'skimi historykami przy
czym historykami naukowcami a nie dydaktykami a to zupe%nie inna katego-
ria” [5:18–19]. Obcowanie z niezale*nie my&l)c) bia%orusk) elit) naukow) oraz
rozpad Zwi)zku Radzieckiego sta%y si( katalizatorem przemian &wiadomo&cio-
wych narratora. Wiktor zacz)% te* wykazywa+ wi(ksz) inicjatyw( w szkolnej
pracy dydaktycznej (doktorat pisa% zaocznie, pracuj)c jednocze&nie w szkole),
a mianowicie by% pomys%odawc) i realizatorem idei stworzenia szkolnego Mu-
zeum Historii Edukacji i Kultury na Bia%orusi. Jak sam twierdzi, by% to pomys%
„nowatorski w tamtym czasie, bo zazwyczaj muzea tworzono w oparciu o taki
materia% wojenno-patriotyczny, podczas gdy tu chodzi%o o pokazanie po pro-
stu historii edukacji historii kultury Bia%orusi, no i powi)zanie tego z histori)
szko%y, z histori) szkolnictwa w Harodni12 (…) tam ju* niew)tpliwie obecna
by%a powiedzmy taka historia bia%oruska w uj(ciu narodowym” [5:24–5:27].

W 1993 r. Wiktor zmieni% prac(, a wraz z ni) — j(zyk wyk%adowy. Kontynu-
uj)c pisanie rozprawy doktorskiej, zacz)% wyk%ada+ w Instytucie Doskonalenia
Zawodowego Nauczycieli, ju* w j(zyku bia%oruskim. W 1995 r. przeszed% na j(-
zyk bia%oruski jako j(zyk u*ytku codziennego. To ostatnie postanowienie by%o
wyrazem obywatelskiego niepos%usze'stwa w odpowiedzi na tak zwane re-
ferendum majowe13, w wyniku którego na Bia%orusi przywrócono radzieck)
symbolik( pa'stwow), a j(zykowi rosyjskiemu nadano status j(zyka urz(do-
wego. „Przej&cie na j(zyk bia%oruski jako j(zyk codzienny by% to pewnie taki
pewien (.) no etap ju* zwie'czenie kszta%towania si( tej bia%oruskiej &wiado-
mo&ci narodowej\” [5:38–5:40].

Abstrahuj)c od swoich osobistych wyborów, Wiktor dokonuje oceny roli
j(zyka w kraju i z przykro&ci) stwierdza, *e na Bia%orusi „j(zyk jednak mimo

12 Harodnia — bia%oruska nazwa Grodna.
13 Ogólnobia%oruskie referendum z 1995 r. zawiera%o pytanie „Czy zgadzasz si(, aby j(zyk ro-

syjski mia% równy status z j(zykiem bia%oruskim?”, na które 83,1% respondentów odpowiedzia%o
twierdz)co. W wyniku referendum wprowadzono zmiany do „Ustawy o j(zyku” z 1990 r., przy-
wracaj)c tym samym stan dominacji j(zyka rosyjskiego jako j(zyka urz(dowego.
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ca%ej donios%o&ci roli j(zyka nie odgrywa mo*e g%ównej wiod)cej dzi& roli\ ”
[5:42–43]. Zdaniem narratora, nale*y odst)pi+ od ambicji tworzenia silnego
pa'stwa narodowego i skupi+ si( na realizacji idei pa'stwowo&ci w znaczeniu
politycznym [5:46], „czyli nie etnicznie/ nie jako grupy etnicznej\ nie ca%o&ci
etniczno-kulturowej (…) a formacji politycznej gdzie g%ównym kryterium przy-
nale*no&ci do narodu bia%oruskiego b(dzie po prostu poczucie *e Bia%oru& to
twoja ojczyzna, *e zamierzasz tu mieszka+, *e tu b(d) mieszka+ twoje dzieci, *e
wi)*esz swoje *ycie z t) ziemi)\ ” [5:46–49]. Wnioski te Wiktor wyci)ga z do-
&wiadczenia niepowodzenia polityki BNF (Bia%oruskiego Frontu Ludowego)
na pocz)tku lat dziewi(+dziesi)tych, kiedy rygorystyczna polityka j(zykowa
zniech(ci%a Bia%orusinów do hase% narodowo&ciowych. Zdaniem narratora, „t(
narodow) ideologi( trzeba %)czy+ z jakim& bardzo popularnym politycznym
programem czy jakimi& no&nymi politycznymi czy spo%eczno-politycznymi ha-
s%ami\ ” [6:4–6:6], *eby zyska+ masowe poparcie obywateli.

Ilustruj)c swoj) tez(, Wiktor przytacza przyk%ad bada' terenowych na po-
graniczu Polski, Bia%orusi i Litwy, w których bra% udzia% w 1999 r. Jak si( oka-
za%o, przewa*nie bia%oruskoj(zyczna ludno&+ wschodniego okr(gu wile'skiego
deklaruje polsk) identyfikacj( narodow). Narrator opowiada: „nawet pewnego
razu (…) sprowokowa%em ich tak z ciekawo&ci (…) co z was za Polacy mówi(
przecie* rozmawiacie po bia%orusku/ mieszkacie na Litwie obywatelstwo macie
litewskie j(zyka polskiego nie znacie co z was za Polacy/” [6:16–6:18], na co
zdezorientowany respondent odpowiedzia% z przekonaniem: „jestem narodo-
wo&ci polskiej\ (.)” [6:21–22]. Próbuj)c wyt%umaczy+ fenomen braku spójno-
&ci mi(dzy u*ywanym j(zykiem, obywatelstwem i przynale*no&ci) narodow)
respondentów, Wiktor powo%uje si( na tradycyjne uto*samianie katolickiego
wyznania z polsk) narodowo&ci). Na Wile'szczy-nie j(zykiem liturgii w Ko-
&ciele katolickim jest j(zyk polski i litewski, j(zyk bia%oruski ma natomiast
status j(zyka powszedniego i prywatnego, jest „mow) prost)\ tak jak sto lat
temu\”. Narrator konkluduje: „(.) st)d brak uto*samiania si( z bia%orusko-
&ci)”. Wiktor podsumowuje, *e udzia% w przytoczonych badaniach terenowych
podwa*y% jego dotychczasowe przekonania o tym, *e j(zyk jest podstawowym
wyznacznikiem to*samo&ci narodowej — jako „podstawa kultury” [6:34] —
w przypadku mieszka'ców wschodniego okr(gu wile'skiego „j(zyk istnieje
niezale*nie, osobno, obok to*samo&ci narodowej” [6:34–35].

Jak wida+, opowiedziana historia *ycia narratora jest strukturalizowana wo-
kó% jego przemian &wiadomo&ciowych, umiejscowionych na kontinuum od to*-
samo&ci radzieckiej do bia%oruskiej to*samo&ci narodowej. Uwa*na lektura nar-
racji Wiktora ods%ania wyra-ny zwi)zek mi(dzy procesami makrospo%ecznymi
a poszczególnymi sekwencjami relacjonowanego przebiegu *ycia narratora. Nie
bez znaczenia jest fakt, *e lata prze%omu i wzgl(dnej demokratyzacji (1985–
–1995) przypad%y na okres wa*nych decyzji *yciowych i zawodowych narratora,
który w%a&nie w tym okresie wkracza% w doros%e *ycie. Okres pierestrojki zaini-
cjowanej przez Michai%a Gorbaczowa w 1985 r. a* do odzyskania przez Bia%oru&
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niepodleg%o&ci w 1991 r., jak równie* lata poprzedzaj)ce obj(cie urz(du prezy-
denta przez Aleksandra $ukaszenk( w 1994 r. to dla Bia%orusi dekada wzgl(dnej
wolno&ci s%owa, poszukiwania i wy%aniania si( nowych partii i liderów, poszuki-
wania w%asnej drogi rozwoju kraju, optymalnego ustroju politycznego, systemu
ekonomicznego i rozstrzygni(cia innych istotnych kwestii makrospo%ecznych.
W tym w%a&nie okresie dokonuje si( ods%oni(cie, kszta%towanie i pe%na krysta-
lizacja bia%oruskiej to*samo&ci narratora. Procesowi temu towarzysz) punkty
zwrotne w biografii, pojawiaj) si( „znacz)cy inni” przyspieszaj)cy proces sa-
moidentyfikacji, narrator odnajduje grup( odniesienia przypominaj)c) dzie-
wi(tnastowieczne kr(gi czy kó%ka inteligenckie. Podobnie jak inni &wiadomi
Bia%orusini, Wiktor nadal trwa w akcie obywatelskiego niepos%usze'stwa, na
przekór rz)dowej polityce rusyfikacji na co dzie' u*ywaj)c ojczystego j(zyka.

