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АД НАЎ ЛЕН НЕ ГІС ТА РЫЧ НАЙ
ЯК ГЭ ТА — 
БЫЦЬ ПА ДЗЕ ЛЕ НЫ МІ...

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: Уз' яд-

нан не За ход няй Бе ла ру сі з БССР 

во сен ню 1939 го да мае ве лі зар-

нае зна чэн не для гіс то рыі Бе ла ру-

сі, бе ла рус ка га на ро да і су час най 

бе ла рус кай дзяр жа вы. Без гэ та га 

не бы ло б су час най Рэс пуб лі кі Бе-

ла русь у та кім фар ма це, які мы 

ма ем. Гэ тай па дзе яй бы ла ад ноў-

ле ная гіс та рыч ная спра вяд лі васць 

пас ля не спра вяд лі ва га па дзе лу бе-

ла ру саў згод на з Рыж скай мір най 

да мо вай.

Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ: У 1918 го -

дзе поль скія па лі тыч ныя ко лы 

па лі чы лі, што на стаў гіс та рыч ны 

мо мант, які дае маг чы масць ад-

на віць ме жы Рэ чы Па спа лі тай да 

яе па дзе лаў, але не ўлі чы лі, што 

з та го ча су эт на на цы я наль нае 

ста но ві шча кар ды наль ным чы-

нам змя ні ла ся. Па няц це бе ла ру-

сы, бе ла рус касць, бе ла ру шчы на, 

бе ла рус кая на цыя для па ля каў 

XVІІІ ста год дзя бы ло на ві ной. Яны 

не па га джа лі ся з гэ ты мі тэр мі на мі 

і лі чы лі, што тут пра жы ва юць па-

ля кі або апа ля ча нае на сель ніц тва. 

Іг на ру ю чы рост бе ла рус кай на цы-

я наль най са ма свя до мас ці, вы спя-

ван не бе ла рус кай на цы я наль най 

ідэі, якая рэа лі за ва ла ся ў фор ме 

БНР і БССР, поль скія ко лы, пад-

тры ма ныя Ан тан тай, вы ка рыс та лі 

гіс та рыч ны мо мант і ажыц ця ві лі 

свае стра тэ гіч ныя пла ны па ства-

рэн ні но вай геа па лі тыч най рэ аль-

нас ці пад на зы вай Дру гая Рэч Па-

спа лі тая.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: З на-

ша га пунк ту гле джан ня гэ ты тэр-

мін не зу сім пры маль ны, бо Рэч 

Па спа лі тая бы ла рэс пуб лі кай двух 

на ро даў. У раз гля да е мы ж час кі-

раў ніц тва Поль шчы ад наў ля ла 

ад на знач на поль скую дзяр жа ву. 

Та му не зу сім ка рэкт на ўжы ваць 

тэр мін Дру гая Рэч Па спа лі тая.

Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ: Поль скі 

бок пад час вай ны за ха піў Мінск. 

Ка лі вы ву ча еш да ку мен ты аку па-

цый на га рэ жы му, то ра зу ме еш, 

што так, ства ра лі баль ні цы, шко-

лы, раз гля да лі мяс цо вае са ма кі ра-

ван не... Але ні ў ад ным да ку мен це 

аку пай цый ных улад Мін ска не бы-

ло най мен ня «бе ла ру сы».

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: Да хо-

дзі ла да та го, што ка лі ча ла век ха-

цеў атры маць ней кую да па мо гу, 

ён звяр таў ся да ўла д і яму ка за лі: 

«За піс вай ся па ля кам, атры ма еш». 

У поль скім на цы я наль ным ру ху, які 

вы сту паў за ад ра джэн не поль скай 

дзяр жа вы па на ва ла на ступ ная 

кан цэп цыя — бе ла ру сы і ўкра ін-

цы не з'яў ля юц ца гіс та рыч ны мі 

на цы я мі, не ма юць пра ва на сваю 

гіс то рыю, дзяр жа ву і пад ля га юць 

асі мі ля цыі.

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: Сі ту а цыя 

ліс та па да—снеж ня 1918 го да і 

ў са вец кім кі раў ніц тве, і ў поль-

скім па ча ла раз гля дац ца як гон ка 

да за няц ця ру бя жоў і пунк таў на 

спрэч ных тэ ры то ры ях. Тое, што тут 

ёсць бе ла ру сы, лі тоў цы і ўкра ін цы, 

не пры ма ла ся пад ува гу. Са вец кі 

бок раз гля даў тэ ры то рыі з пунк ту 

гле джан ня та го, што тут не аб ход-

на ства рыць бу фер ныя дзяр жа вы, 

якія ад дзе ляць Са вец кую Ра сію ад 

агрэ сіў най Поль шчы, на тэ ры то-

рыі якіх мож на бу дзе вес ці вай ну 

і ў вы пад ку ча го імі мож на бу дзе 

ах вя ра ваць.