"ona Wiktora, „bia%oruska patriotka” [13:25], na co dzie' mówi po rosyj-
sku, cho+ „je&li dzwoni) powiedzmy moi przyjaciele zdarza jej si( odpowie-
dzie+ po bia%orusku” [13:25–26]. Co za tym idzie, Wiktor „w domu rozmawia
z nimi [dzie+mi] po bia%orusku\ a one ze mn) po rosyjsku\ ” [13:30–31], „cho+
starsza chodzi do bia%oruskiej klasy ale nawet w bia%oruskiej klasie dzieci nie
maj) w zwyczaju rozmawia+ w swoim towarzystwie po bia%orusku” [13:26–
–28]. Starsza córka czasami pisze do ojca listy po bia%orusku w czasie wyjaz-
dów [13:29–30]. Córki obiecuj), *e „gdy dorosn) b(d) mówi%y wy%)cznie po
bia%orusku” [13:37–38].

PRZYPADEK LAWONA

Dla Lawona, w odró*nieniu od Wiktora, &rodowisko rodzinne stanowi%o
-ród%o bia%oruskiej samoidentyfikacji i znajomo&ci j(zyka ojczystego: „znacz-
nie wcze&niej ni* doszed%em do u&wiadomienia sobie znaczenia j(zyka bia%o-
ruskiego czy znaczenia historii czy jeszcze czego&/ po prostu *y%em w pewnym
&rodowisku/” [3:3–5]. Rodzice urodzonego w Mi'sku w 1956 r. narratora z za-
wodu byli dziennikarzami: matka pracowa%a w bia%oruskiej telewizji, ojciec
— w bia%oruskiej gazecie. W &rodowisku pracy rodziców panowa%a dwuj(zycz-
no&+, z tym *e znajomo&+ j(zyka bia%oruskiego by%a konieczno&ci). Przechodze-
nie z j(zyka rosyjskiego na bia%oruski i odwrotnie od dziecka by%o dla Lawona
czym& zupe%nie naturalnym: „potem nie by%o *adnych problemów/ tak i obec-
nie z przej&ciem z jednego j(zyka na drugi\ w tym &rodowisku j(zykowym
poniewa* wszyscy powa*nie traktowali j(zyk bia%oruski\ nawet ci mówi)cy po
rosyjsku” [9:28–31].

Rodzice Lawona zajmowali wobec ustroju komunistycznego postaw( non-
konformistyczn). Ojciec narratora nigdy nie wst)pi% do partii komunistycznej.
Wszyscy si( dziwili: „jak mo*esz by+ redaktorem dzia%u [czasopisma] nie b(-
d)c cz%onkiem partii/” [11:17]. Dwupokojowe mieszkanie rodziców Lawona,
zawsze pe%ne go&ci, by%o popularnym miejscem spotka' znajomych ze studiów
i redakcji, literatów, przedstawicieli &wiata kina, filozofów, jednym s%owem,
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„ciekawych osobisto&ci” [11:9]. W du*ej mierze spotkania te kszta%towa%y &wia-
topogl)d m%odego cz%owieka: „oczywi&cie to tak*e mia%o na mnie wp%yw w tym
sensie *e ci ludzie cz(sto nas odwiedzali” [9:9–11]. W czasie tych spotka'
prowadzono „dosy+ szczere/ zbyt szczere rozmowy g%ównie polityczne” [9:25–
–26]. Szczero&+ tych rozmów odcisn(%a pi(tno na karierze zawodowej rodziców
Lawona, poniewa* w&ród sta%ych go&ci „znalaz% si( kapu& który doniós% na nich
do KGB/ nie tylko doniós% nagrywa% na ta&m(” [11:12–13]. W wyniku donosu
ojciec narratora straci% prac(, by% przes%uchiwany przez KGB i cudem unik-
n)% wi(zienia. Matce zaproponowano, by sama z%o*y%a wymówienie i unikn(%a
tym samym przes%ucha' oraz innych przykrych konsekwencji. Po jakim& czasie
uda%o si( jej znale-+ prac( w pa'stwowej placówce naukowej. Ojciec natomiast
przez wiele lat by% zmuszony pracowa+ w domu, zarabia% g%ównie jako t%umacz.

Kilkakrotnie w wywiadzie narrator podkre&la rol( rodziców w procesie
kszta%towania si( jego bia%oruskiej to*samo&ci narodowej. #wiadczy o tym cho-
cia*by poni*szy incydent, który sta% si( punktem zwrotnym w biografii Lawona.
Mianowicie w wieku osiemnastu lat Lawon otrzyma% od rodziców lekcj( *ycia
przy okazji deklarowania swojej narodowo&ci w biurze paszportowym. Osoba
otrzymuj)ca dokument musia%a poda+ do wpisania narodowo&+ ojca lub matki.
Lawon dokona% najbardziej oczywistego wówczas wyboru: poda% narodowo&+
rosyjsk) (po ojcu). Na wie&+ o tym rodzice urz)dzili mu ogromn) karczemn)
awantur(: „powiedzieli jak mog%e&/ wypar%e& si( matczynej mowy/ jak mog%e&
powiedzie+ *e nie jeste& Bia%orusinem” [6:23–25]. Po raz pierwszy wprowa-
dzili wówczas syna w tajniki pochodzenia etnicznego jego ojca i dziadków ze
strony ojca. Wyja&nili, *e babcia Lawona ze strony ojca by%a na wpó% Polk) na
wpó% Rosjank), dziadek za& by% "ydem, zapisanym w dokumentach jako Ro-
sjanin, *eby unikn)+ problemów w czasie wojny. Matka Lawona natomiast jest
z pochodzenia Bia%orusink). Pod naciskiem rodziców narrator wróci% do biura
paszportowego, aby zmieni+ zapis: „i tak mnie zawstydzili *e wróci%em tam
i zebra%em ca%) swoj) odwag( tak mi si( strasznie nie chcia%o nienawidz( mie+
do czynienia z tymi gryzipiórkami ale poszed%em tam i powiedzia%em *e tak
naprawd( jestem Bia%orusinem\ i zapisali *e jestem Bia%orusinem\” [6:26–29].

Opisany incydent sta% si( dla narratora impulsem do rozwa*a' na temat
w%asnej to*samo&ci: „zmusi%o mnie to do zastanowienia kim i czym jestem\”
[6:30–31]. Po tym wydarzeniu Lawon nadal na co dzie' rozmawia% po ro-
syjsku, nie widz)c w tym niczego zdro*nego: „co z tego wszyscy mówili po
rosyjsku\” [6:33–34]. Studiowa% wówczas biologi(, ale dojrzewa% do decyzji,
by — podobnie jak rodzice — zosta+ dziennikarzem (mimo kategorycznego
sprzeciwu ze strony obojga). Ostatecznie przerwa% studia na wydziale biologii
i dosta% si( na wieczorowe dziennikarstwo. Na wydziale dziennikarstwa wiel-
kie wra*enie na narratorze wywar% wyk%adowca j(zyka bia%oruskiego Miko%a
Ryhorawicz Kawalenka, który mia% „dar od Boga” [10:17] i zaszczepi% mu mi-
%o&+ do j(zyka ojczystego. Na tej samej uczelni narrator pozna% kolejn) osob(
znacz)c) z punktu widzenia w%asnej to*samo&ci narodowej — Mikit( Nowa-
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ka14, równie* studenta dziennikarstwa: „jestem przekonany *e podstawow)
rol( odegrali rodzice a kolejn) w%a&nie Mikita Nowak/” [7:11–12]. Mikita,
który pozosta% przyjacielem narratora na ca%e *ycie, „zacz)% t%umaczy+ *e je-
ste&my Bia%orusinami zacz)% przynosi+ publikacje/ wydania które zreszt) wy-
chodzi%y jeszcze przed wojn) na Litwie/ w j(zyku bia%oruskim ró*ne takie cie-
kawe rzeczy/” [7:20–22]. W ocenie narratora Mikita by% osob) charyzmatyczn)
i gdy zacz)% rozmawia+ po bia%orusku, wielu, w tym Lawonowi, to zaimpono-
wa%o.

Wspólnie z przyjació%mi narrator zacz)% rozmawia+ po bia%orusku, g%ów-
nie „z ch(ci zamanifestowania opozycyjno&ci/ niezadowolenia wobec istniej)-
cego rz)du czy %adu/” [7:23–24]. Wraz ze swoj) grup) odniesienia narrator
z wielk) satysfakcj) manifestowa% swoj) bia%orusko&+, na przyk%ad rozmawia-
j)c w swoim ojczystym j(zyku w &rodkach transportu publicznego: „nagle si(
okaza%o *e mo*na by+ opozycjonist) po prostu rozmawiaj)c po bia%orusku i ko-
rzystali&my z tego i tak z uczuciem rozmawiali&my w transporcie/” [7:27–
–29]. Narrator konstatuje, *e ostentacyjne mówienie po bia%orusku by%o w&ród
„&wiadomej” m%odzie*y swoist) mod), której niestety wspó%czesna m%odzie*
nie kontynuuje [7:29–34].

Istnia%y te* bardziej zorganizowane formy zaznaczania swojej bia%orusko&ci,
na przyk%ad kó%ka i stowarzyszenia o charakterze narodowo&ciowym. Wspólnie
z innymi &wiadomymi Bia%orusinami Lawon ucz(szcza% na próby chóru ludo-
wego (cho+ „strasznie nie lubi%em &piewu/ nie mia%em ani s%uchu ani g%osu/”
[7:37]). W czasie tych spotka' pozna% wielu znanych obecnie dzia%aczy bia-
%oruskich, na przyk%ad pó-niejszych liderów partii BNF Wincuka Wiaczork(
i Wiktara Iwaszkiewicza. Spotkania chóru ludowego przekszta%ci%y si( w 1986 r.
w znany na Bia%orusi ruch m%odzie*owy Ta%aka15. W%a&nie poznani w tym &ro-
dowisku dzia%acze rozpowszechniali literatur( drugiego obiegu, „zajmowali si(
tak) prac) u podstaw/ takie broszury” [9:47]. Dzi(ki liderom bia%oruskiego
&rodowiska m%odzie*owego, takim jak Wincuk Wiaczorka i „jemu podobnym
[…] dowiedzia%em si( co to bia%o-czerwono-bia%a flaga (.) co to Pahonia16/
takie podstawowe rzeczy” [9:45–46]. Z regularnych spotka' &rodowiska in-
teligenckiego u rodziców wyniós% na przyk%ad wra*enie, *e zachowanie rosyj-
skoj(zycznych literatów by%o bardziej kulturalne, imponuj)ce ni* zachowanie
bia%oruskoj(zycznych pisarzy, „wiejskich ma%o kulturalnych ch%opów” [9:36].
Przyswajaj)c literatur( bia%orusk), narrator przede wszystkim zwraca% si( ku
prozie i poezji zakazanej (na przyk%ad publicystyce Antona $uckiewicza), a kry-
tycznie odnosi% si( do dzie% wspó%czesnych twórców bia%oruskich (na przyk%ad

14 Znany dzia%acz. Imi( i nazwisko zmienione.
15 Ta%aka — jedna z pierwszych nieformalnych organizacji pozarz)dowych na Bia%orusi, zajmuj)ca

si( mi(dzy innymi popularyzacj) bia%oruskiej kultury ludowej i ratowaniem zabytków.
16 Autor ma na my&li obecnie zakazan) bia%orusk) symbolik(, bia%o-czerwono-bia%) flag( i god%o

Pahonia.
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Bykaua czy Karatkiewicza). Dotarcie do tych -róde% w latach osiemdziesi)tych
zapewnia%o w%a&nie &rodowisko zbuntowanej m%odzie*y bia%oruskiej.

Po pewnym czasie Lawon przesta% jednak regularnie uczestniczy+ w spotka-
niach o&rodków bia%oruskich, poniewa* — wed%ug w%asnej oceny — jest „kotem
który chodzi w%asnymi drogami” [8:3]. Zawarte wówczas przyja-nie przetrwa%y
jednak do ko'ca *ycia17, a narrator zosta% cenionym niezale*nym dziennika-
rzem i pisarzem. Podsumowuj)c w)tek odkrywania i krystalizacji swojej to*sa-
mo&ci narodowej, Lawon konstatuje, *e poza samokszta%ceniem tak*e czynniki
&rodowiskowe odegra%y du*) rol(: „takie proste rzeczy mianowicie rodzice/ na-
uczyli *e jeste& Bia%orusinem a nie Rosjaninem\ wyk%adowca który zaszczepi%
mi%o&+ do j(zyka bia%oruskiego/ i wreszcie przyjaciele\ […] a nast(pnie docho-
dzi do bardziej g%(bokiego u&wiadomienia sobie jak bardzo cierpia% ten naród
i rozku%aczenie i wojna/ i te wszystkie koszmary po wojnie\” [10:17–22].

Lawon z *on) postanowili nie narzuca+ swojemu synowi wyboru j(zyka
i to*samo&ci, licz)c na to, *e sam do tego dojrzeje: „i dojrza% do j(zyka bia%oru-
skiego\ jest po prostu fanatykiem\ znacznie bardziej zdecydowanym wyznawc)
bia%orusko&ci/” [12:3–5]. Na przyk%ad bardzo si( denerwuje, kiedy jego ojciec
zaczyna rozmawia+ z *on) po rosyjsku, która — jak wspomina narrator —
„kiedy poznali&my si( zupe%nie nie mówi%a po bia%orusku” [12:11]. Zacz(%a
mówi+ po bia%orusku dzi(ki przyjacielowi Lawona, Mikicie Nowakowi, który j)
ci)gle zawstydza%, a* „pewnego razu zacz(%a mówi+ po bia%orusku” [12:15–16]
w towarzystwie „ch%opaków” [12:16] z redakcji, w której wówczas pracowa%
narrator. Mo*na zatem skonstatowa+, *e Lawon kontynuuje tradycj( swoich
rodziców w krzewieniu bia%orusko&ci i prowadzeniu domu otwartego dla non-
konformistycznej inteligencji.

PRZYPADEK ALESI

Czasy drugiej wojny &wiatowej, poza sprzecznymi interpretacjami okresu
w%adzy radzieckiej, w tym represji stalinowskich, kolektywizacji i rusyfikacji
Bia%orusi, stanowi) kluczowy element narodowej martyrologii, s) przy tym
-ród%em sprzecznych interpretacji mitu wyzwole'czej Armii Czerwonej. W%a-
&nie kwesti( cierpienia narodu bia%oruskiego z perspektywy zaanga*owania
eksploruje urodzona w 1949 r. Alesia, która — jako Bia%orusinka — czuje si(
odosobniona w&ród rzeszy rodaków o niskim poziomie &wiadomo&ci narodo-
wej i ambiwalentnej to*samo&ci: „i tak si( zrodzi%a moja samo&wiadomo&+
narodowa/ która w zasadzie ((&miech)) nie ma teraz *adnego uj&cia\” [4:40–
–41]. Przedstawiona ni*ej narracja pochodzi od osoby, która nie znalaz%a dla
siebie bia%oruskoj(zycznej grupy odniesienia i swoj) to*samo&+ buduje na wzór
to*samo&ci negatywnej (postimperialnej), opartej na odrzuceniu rosyjsko&ci.