Ме на ві та та кі ін стру мен таль-

ны па ды ход быў ужы ты са вец кім 

ура дам пры ства рэн ні і Лі тоў скай 

Са вец кай Рэс пуб лі кі, і ССРБ. Ні 

Са вец кая Ра сія, ні Поль шча вай ны 

адзін ад на му не аб' яві лі. Тое, што 

ба я выя дзе ян ні афі цый на вя лі ся на 

тэ ры то рыі фар маль на не за леж ных 

рэс пуб лік са вец кай кра і ны, шмат 

ка му з ра сій скіх да след чы каў да-

гэ туль дае пад ста ву сцвяр джаць: 

вай на з Поль шчай для Са вец кай 

Ра сіі па ча ла ся толь кі ў 1920 го дзе 

ата кай на Ма зыр і Кі еў. Гэ та ад нак 

да лё ка не так.

Пад час ба я вых дзе ян няў у 

1919—1920 га дах Юзаф Піл суд-

скі за яў ляў, што вя дзец ца вай на 

не толь кі за ад ра джэн не Вя лі кай 

Поль шчы, вя дзец ца вай на за ства-

рэн не Ус ход не еў ра пей скай Фе дэ-

ра цыі, у якой Поль шча бу дзе ге ге-

мо нам. Што да ты чыц ца тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі, то Піл суд скі быў га то вы 

ства рыць ма ры я не тач ную Бе ла-

рус кую рэс пуб лі ку на тэ ры то рыі 

Мін скай гу бер ні.

Урэш це ў 1920 го дзе, ка лі Са-

вец кая Ра сія па спра ба ва ла не 

толь кі ад біць стра ча нае, але і пры-

вес ці на шты ках пра ле тар скую рэ-

ва лю цыю ў Еў ро пу, бе ла ру сы ака-

за лі ся па між двух ва ро жых аг нёў. 

Рыж скі мір ны да га вор пад піс ваў ся 

і рас пра цоў ваў ся без удзе лу прад-

стаў ні коў Бе ла ру сі. У Ры зе бы лі 

бе ла рус кія дэ ле га цыі, ад нак на 

кан такт прад стаў ні кі Са вец кай 

Бе ла ру сі і БНР пай шлі, ка лі ста ла 

ві да воч на: мір за кошт Бе ла ру сі 

ўжо прад вы зна ча ны і ні чо га спы-

ніць нель га.

Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ: У 1920—

1921 га дах у Ра сіі скла ла ся кры-

зіс ная ўнут ры па лі тыч ная сі ту а-

цыя. Пе рад баль ша віц кім ура дам 

паў ста ла пы тан не: ці ва я ваць на 

два фран ты (унут ры з ся лян скім 

ан ты баль ша віц кім ру хам і на За-

ход нім фрон це), ці ах вя ра ваць тэ-

ры то ры яй Бе ла ру сі і Укра і ны ў імя 

вы ра та ван ня ўла ды і ста бі лі за цыі 

па лі тыч на га ста но ві шча. Да рэ чы, 

Ле нін Рыж скі мір ны да га вор на-

зваў па чэс ным і спра вяд лі вым для 

Ра сіі. І ў са вец кай гіс та рыя гра фіі 

імк ну лі ся ўвесь час не за ўва жаць 

гэ та га азна чэн ня, бо бы ло зра зу-

ме ла — ён ім пе ры я ліс тыч ны і не-

сум лен ны.

«НІ ЧО ГА ЎЗА МЕН 
НЕ ДА ВАЦЬ»

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: У За ход няй 

Бе ла ру сі ў шмат якіх тэн дэн цы-

ях пра цяг ну ла ся тое, што за кла лі 

яшчэ да Пер шай су свет най вай ны. 