17 W chwili pisania artyku%u narrator ju* nie *yje.
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W wywiadzie z Alesi) zwraca uwag( przede wszystkim specyficzna stra-
tegia narracyjna, polegaj)ca na przedstawianiu w%asnej grupy etnicznej jako
ofiary innych grup, a tak*e spo%ecznych i historycznych procesów. Narracyjny
topos „bycia ofiar)”18 jest przy tym u*ywany jako szczególny rodzaj zasobu,
który wyznacza o& heurezy w praktykach refleksyjnego odnoszenia si( do w%a-
snej biografii. Jak pokazuje wywiad, narratorka w ramach swojej spo%eczno-
&ci lokalnej przyjmuje rol( demaskatora cudzych i w%asnych s%abo&ci (por.
Strauss 1975; Riemann, Schütze 1992). Mi(dzy innymi wielokrotnie kryty-
kuje i demaskuje ukryte motywy dzia%ania dominuj)cej (w ró*nych okresach
historycznych) polskiej i rosyjskiej grupy etnicznej, a tak*e samych Bia%orusi-
nów.

Narratorka ma *al do rodaków, mi(dzy innymi o to, *e nie czcz) swoich
poleg%ych w walce z sowieckim re*imem, w tym wielu tysi(cy (wed%ug ró*nych
szacunków od 30 do 250 tys.) osób zamordowanych w Kuropatach19 z r)k
NKWD i spoczywaj)cych w zbiorowych mogi%ach: „naród który […] nie po-
trafi z nazwiska wymieni+ swoich zabitych” (4:41–43). Bia%orusini nie znaj)
tak*e swoich radzieckich oprawców, stawiaj) im pomniki i upami(tniaj) ich
w nazwach ulic: „naród który nie potrafi wymieni+/ (.) z nazwiska swoich ka-
tów\ […] naród który si( godzi na ulic( siedemnastego wrze&nia\ (2) w tym
dniu w trzydziestym dziewi)tym wkroczy%y tu wojska bolszewickie\ (2) nie na
promenad( przecie*\ (.) strzelali do miejscowych\” [4:41–49]. Przy tej okazji
Polska zostaje tak*e cz(&ciowo obarczona win) za oddanie si( Bia%orusinów
w bolszewick) niewol(. Narratorka sugeruje, *e bia%oruskie ch%opstwo, marz)c
o wyzwoleniu si( spod jarzma „polskich panów”, da%o si( porwa+ komunistycz-
nym sloganom: „ale Bia%orusini obdartusy/ witali ich z otwartymi ramionami\
widzieli w nich swoich\ by+ mo*e cz(&ciowo dlatego *e Polacy (.) doprowadzili
do tego *e byli&my ze wszystkiego obdarci\” [4:49–5:1].

Sama Alesia przejrza%a na oczy, jak twierdzi, dopiero w czasach piere-
strojki, po uko'czeniu 35 lat. Narratorka obrazowo opisuje symboliczny mo-
ment przebudzenia, kiedy to odwa*y%a si( zareagowa+ na deprecjonuj)c) Bia-
%orusinów uwag(: „pami(tam stoj( w kolejce i jaki& kombatant mówi my&my
was wyzwolili\ i nagle sobie przypomnia%am\ (.) *e mój tata (.) w wieku lat
dziewi(tnastu kiedy wkroczy%y tu wojska radzieckie\ zosta% wys%any na front\

18 Szerzej i w nieco innym kontek&cie zob. Krakowiak, Mamul 2008.
19 Kuropaty — las na przedmie&ciach Mi'ska, miejsce rozstrzelania ofiar stalinowskich represji

w latach 1937–1941 na Bia%orusi. „W lesie w pobli*u wsi Kuropaty ko%o Mi'ska w 510 mogi%ach
pochodz)cych z lat 1937–1938 wed%ug szacunków archeologicznych mog%o zosta+ pochowanych
ponad 100 tys. osób” (Mironowicz 2007, s. 94). Podanie do publicznej wiadomo&ci (m.in. przez Zia-
nona Pa-niaka) informacji o mordzie w Kuropatach i ekshumacja zw%ok przeprowadzona w 1988 r.
sta%y si( wa*nym impulsem powstania niepodleg%o&ciowego ruchu na Bia%orusi. Lasy Kuropackie
s) wa*nym symbolem praktyk upami(tniaj)cych (miejscem spotka' si% demokratycznych i opozy-
cji). Poniewa* represje stalinowskie stanowi) kluczowy obszar sporny, spotkania wokó% masowych
grobów w Kuropatach cz(sto ko'cz) si( starciem z policj) porz)dkow) (por. Pankowiec 2007).
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i dos%ownie cztery miesi)ce pó-niej/ na terenie Polski/ (.) straci% praw) nog(\
jest inwalid) drugiej grupy i ostatecznie mia% protez( a pocz)tkowo porusza%
si( o kulach/ (.) dzie' zwyci(stwa zasta% go we Lwowie w szpitalu polowym\
urwa%o mu cz(&+ prawego ramienia\ ma olbrzymie ubytki na plecach general-
nie ledwo uszed% z *yciem\ w gipsie przele*a% kilka miesi(cy\ ten gips by% ca%y
zarobaczony\ piel(gnia:rka go dogl)da%a:/ ostatecznie prze*y%\ i nagle mówi(
temu kombatantowi nagle to sobie przypomnia%am/ a propos broni rosyjskiej
i rosyjskiego zwyci(stwa i mówi( mu wie pan co ja osobi&cie zosta%am wyzwo-
lona przez swojego w%asnego ojca\ narodowo&ci bia%oruskiej (2) i osobi&cie
straci% tam/ swoj) w%asn) praw) nog(\ (.) a co si( tyczy tego *e&cie to wy
nas wyzwolili przepraszam bardzo ale wyzwoliciele wyzwalaj) i odchodz)\”
[3:17–31].

Wypowied- Alesi jest przekroczeniem panuj)cych w polu lokalnej poli-
tyki regu% poprawno&ci, wykroczeniem przeciw panuj)cym regu%om dyskursu.
Wed%ug Krzysztofa Pomiana (2006, s. 78–79), w opisanej sytuacji dochodzi
do zderzenia utrwalonej w postaci „historii urz(dowej” „pami(ci zwyci(z-
ców” (w osobie rosyjskiego kombatanta) z „pami(ci) zwyci(*onych” (w osobie
narratorki)20, czyli „pami(ci) prywatn) i ma%o widzialn), o ile nie jest ona wr(cz
ukryta i udost(pniana tylko wtajemniczonym”. Narratorka „nagle sobie przy-
pomnia%a” cierpienie i inwalidztwo w%asnego ojca, który — podobnie jak wielu
bia%oruskich ch%opców z zaj(tych przez Armi( Czerwon) terenów — w czasie
drugiej wojny &wiatowej zosta% wykorzystany przez ZSSR jako mi(so armatnie.
Po wojnie rola walcz)cych i poleg%ych nie-Rosjan w osi)gni(ciu zwyci(stwa
zosta%a zmarginalizowana przez radzieck) propagand( i historiografi(: „wojn(
wygrali Rosjanie/ ofiarami byli g%ównie Rosjanie\ i w ogóle Rosja to znaczy
Rosja i Rosjanie w wojnie zwyci(*yli\” [3:9–11].

Alesia ods%ania swój habitus Bia%orusinki, snuje rozwa*ania na temat ukry-
tego i d%ugotrwa%ego procesu indoktrynacji radzieckiej, który zmienia% umys%y
Bia%orusinów: „nawet nie to *eby to by%o narzucane\ to si( dzia%o w sposób nie-
zauwa*alny/ jak gdyby jakie& cia%o obce przedostawa%o si( wszystkimi porami/
nikt nie mówi% *e Rosjanie s) lepsi nie\ po prostu wojn( wygrali Rosjanie/ ofia-
rami byli g%ównie Rosjanie\ i w ogóle Rosja to znaczy Rosja i Rosjanie w wojnie
zwyci(*yli\” [3:7–11]. Narratorka ujawnia oddzia%ywanie przemocy symbolicz-
nej i strukturalnej (w tym polityki rusyfikacji), która okazuje si( tak skuteczna
i wszechobecna — „przedostaje si( wszystkimi porami” [3:8] — *e prowadzi
do zmiany rudymentarnych dyspozycji Bia%orusinów. Moment, w którym nar-
ratorka odwa*y%a si( publicznie zakwestionowa+ wpajan) odgórnie „prawd(”

20 „S) zatem […] zwyci(zcy i zwyci(*eni. Znaczy to, *e s) te* dwie nie daj)ce si( pogodzi+
pami(ci: pami(+ zwyci(zców i pami(+ zwyci(*onych. Obie te pami(ci utrwalaj) si(, przechodz)
jedna obok drugiej z pokolenia na pokolenie, przeciwstawiaj) si( sobie i pospo%u utrzymuj) mi(dzy
swymi nosicielami stan wrogo&ci lub zgo%a nienawi&ci. Odtwarzaj) przeto wci)* na nowo pierwotny
konflikt, który przed%u*aj) przy pomocy s%ów, obrazów i relikwii” (Pomian 2006, s. 78).
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o wyzwoleniu Bia%orusi przez Armi( Czerwon), sta% si( chwil) objawienia.
Nazywaj)c rzeczy po imieniu, Zwi)zek Radziecki nie wyzwoli%, lecz okupowa%
Bia%oru&: „(.) a co si( tyczy tego *e&cie to wy nas wyzwolili przepraszam bardzo
ale wyzwoliciele wyzwalaj) i odchodz)\” [3:31].

Procesowi dekonstrukcji zakorzenionych w &wiadomo&ci relacji centrum–
–peryferie (por. Furman 1999) towarzyszy postimperialny sposób pami(tania,
który „nigdy nie jest spokojnym aktem introspekcji czy retrospekcji. Jest to
bolesne rozpami(tywanie, uk%adanie na nowo strz(pów przesz%o&ci, by po-
radzi+ sobie z traum) tera-niejszo&ci” (Bhabha 2010, s. 63). W&ród pewnej
grupy Bia%orusinów strategia „bycia ofiar)” stanowi zinternalizowan) konwen-
cj( mówienia o w%asnej grupie, poniewa* na tym zasadza si( ich negatywna to*-
samo&+, w du*ej mierze czerpi)ca z wyra-nych podzia%ów mi(dzy grup) w%asn)
a jej oprawcami (w danym wypadku, historycznie, Rosjanami, Polakami, nazi-
stami i Sowietami). Sprzeczne interpretacje przesz%o&ci odpowiadaj)ce pami(ci
„zwyci(zców”, której no&nikiem jest rosyjska grupa etniczna, i pami(ci „zwy-
ci(*onych” (Pomian 2006), której no&nikiem jest bia%oruska grupa etniczna,
w pa'stwach dawnego bloku radzieckiego s) zjawiskiem typowym (por. Jalusic
2007; Wertsch 2008). Jak twierdzi James V. Wertsch, korzystaj)c z terminologii
Vladimira Proppa, w)tek „wydalenia obcych” g%(boko zakorzeni% si( w dawnej
radzieckiej i obecnej rosyjskiej pami(ci zbiorowej: „Obok zast)pienia partii ko-
munistycznej ludem rosyjskim jako bohaterem oficjalnych opowie&ci o drugiej
wojnie &wiatowej, istniej) inne przes%anki mówi)ce o tym, *e narracyjny sza-
blon «wygnania obcych» g%(boko tkwi w rosyjskiej pami(ci zbiorowej” (Wertsch
2008, s. 151)21.

Obalaj)c rosyjski mit wyzwole'czy, narratorka podwa*a fundament rosyj-
skiej metanarracji i, co za tym idzie, rosyjskiej pami(ci i ostatecznie — „ro-
syjskiej to*samo&ci narodowej” (Wertsch 2008, s. 152). Bezwzgl(dno&+ od-
cz%owieczonego zbiorowego rosyjskiego oprawcy jest zestawiona z przyk%adem
jednostkowego cierpienia i odwagi, co przywraca bia%oruskiemu podmiotowi
aktywny udzia% w zwyci(stwie w drugiej wojnie &wiatowej: „ja osobi&cie zo-
sta%am wyzwolona przez swojego w%asnego ojca\ narodowo&ci bia%oruskiej (2)
i osobi&cie straci% tam/ swoj) w%asn) praw) nog(\ (.)” [3:28–29]. Przeciwsta-
wienie sobie oprawcy i ofiary, „ich” i „nas”, stanowi budulec etnicznej i naro-
dowej to*samo&ci narratorki: „a co si( tyczy tego *e&cie to wy nas wyzwolili
przepraszam bardzo ale wyzwoliciele wyzwalaj) i odchodz)\ i to tyle\ w%a&nie

21 Zauwa*my, *e wokó% w)tku „wydalenia obcych” zorganizowane jest nowe, wprowadzone
w putinowskiej Rosji, &wi(to Dnia Jedno&ci Narodowej, które zast)pi%o coroczne obchody rocznicy
rewolucji pa-dziernikowej. #wi(to to, obchodzone 4 listopada, upami(tnia kapitulacj( polskiej za-
%ogi moskiewskiego Kremla (7 listopada 1612 r.). Ustanowienie nowego &wi(ta propagandowo
wzmocniono filmow) superprodukcj) zatytu%owan) „1612. Kroniki wielkiej smuty”, lu-no nawi)-
zuj)c) do tego epizodu z wojny polsko-rosyjskiej 1609–1618. Ustanowienie nowego &wi(ta, a tak*e
nadanie mu atrakcyjnej filmowej, w istocie narracyjnej oprawy, pokazuje, jak propagandowo akty-
wizowane i wykorzystywane s) obecne w spo%ecznej pami(ci toposy.
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tak no i w ogóle to by%o obra-liwe\ to by%o jakie& obrzydliwe \ ” [3:31–32].
Zgodnie z formu%) „zbiorowego poczucia niewinno&ci” (Jalusic 2007), podmiot
bia%oruski ucieka si( w stan niezaskar*alno&ci (Korzeniewski 2006). Zastoso-
wane przez narratork( interpretacyjne ramy „zbiorowego poczucia niewinno-
&ci” (Jalusic 2007) odzieraj) z cech ludzkich zarówno oprawc(, jak i ofiar(.
Oprawca, któremu przypisana jest zbiorowa odpowiedzialno&+, jest demoni-
zowany. Ofiara natomiast zostaje zmistyfikowana i oczyszczona ze wszystkich
grzechów. Wzorzec „zbiorowego poczucia niewinno&ci” pe%ni zatem podwójn)
funkcj(: „z jednej strony, pozwala na bezmy&lno&+, pomagaj)c ludziom pozby+
si( poczucia odpowiedzialno&ci za swoje s)dy, z drugiej za& pomaga im zrzec si(
zdolno&ci do dzia%a', w ten sposób niszcz)c zarówno osobiste, jak i zbiorowe
(polityczne) poczucie odpowiedzialno&ci” (Jalusic 2007, s. 1185).