У пры ват нас ці, тут не бы ло кру-

той са цы яль на-эка на міч най лом кі 

ін сты ту таў. Іс на ва лі са цы яль ныя 

ін сты ту ты, за кла дзе ныя яшчэ да 

Пер шай су свет най вай ны, праў да 

з пэў най пе ра афар боў кай. Ін шая 

спра ва, што За ход няя Бе ла русь 

бы ла ў ня роў ных умо вах з Бе ла-

рус сю Са вец кай. Пры тым, што 

Са вец кая Бе ла русь у 1921 го-

дзе — гэ та агры зак Мін скай гу бер-

ніі з шас ці па ве таў. Але гэ та бы ла 

бе ла рус кая дзяр жа ва, ва кол якой 

імк ну лі ся аб' яд нац ца бе ла рус кія 

тэ ры то рыі. У 1924-м, 1926 га дах 

ад бы ло ся пер шае вя лі кае ўз'яд-

нан не бе ла рус ка га на ро да, гэ та 

да ло маг чы масць да даць і эка на-

міч ных, і па лі тыч ных, і са цы яль-

на-куль тур ных маг чы мас цяў для 

раз віц ця.

У За ход няй Бе ла ру сі ў той мо-

мант ад сут ні ча ла на ват ку цая тэ-

ры та ры яль ная, гас па дар чая, куль-

тур ная аў та но мія. Поль скі ўрад 

ад ра зу ўзяў курс на апа ляч ван не. 

Бе ла рус кі на род лі чы лі глі най у 

моц ных ру ках. Па лі ты ка асі мі ля цыі 

пра во дзі ла ся гвал тоў ны мі ме та да-

мі. Бы ло так, што ся ля не па за ко не 

ў 1921 го дзе зям лі фак тыч на не 

атры ма лі.

Пар цэ ля цыя ў За ход няй Бе ла-

ру сі пра хо дзі ла за кошт са міх ся-

лян. Яны па він ны бы лі апла ціць ра-

бо ту зем ле ўлад ка валь ных ка мі сій, 

ка мор ні каў, апла ціць за свой кошт 

пе ра нос гас па дар чых па бу доў. По-

бач з пар цэ ля цы яй пра во дзі ла ся 

ка ма са цыя — ся лен не гас па да рак 

на ху та ры. Атры ма ла ся, што ў бе-

ла рус кай вёс цы 2/3 гас па да рак 

бы лі кар лі ка выя, якім не ха па ла 

пра дук цыі сва ёй вы твор час ці для 

спа жы ван ня. Лю дзі вы му ша ны бы-

лі пра ца ваць на ка баль ных умо-

вах у па ме шчыц кіх гас па дар ках і 

гас па дар ках ся лян скіх прад пры-

маль ні каў.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: Та кое 

ста но ві шча пры во дзі ла да аб васт-

рэн ня са цы яль на га ру ху, пра тэс ных 

вы ступ лен няў ся лян. Да скла да на га 

са цы яль на га ста но ві шча да да ваў ся 

яшчэ на цы я наль ны ўціск. Хоць па 

Рыж скім мір ным да га во ры Поль-

шча ўзя ла на ся бе аба вя зак за бяс-

печ ваць ін та рэ сы на цы я наль ных 

мен шас цяў. Уво гу ле Поль шча бы ла 

шмат на цы я наль най дзяр жа вай — 

36 пра цэн таў жы ха роў скла да лі 

не па ля кі. У пер шай па ло ве 1920-х 

га доў бе ла рус кі на цы я наль ны рух 

па чаў вель мі ак тыў на раз ві вац ца ў 

фор ме ўзбро е най ба раць бы пар ты-

зан скіх атра даў, якія ар га ні зоў ва лі 

эсэ ры і ка му ніс ты пры пад трым цы 

на сель ніц тва.

Ад на ча со ва ажыц цяў ля ла ся 

ад стой ван не пра воў бе ла ру саў 

праз пар ла менц кія вы ба ры, ства-

рэн не Бе ла рус ка га па соль ска га 

клу ба дэ пу та таў. Так са ма мож на 

на га даць за сна ван не Та ва рыст ва 

бе ла рус кай шко лы, якое зай ма ла-

ся за бес пя чэн нем на цы я наль най 

аду ка цыі. Ня вы ра ша насць са цы-

яль ных праб лем пры вя ла да та го, 

што бе ла рус кі на цы я наль ны рух 

схі ляў ся ў ле вы бок. Больш па пу-

ляр ны мі ста лі ідэі Ка му ніс тыч най 

пар тыі За ход няй Бе ла ру сі, што 

дзей ні ча ла ў пад пол лі. Най больш 

яск ра вым уз ды мам на цы я наль на га 

ру ху лі чыц ца дзей насць Бе ла рус-

кай ся лян ска-ра бот ніц кай гра ма ды 

ў 1925—1927 га дах. Але з пры хо-

дам да ўла ды Юза фа Піл суд ска га 

ў 1926 го дзе па чы на ец ца па лі ты-

ка «са на цыі» — яна ме ла на мэ це 

ўзмац нен не ціс ку на на цы я наль на-

вы зва лен чы рух.

Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ: Звяр-

ну ўва гу на звы чай нае жыц цё. 

Іс на ван не бе ла ру саў у скла дзе 

Поль шчы да ло прак тыч ныя гіс та-

рыч ныя ўро кі, якія ад кла лі ся ў іх 

ге не тыч най па мя ці. Мой баць ка 

ха дзіў два кла сы ў поль скую шко-

лу. Ён рас каз ваў: на стаў ні кі так 

здзе ка ва лі ся з бе ла рус кіх дзя цей, 

што ён два га ды ледзь вы тры маў. 

У на ша га ста рэй ша га па ка лен ня 

ў свя до масць увай шло пры няц це 

па ля каў як во ра гаў у на цы я наль-

ных ад но сі нах.

У пла не пра цы маг чы мас ці 

ўсё ж бы лі. Але вось на цы я наль-

ны пры гнёт, ка лі пра ва слаў ных і 

бе ла ру саў не лі чы лі за лю дзей, у 

на ша га на ро да ўка ра ніў ся ў кроў. 

Та му асноў ная ма са на сель ніц тва, 

не за леж на ад са цы яль на га ста но-

ві шча, ві та ла вы зва лен чы па ход 

Чыр во най Ар міі. Та кім чы нам, і са-

цы яль ныя, і на цы я наль ныя фак та-

ры ля жа лі ў асно ве вы зва лен ча га 

па хо ду.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: Па ка-

заль на, што па лі ты ка па ла ні за цыі 

да 1939 го да не бы ла за вер ша на. 

Гэ та га во рыць аб тым, што, з ад на-

го бо ку, бе ла рус кае на сель ніц тва 

ме ла моц ны ўнут ра ны стры жань і 

лю дзі не пад да ва лі ся. З ін ша га — 

ка лі б не ад бы лі ся па дзеі во се ні 

1939 го да, ду маю, поль скія ўла ды 

не ад мо ві лі ся б ад яе. Бе ла стоц-

кі ва я во да Аста шэў скі ў чэр ве ні 

1939 го да пі саў на ступ нае: «...Мы 

жа да ем ад на го і на стой лі ва па-

тра бу ем, каб гэ та на цы я наль ная 

мен шасць (бе ла ру сы. — Да ні ло віч) 

ду ма ла па-поль ску — ні чо га ўза-

мен не да ваць і ні чо га не ра біць у 

ін шым кі рун ку. За раз яшчэ мож на 

бе ла ру саў асі мі ля ваць у адзі нае 

рэ чы шча поль скай куль ту ры. Ра на 

ці поз на бе ла рус кае на сель ніц тва 

бу дзе па ла ні за ва нае».

Урэш це з'я ві ла ся б шмат пра-

ва слаў ных па ля каў на тэ ры то рыі 

За ход няй Бе ла ру сі. Тое, што за раз 

мы ба чым, на прык лад, на Бе ла-

сточ чы не. Пра ва слаў ныя па ля кі — 

гэ та фак тыч на ўкра ін цы і бе ла ру-

сы, якія за ха ва лі ве ру, а ўсве дам-

ля юць ся бе як част ку поль ска га 

на ро да, і гэ та вы нік асі мі ля цыі.

«НА ША СПРА ВА — 
ВЫ НЕС ЦІ ЎРО КІ»

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: Ха чу 

звяр нуць ува гу на геа па лі тыч ны 

кан тэкст, у якім ад быў ся па ход 

Чыр во най Ар міі ў За ход нюю Бе-

ла русь у 1939 го дзе. На па чат ку 

1930-х га доў у Гер ма ніі да ўла ды 

пры хо дзіць на цысц кая пар тыя, 

якая вель мі імк лі ва па чы нае ад-

ра джаць эка на міч ны і ва ен ны па-

тэн цы ял кра і ны. Гэ та ад бы ва ла ся 

пры ве лі зар най пад трым цы звон-

ку, у пер шую чар гу, фі нан са вых 

ка пі та лаў за ход ніх кра ін, Злу ча ных 

Шта таў Аме ры кі, якія бы лі за ці каў-

ле ныя ва ўма ца ван ні Гер ма ніі і ба-

чы лі ў ёй сі лу, якую мож на на кі ра-

ваць су праць Са вец ка га Са ю за.