Zarówno w przytoczonym fragmencie, jak i wielokrotnie w ca%ym wywiadzie
narratorka opisuje ZSRR i wspó%czesn) Rosj( jako podmiot brutalny, zach%anny,
stosuj)cy przemoc wobec etnicznych innych. Alesia przywo%uje praskie wyda-
rzenia z 1968 r., „gdy wojska radzieckie wesz%y z czo%gami/ (.)” [8:1]. Rosja,
która przyswoi%a sobie dokonania epoki radzieckiej, obci)*ona zostaje win) za
pope%nione na innych narodach zbrodnie sowieckie. Bia%orusinom przypisane
zostaje miejsce po stronie ofiar, takich jak Czesi, którzy okazali si( równie bez-
silni w obliczu brutalnego i bezwzgl(dnego napastnika. Klarowny podzia% na
„ofiary” i „oprawców” s%u*y wzmocnieniu podzia%ów na grup( „my” i „oni”,
co przek%ada si( na silniejsze poczucie wi(zi wewn)trzgrupowej. Wspó%czesna
Rosja nadal realizuje swoje imperialistyczne zap(dy: „i to nie my&my dorwali
(3) Czeczenów\ Dagesta'czyków\ Ka%muków\ okupiono to rozlewem krwi\ (.)
%zami\ (2) cudzym nieszcz(&ciem\ a teraz co// tak w ogóle Rosj( wyobra*am
sobie teraz jako *ar%ocznego rekina który si( tego wszystkiego nachapa% a teraz
krwi) zwraca\ (.)” [8:4–7]. Pos%uguj)c si( barwnymi porównaniami, narratorka
demaskuje i przewiduje, demonizuje obraz wroga (por. Janion 2007) i przepo-
wiada jego rych%) kl(sk(. Demonizacji i odcz%owieczeniu obrazu oprawcy to-
warzyszy konstrukcja wy*szo&ci moralnej grupy w%asnej. Zabieg ten dzia%a jako
pewien „system moralizacji/ kultury etycznej, zgodnie z któr) ma%e ludy czy
niewielkie kraje nie mog) wzi)+ na swoje barki odpowiedzialno&ci za w%asny
los, poniewa* &wiat jest zdominowany przez wielkich i maj(tnych” (Donskis
1999, s. 351).

Mimo *e w roku 1968, w czasie sowieckiej inwazji na Czechy, Bia%oru&
wchodzi%a w sk%ad ZSSR, Rosja jest obarczona ca%kowit) odpowiedzialno&ci)
za ten akt agresji: „ale w Pradze/ w sze&+dziesi)tym ósmym/ gdy wojska ra-
dzieckie wesz%y z czo%gami/ (.) na murach widnia%y napisy nie po bia%orusku
(2) *o%nierzu (.) powiedz mamie *e gin) nasi by%o to napisane po rosyjsku”
[7:50–8:3]. Innymi s%owy, „jednym z podstawowych cech syndromu zbioro-
wej niewinno&ci s) zbiorowe k%amstwa i odmowa uznania w%asnej winy przez
zbiorowo&+ narodow)” (Jalusic 2007, s. 1181–1182). Co wi(cej, linia podzia%ów
biegnie wzd%u* ró*nic j(zykowych. Bia%oru& jest postawiona w jednym szeregu
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z Czechami, ofiar) rosyjskiej agresji. Jako osoba &wiadoma prawdziwego ob-
licza wroga Alesia jest rozgoryczona za&lepieniem swoich rodaków, którzy s)
nadal zapatrzeni w Rosj(. W inscenizowanej rozmowie z uogólnionym pro-
totypem zrusyfikowanego Bia%orusina o ambiwalentnej to*samo&ci narodowej
Alesia przekonuje, *e zjednoczenie z Rosj) b(dzie skutkowa%o jedynie instru-
mentalnym wykorzystaniem Bia%orusinów, w tym bia%oruskiej m%odzie*y, do
realizacji imperialistycznych celów „wielkiego brata”: „pytam po co chcecie si(
z tak) Rosj) jednoczy+/ (.) chcieliby&cie by wasi synowie wnuki zostali wys%ani
do kolejnego Dagestanu czy Czeczenii/” [8:10–12].

Bia%oru&, która „nigdy” nie by%a agresorem i napastnikiem, notorycznie
staje si( ofiar) opresji ze stronny innych, dominuj)cych grup. Niezdolno&+ do
agresji wobec innych etnicznie jest pozytywnym wyznacznikiem bia%oruskiej
to*samo&ci: „ukojenie znajduj( w my&li *e nigdy nikogo nie skrzywdzili&my\ ”
[8:3–4]. Stawiaj)c Bia%oru& w opozycji do zach%annej i brutalnej Rosji, narra-
torka podkre&la pokojowe nastawienie i bezbronno&+ swojego kraju. Dzi(ki re-
trospekcji i pracy analitycznej nad przesz%o&ci) Alesia ods%ania panuj)c) w cza-
sach radzieckich rosyjsk) hegemoni( kulturow) (termin Antonia Gramsciego).
Wskazuje te* mechanizmy przemocy symbolicznej skutecznie oddzia%uj)cej
w ramach systemu edukacji i propagandy: „(.) jako& tak ju* w szkole ci)gle
mówiono *e wszystkiego dokonali Rosjanie\ (.) w kosmos polecieli/ pierwsi
ksi)*k( wydrukowali\ ” [7:43–44]. Narratorka podsumowuje sarkastycznie:
„&wi(ta Rosja\ wielka historia” [7:44], drwi)c z mitu „wyj)tkowo&ci Rosji na
ca%ym kontynencie euroazjatyckim” (Sidorov 2006, s. 317) oraz metafory Ro-
sji jako „trzeciego Rzymu” lub „nast(pcy imperium rzymskiego i Bizancjium
[…] który przetrwa% nawet epok( bolszewizmu” (Sidorov 2006, s. 317). Wraz
z propagowaniem nadrz(dno&ci kultury i j(zyka rosyjskiego, jak równie* ro-
syjskich dokona' (radzieckie dokonania stawa%y si( to*same z rosyjskimi),
pomniejszano warto&+ kultury i j(zyka narodowego poszczególnych republik
radzieckich, dzi& stanowi)cych byty niepodleg%e. W konsekwencji Bia%orusini
zaczynali postrzega+ swoj) kultur(, j(zyk i dziedzictwo jako drugorz(dne: „a my
jeste&my tacy maluczcy\ (.) *adnych nie mamy dokona'\ (.)” [7:44–45]. Pra-
womocnym stawa%o si( przekonanie o byciu peryferi) w stosunku do Moskwy
jako centrum.

U&wiadomienie sobie manipulacji dokonanych przez grup( dominuj)c)
ujawnia narratorce w%asny status bycia ofiar) zarówno przemocy symbolicznej,
jak i spo%ecznych oraz historycznych okoliczno&ci. Obok pot(gi militarnej ro-
syjskiego hegemona oraz jego zap(dów imperialistycznych (&rodki przymusu)
narratorka wskazuje rosyjski imperializm j(zykowy i kulturowy (&rodki uwo-
dzenia): „Mo*na powiedzie+, *e w%adza niweluje przepa&+ mi(dzy przymusem
a uwodzeniem, ukazuj)c wiele zaskakuj)cych oblicz. Urzeczywistnia si( po-
przez manifestacj( i u*ycie si%y, a równie dobrze mo*e pojawi+ si( jako bez-
stronny nosiciel kaganka o&wiaty i reform. Przez t( podwójn) reprezentacj(
w%adza ustala zarówno granice polityczne, jak i horyzonty kulturowe” (Gandhi
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2003, s. 359). Alesia ods%ania mechanizmy w%adzy grupy dominuj)cej i roz-
poczyna proces dekonstrukcji zale*no&ci centrum–peryferie, który ostatecznie
uniewa*nia wpajany przez dominuj)c) grup( obraz siebie i w%asnej grupy. Co
ciekawe, narratorka uniewa*nia prawomocno&+ rosyjskiej hegemonii kulturo-
wej nie za pomoc) obrony wysokiej warto&ci kultury w%asnej (bia%oruskiej),
jak wymaga%yby zasady stylistycznej symetrii. Uznaje wielko&+ j(zyka i kultury
rosyjskiej: „rozumiem Dostojewski\ To%stoj\ Puszkin\ ” [7:46], z tym jednak
zastrze*eniem, *e nale*y wprowadzi+ rozró*nienie na kultur( rosyjsk) i cywili-
zacj( rozumian) jako wysoki poziom *ycia obywateli: „zreszt) uwa*am *e wiel-
kiej kulturze powinna towarzyszy+ wielka cywilizacja\ poniewa* (.) s%onecznie
mro-nie cudny ranek22/ po prostu (5) nie brzmi\ w kurnej chacie z klepi-
skiem\” [7:47–49]. Narratorka kwestionuje emancypacyjn) rol( przypisywan)
przez rozmówczyni(-Rosjank( radzieckim wyzwolicielom: „kiedy tu [na Bia%o-
ru&] przyszli&my/ (…) ona mówi czyli ich bolszewicy w %apciach dopiero *e&cie
wszyscy chodzili\” [04:12–13]. Alesia twierdzi, *e — wr(cz przeciwnie — to
Bia%orusini byli cywilizacyjnie bardziej zaawansowani: „kiedy Ruscy tu wkro-
czyli/ (.) rabowali miejscowych a ich *ony/ (.) chodzi%y do lokalnego teatru (.)
ubrane w koszule nocne\ uwa*aj)c *e s) to suknie letnie” [04:14–16].

Przyk%ad Alesi pokazuje, *e na Bia%orusi proces przedefiniowania zbiorowej
i jednostkowej to*samo&ci narodowej mo*e by+ niezwykle bolesny, w du*ej
mierze mo*e oscylowa+ wokó% zdefiniowania zbiorowo&ci „my” i „oni” z wy-
korzystaniem dychotomii „ofiara”–„oprawca”, co pomaga w nazywaniu obcych
i tworzeniu wobec nich dystansu. Historia u%o*y%a si( tak, *e w toku dziejów
Polska i Bia%oru& wielokrotnie by%y uwik%ane w relacje centrum–peryferie. O ile
Rosja (a w okresie 1917–1990 Zwi)zek Radziecki) niejednokrotnie by%a wspól-
nym oprawc) i centrum decyzyjnym w stosunku do Bia%orusi i Polski, o tyle
Polska a* do po%owy wieku XIX pe%ni%a rol( centrum i hegemona kulturowego
wobec Bia%orusi23.

UWAGI KO,COWE

Ostatnia dekada ubieg%ego stulecia to w Europie #rodkowo-Wschodniej
okres radykalnych przemian, którym towarzyszy% renesans bada' biograficz-
nych. Pomagaj) one uchwyci+ proces i mechanizmy radzenia sobie ze zmian),
problemy zachowywania ci)g%o&ci biografii, spójnego obrazu siebie, a tak*e
to*samo&ci (por. Miller i in. 2005). Okres gwa%townych przemian spo%ecznych
i ustrojowych, „kiedy rutynowe dopasowanie struktur subiektywnych do obiek-

22 Cytat z wiersza Aleksandra Puszkina Zimowy poranek, w t%umaczeniu Heleny Bychowskiej.
23 Nale*y pami(ta+, *e w du*ym uproszczeniu tereny dzisiejszej Bia%orusi odpowiadaj) mniej

wi(cej obszarowi Wielkiego Ksi(stwa Litewskiego, a tereny dzisiejszej Litwy odpowiadaj) w przy-
bli*eniu dawnej "mudzi. Rzeczpospolita zatem przez d%ugi czas stanowi%a polsko-bia%orusko-ukra-
i'sko-litewski commonwealth, politycznie i kulturowo zdominowany przez Polsk(.
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tywnych jest nagle przerwane” (Bourdieu, Wacquant 2001, s. 120), pozwala
dostrzec ujawniony habitus wraz z systemem dyspozycji i kategoryzacji, które
nie przystaj) do zmienionych okoliczno&ci (por. Miller i in. 2005).

Co ciekawe, w przypadku wszystkich omówionych narracji daje si( wy-
odr(bni+ „punkt zwrotny” w biografii, kiedy to zwyk%y dotychczas obywatel
radziecki odkrywa swoj) bia%orusk) to*samo&+. Nie bez znaczenia pozostaje
fakt, *e moment „przebudzenia” nast(puje w okresie pierestrojki poprzedza-
j)cym rozpad Zwi)zku Radzieckiego: „no i w czasach pierestrojki\ zacz(%y si(
s)czy+ te rozmowy (.) w sklepach na przyk%ad no kiedy ju* Litwini si( oddzie-
lili $otysze i nawet Bia%oru& zacz(%a przeb)kiwa+ o niepodleg%o&ci\” [wywiad
z Alesi), 3:22–24]. Owo odkrycie w%asnej, niezafa%szowanej, jednak do tego
momentu u&pionej &wiadomo&ci nast(puje w odpowiednim czasie historycz-
nym: „rok osiemdziesi)ty trzeci ju* no przemiany si( jeszcze nie odbywa%y
w Zwi)zku Radzieckim ale co& ju* w powietrzu wisia%o\” [wywiad z Wikto-
rem, 4:12–14].

Narracje Wiktora i Lawona ods%aniaj) tak*e rol( znacz)cych innych i grupy
odniesienia w kszta%towaniu si( bia%oruskiej to*samo&ci narodowej, co polega%o
mi(dzy innymi na wzbogacaniu wiedzy z zakresu narodowej symboliki i histo-
rii, „alternatywnej” wzgl(dem historiografii radzieckiej. Wszystkie omówione
wywiady, ze szczególnym uwzgl(dnieniem narracji Alesi i Wiktora, ukazuj) po-
wi)zania mi(dzy pami(ci) historyczn) a biograficzn) (por. Halbwachs 2008),
która z kolei jest nierozerwalnie zwi)zana z to*samo&ci) grupy. Ods%oni(to
skomplikowany proces kszta%towania si( to*samo&ci indywidualnej i zbiorowej
we wspó%czesnej Bia%orusi, pa'stwie autorytarnym, o spornej pami(ci zbioro-
wej, w którym nie istnieje pole swobodnej wymiany czy pracy nad pami(ci).
Szkicuj)c wyst(puj)cy w dzisiejszej Bia%orusi kontekst pami(ci historycznej,
z której — podobnie jak z pami(ci biograficznej, zdaniem Halbwachsa (2008)
— czerpie pami(+ zbiorowa, nale*y zwróci+ uwag( na wspó%istnienie urz(do-
wej, zsowietyzowanej historiografii tworzonej przez „nadwornych historyków
urz(duj)cego prezydenta i ocenzurowanej historiografii historyków dysydenc-
kich, reprezentuj)cych tak zwan) szko%( Dounara-Zapolskiego (Radzik 2001).
Ta pierwsza stanowi oficjaln) wersj( historii obowi)zuj)c) na wszystkich eta-
pach systemu edukacji, przedstawian) na %amach podr(czników do historii
i w mediach pa'stwowych. Ta druga to ocenzurowana wersja historii, rozpo-
wszechniana nieoficjalnymi kana%ami w &rodowisku „wtajemniczonych”. Pod
rz)dami autorytarnego prezydenta na Bia%orusi brakuje forum nieocenzurowa-
nej wymiany pami(ci biograficznej lub pracy nad pami(ci) zbiorow), poniewa*
dyskurs publiczny nie zosta% poddany demokratyzacji. Ocenzurowana bia%oru-
ska pami(+ narodowa przemieszcza si( kana%ami wymiany niepublicznej oraz
funkcjonuje w przekazach mi(dzypokoleniowych i historiach *ycia rodzin (por.
Pomian 2006). Ci)g%o&+ pami(ci jest dodatkowo utrudniona z powodu braku
bia%oruskich miejsc pami(ci (Nora 1989, 1998) i ocenzurowania cz(&ci dzie-
dzictwa kulturowego.
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Obj(te analiz) interpretacyjn) wywiady przeprowadzono z narratorami
w podobnym wieku, którzy zacz(li odkrywa+ swoj) bia%orusk) to*samo&+ jako
osoby doros%e. Rodzice Wiktora i ojciec Alesi (matka narratorki zmar%a tu* po
jej urodzeniu) mówili po rosyjsku, rodzice Lawona — przewa*nie po bia%orusku
(równie* z racji wykonywanego zawodu). Wszyscy troje odebrali wykszta%ce-
nie w j(zyku rosyjskim, z wyj)tkiem takich przedmiotów, jak j(zyk i literatura
bia%oruska. Pochodz) z rodzin o mieszanych korzeniach etnicznych, wi(c mogli
deklarowa+ to*samo&+ inn) ni* bia%oruska. Dokonuj)c jednak &wiadomego wy-
boru to*samo&ci bia%oruskiej, opowiedzieli si( po stronie „swojsko&ci” i odrzu-
cili to*samo&+ rosyjsk). Odkrywaniu przynale*no&ci do bia%oruskiego uniwer-
sum symbolicznego towarzyszy refleksja nad wyborem j(zyka bia%oruskiego
jako narz(dzia komunikacji w kraju, w którym j(zyk ten jest u*ywany przez
mniejszo&+ mieszka'ców Mi'ska lub Grodna, w miejscu zamieszkania narra-
torów. W wyniku pracy biograficznej Alesia uznaje donios%) rol( j(zyka bia-
%oruskiego, na co dzie' u*ywa jednak j(zyka rosyjskiego, po bia%orusku mówi
jedynie w wybranych sytuacjach, na przyk%ad w transporcie publicznym. Wik-
tor ca%kowicie przestawia si( na j(zyk bia%oruski w pracy i *yciu codziennym,
wychodz)c z za%o*enia, *e na poziomie pasywnym wszyscy mieszka'cy Bia%o-
rusi rozumiej) swój j(zyk ojczysty. Lawon pos%uguje si( bia%oruskim w pracy,
a w *yciu codziennym mówi po bia%orusku lub rosyjsku w zale*no&ci od j(zyka,
którym pos%uguje si( interlokutor.