Яск ра вы прык лад та кой пад-

трым кі — Мюн хен скае па гад нен не 

1938 го да. Да гэ та га быў пра ве-

дзе ны анш люс Аў стрыі Гер ма ні-

яй. Да лей бы лі прэ тэн зіі Гіт ле ра 

да Чэ ха сла ва кіі, дзе пра жы ва ла 

знач ная коль касць ня мец кай мен-

шас ці. Са ма па са бе Чэ ха сла ва кія 

бы ла вель мі моц най еў ра пей скай 

кра і най, з моц ны мі ўзбро е ны мі 

сі ла мі. Ка лі б дай шло да вай ны, 

Гер ма ніі вель мі цяж ка бы ло б за-

ха піць Чэ ха сла ва кію, тым больш 

што ў апош няй бы ла да мо ва аб 

да па мо зе з СССР.

Да рэ чы, Са вец кі Са юз пра яў-

ляў мір ныя іні цы я ты вы, за клі каў да 

раз збра ен ня, ства рэн ня сіс тэ мы 

ка лек тыў най бяс пе кі су праць Гер-

ма ніі і яе са юз ні каў, якія пра во дзі лі 

агрэ сіў ную па лі ты ку. Але да лей пе-

ра моў ні чо га не зруш ва ла ся. Мюн-

хен скае па гад нен не фак тыч на за-

свед чы ла га тоў насць з бо ку за ход-

ніх кра ін да лю бых са сту пак для 

Гер ма ніі, каб тая ру ха ла ся ва ўсход-

нім на прам ку. У вы ні ку ў 1938 го-

 дзе ад быў ся па дзел Чэ ха сла ва кіі, 

у якім узя ла ўдзел і Поль шча.

Вя ду да та го, што пакт Ры бент-

ро па—Мо ла та ва не з'яў ляў ся не-

чым не ар ды нар ным для та га час-

най па лі ты кі. Та кіх пак таў ме ла-

ся да стат ко вая коль касць. СССР 

быў апош няй еў ра пей скай кра і най, 

якая пад пі са ла да га вор аб не на-

па дзен ні з на цысц кай Гер ма ні яй. 

Яшчэ ў 1934 го дзе гэ та зра бі ла 

Поль шча, у 1938 го дзе — Вя лі-

ка бры та нія і Фран цыя, да жніў ня 

1939 го да — усе пры бал тый скія 

кра і ны і Да нія. За клю ча ны пакт 

быў па іні цы я ты ве гер ман ска га бо-

ку, а Са вец кі Са юз фак тыч на быў 

вы му ша ны пай сці на гэ ты крок, 

та му што з за ход ні мі дэ ма кра ты-

я мі так і не ўда ло ся да мо віц ца аб 

ства рэн ні сіс тэ мы ка лек тыў най 

бяс пе кі, а вай ну трэ ба бы ло ней-

кім чы нам ад цяг нуць.

Сак рэт ны пра та кол да пак та 

Ры бент ро па—Мо ла та ва пра ду-

гледж ваў, што пад са вец кі ўплыў 

ады хо дзі лі За ход няя Бе ла русь і 

За ход няя Укра і на. Са вец кі Са юз 

ба чыў сваю мі сію ў тым, каб аб' яд-

наць па дзе ле ныя на цыі, і каб аба-

ра ніць іх, ка лі ад бу дуц ца ва ен ныя 

дзе ян ні і Поль ская дзяр жа ва прый-

дзе да рас па ду.

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: Ка жу чы пра 

геа па лі тыч ныя пе рад умо вы ўз'яд-

нан ня, трэ ба ўспом ніць, што Поль-

шча з 1933 да па чат ку 1939 го да 

бы ла вель мі цес ным парт нё рам 

на цысц ка га рэй ху. Пас ля та го, 

як у 1933 го дзе Гер ма нія па кі ну-

ла Лі гу На цый, яна ўзя ла на ся бе 

кло пат аб гер ман скіх ін та рэ сах. 

Да га вор аб не на па дзен ні 1934 го-

да, у ад роз нен не ад пак та Ры бет-

ро па—Мо ла та ва, па сут нас ці быў 

да га во рам аб су пра цоў ніц тве.

Той жа канц ла гер у Ба ро зе-Кар-

туз скай быў ство ра ны дэ крэ там 

прэ зі дэн та Поль шчы ў 1934 го дзе 

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ. Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ. Сяр гей ТРАЦ ЦЯК.

«Да гэ туль ня ма ў Бе ла ру сі 
пом ні ка най вы дат ней ша му 
дзея чу бе ла рус ка га 
на цы я наль на га вы зва лен ча га 
ру ху Бра ні сла ву 
Та раш ке ві чу».