J(zyk jest narz(dziem komunikacji. Wybieraj)c j(zyk, jednostka wybiera
swoj) wspólnot( komunikacyjn). Na Bia%orusi w obr(bie jednego pa'stwa
istnieje wi(cej ni* jedna zbiorowo&+ o charakterze kulturowym. Przypomina
to sytuacj( Polski z okresu PRL, a jeszcze bardziej z okresu zaborów, kiedy
to wspó%istnia%y oficjalny i „drugi” obieg kultury. Adresaci wytworów oficjal-
nego i drugiego obiegu kultury nale*eli do ró*nych uniwersów symbolicznych,
mimo *e zamieszkiwali teren tego samego pa'stwa. Sytuacja ta jest typowa
dla pa'stw autorytarnych, do których zaliczamy wspó%czesn) Bia%oru&, gdzie
wybór j(zyka bia%oruskiego lub rosyjskiego jest wyborem o zabarwieniu ide-
ologicznym, który rzutuje mi(dzy innymi na &cie*k( kariery zawodowej i wybór
uniwersum symbolicznego.

Na Bia%orusi j(zyk bia%oruski ma nie tylko warto&+ symboliczn), jest to
mocna bro' polityczna. $ukaszenka kontynuuje radzieck) polityk( dwuj(zycz-
no&ci, w my&l której bia%orusko&+ by%a postrzegana jako wtórna wobec radziec-
ko&ci. Najpierw nale*a%o si( czu+ obywatelem Zwi)zku Radzieckiego, a dopiero
w drugiej kolejno&ci — obywatelem Bia%orusi. Szowinistyczna polityka w%adz
radzieckich mia%a na celu stworzenie obywatela nowego gatunku, który podpo-
rz)dkuje si( w%adzy kosztem zachowania w%asnej to*samo&ci, a bycie cz%onkiem
narodu radzieckiego ceni bardziej ni* przynale*no&+ do wspólnoty narodowej
lub etnicznej (Lazari 1995, s. 101–102). W Zwi)zku Radzieckim funkcjonowa%o
poj(cie „drugiego j(zyka ojczystego”, przy czym zak%adano, *e „pierwszym j(-
zykiem ojczystym” dla wszystkich obywateli radzieckich by% j(zyk rosyjski.



J!ZYK JAKO CZYNNIK ZAKORZENIENIA W TO"SAMO#CI NARODOWEJ 109

Promowany by% tak*e wizerunek j(zyka rosyjskiego jako j(zyka kultury wyso-
kiej (pocz)tkowo w swoich przemówieniach $ukaszenka podkre&la% wy*szo&+
kultury i j(zyka rosyjskiego; zob. Goujon 1999), a j(zyków narodowych jako
j(zyków *ycia codziennego. Warto tu odnotowa+, *e takie podej&cie do j(zyków
narodowych cechowa%o wi(kszo&+ pa'stw imperialnych, na przyk%ad Wielk)
Brytani( (zob. Eames 1997).

$ukaszenka wykorzysta% t( retoryk( pozornej równo&ci j(zyków i narodo-
wo&ci, w referendum z 1995 r. zadaj)c pytanie „Czy zgadzasz si(, aby j(zyk
rosyjski mia% równy status z j(zykiem bia%oruskim?”, na które 83,1% zapy-
tanych odpowiedzia%o twierdz)co. Potem wystarczy%o wprowadzi+ zmiany do
„Ustawy o j(zyku” (przyj(tej w styczniu 1990 r.) w rodzaju „rozporz)dzenia
mog) by+ wydawane w j(zyku bia%oruskim i (lub) rosyjskim”, i powróci+ tym
samym do stanu sprzed upadku Zwi)zku Radzieckiego. Mimo populistycznych
zapewnie' o równo&ci obu j(zyków przywrócono zatem stan nierównowagi
znany z czasów radzieckich, kiedy to elity polityczne nie mia%y obowi)zku
stosowania j(zyka bia%oruskiego w mowie i pi&mie. J(zyk rosyjski ponownie
sta% si( j(zykiem w%adz pa'stwowych, a j(zyk bia%oruski — j(zykiem opo-
zycji.
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LANGUAGE AS A FACTOR OF ROOTING WITHIN NATIONAL IDENTITY

A CASE OF BELARUSSIAN-SPEAKING INTELIGENTSIA IN BELARUS

S u m m a r y

Belarus is a typical borderline country featuring multi-ethnicity, including various
cultures, denominations and languages co-existing one near the other. Current socio-
-linguistic situation in Belarus may be defined as socially conditioned diglossia. Russian
is the language of the governing elites, all-level education, popular culture and mass
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media. Urban inhabitants speak almost entirely Russian, and the majority of village
inhabitants speak Belarusian dialects. When, during Lukaszenka’s rule, Belarusian lan-
guage fell once again in disgrace, it once again became a symbol of national revival and
a fighting tool of opposition. Representatives of democratic elites speak Belarusian, but
only when they hold informal meetings or political events.

Based on biographic interviews held with the representatives of the Belarusian in-
telligentsia in Belarus, the Author has revealed a process of the narrators’ discovering
an importance of a mother tongue as a sign of national identity. The process of realizing
the importance of the Belarusian language in the life of an individual, as well as ethnic
community, as well as a process of conscious learning of the language is, for contempo-
rary Belarusians, one of the stages of shaping national identity. Learning the language
is followed by participating in Belarusian symbolic culture and remembering history
and reviving common memory, which finally leads to conscious identity with a mother
land in a symbolic sense, which is broader than purely territorial reference.

K e y w o r d s / s % o w a k l u c z o w e

national identity / to*samo&+ narodowa; Belarus / Bia%oru&; narrative interview / wy-
wiad narracyjny
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