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на ўзор канц ла ге раў на цысц кай 

Гер ма ніі. Па між Поль шчай і Гер ма-

ні яй быў на ла джа ны вель мі ак тыў-

ны аб мен раз вед валь най ін фар ма-

цы яй. Поль шча на ват раз гля да ла ся 

і са вец кім кі раў ніц твам, і кі раў ніц-

твам анг ла-фран цуз ска га бло ка 

ў 1934—1938 га дах як най больш 

ве ра год ны ва ен ны пра ціў нік. Тут 

трэ ба за ўва жыць, што ў Поль шчы 

быў не ўрэ гу ля ва ны тэ ры та ры яль-

ны кан флікт з Літ вой. Ме на ві та 

Літ ва раз гля да ла ся поль скім ура-

дам як пер шы і асноў ны пра ціў нік, і 

пер шая кра і на, з якой мож на бу дзе 

зра біць анш люс.

Анш люс Аў стрыі пры вёў да та го, 

што ў са мой Поль шчы па ча лі ся за-

клі кі да па хо ду на Коў на. У вы ні ку 

Літ ве вы кру ці лі ру кі і пры му сі лі яе 

пры знаць факт за хо пу Віль ні і пад-

пі саць мір нае па гад нен не з Поль-

шчай. Та му што і Са вец кі Са юз, і 

Гер ма нія ўхі лі лі ся ад пад трым кі Літ-

вы. Не дзіў на, што Поль шча пры-

ня ла ак тыў ны ўдзел у рас чля нен ні 

Чэ ха сла ва кіі, та му што і 

тут быў тэ ры та ры яль ны 

кан флікт з-за Сі ле зіі.

Для Поль шчы зва но чак 

пра зві неў та ды, ка лі Гіт-

лер пас ля кан чат ко ва га 

па глы нан ня Чэ ха сла ва кіі 

вы ста віў тэ ры та ры яль ныя 

прэ тэн зіі ўжо ёй. Атры ма-

ла ся тое, пра што Уін стан 

Чэр чыль у сва іх ус па мі нах 

за зна чаў: мы бы лі вы му-

ша ны га ран та ваць бяс пе-

ку кра і не, якая на гад ва ла 

вар' я таў на па ра ха вым 

за вод зе. Ме на ві та па зі-

цыя Поль шчы пры вя ла 

да зры ву пла наў па хо ду 

Чыр во най Ар міі на да па-

мо гу Чэ ха сла ва кіі ў 1938 

го дзе. Поль шча за яві ла, 

што са вец кія вой скі не 

пра пус ціць і на ват па ча-

ла ва ен ныя ма неў ры ва 

ўсход ніх ва я вод ствах і 

кан цэнт ра цыю вой скаў на 

поль ска-са вец кай мя жы. 

Праз гэ та па ход Чыр во най 

Ар міі на да па мо гу Чэ ха-

сла ва кіі вы ліў ся б у са вец ка-поль-

скую вай ну.

У 1939 го дзе ме на ві та не жа дан-

не Поль шчы пра пус ціць са вец кія 

вой скі праз сваю тэ ры то рыю для ба-

я вых дзе ян няў з Гер ма ні яй пры вя ло 

да тар пе да ван ня пе ра га во раў па між 

СССР, Вя лі ка бры та ні яй і Фран цы яй 

у Маск ве аб за клю чэн ні ан ты гер-

ман ска га ва ен на га пак та. У прын-

цы пе, поль скі ўрад тут меў ра цыю, 

бо ўступ лен не са вец кіх вой скаў на 

тэ ры то рыю Поль шчы, на ват ка лі 

яны пры хо дзяць не як пра ціў ні кі, а 

як пра хо дзя чыя са юз ні кі, пры вя ло 

б да не за пла на ва ных на ступ стваў 

ва ўсход ніх ва я вод ствах.

У ве рас ні 1939 го да, ка лі па ча-

ла ся Дру гая су свет ная вай на, і ка лі 

Поль ская дзяр жа ва па ла не ча ка на 

хут ка (раз лік быў на тое, што поль-

скія вой скі пра тры ма юц ца два-тры 

ме ся цы, а аба ро на на лі ніі Віс лы 

мо жа для нем цаў стаць моц ным 

арэш кам, але поль ская ар мія бы-

ла раз гром ле ная ў пры гра ніч ных 

ба ях за ты дзень, і да лей па ча ла ся 

аго нія дзяр жа вы), са вец кае кі раў-

ніц тва вы му ша на бы ло мя няць на 

ха ду ўсе свае пла ны ад нос на еў ра-

пей ска га тэ ат ра ва ен ных дзе ян няў. 

Гэ та зра бі ла і па ход у За ход нюю 

Бе ла русь не па збеж ным.

Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ: Усе на ма-

ган ні прад узя тых гіс то ры каў вы-

ста віць Са вец кі Са юз ві на ва тым 

за раз вяз ван не Дру гой су свет най 

вай ны праз аб ві на вач ван не ў пад-

пі сан ні пак та Ры бент ро па—Мо ла-

та ва пад са бой не ма юць ні я кай 

пад ста вы і ні ко лі не бу дуць пры зна-

ныя на ву ко вы мі.

Па-пер шае, пе рад Са вец кім 

Са юзам пас ля пра ва лу пе ра га во-

раў з Анг лі яй і Фран цы яй пра ства-

рэн не сіс тэ мы ка лек тыў най бяс пе-

кі паў ста ла пы тан не — што ра біць 

да лей у геа па лі тыч ных ад но сі нах? 

Ад мо ва ад пад пі сан ня пак та аб не-

на па дзен ні з Гер ма ні яй азна ча ла б 

тое, што Са вец кі Са юз рых ту ец ца 

да агрэ сіі су праць Гер ма ніі. Але ў 

1939 го дзе ні ў эка на міч ных, ні ў 

па лі тыч ных, ні ў ва ен ных ад но сі нах 

са вец кая дзяр жа ва да вай ны бы ла 

не пад рых та ва ная. Пад пі сан не да-

мо вы да зва ля ла ад цяг нуць вай ну. 

Пад пі сан не сак рэт на га пра та ко ла 

так са ма ад па вя да ла ін та рэ сам са-

вец кай дзяр жа вы.

Больш за тое, з пунк ту гле-

джан ня бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, 

не мае зна чэн ня, якія гіс та рыч ныя 

па дзеі пры вя лі да на цы я наль на га 

ўз'яд нан ня. У 1921 го дзе тэ ры то-

рыя БССР бы ла па дзе ле ная без 

удзе лу бе ла ру саў, і ў 1939 го дзе 

бе ла ру саў зноў не спы та лі. Але, 

ка лі мы ацэнь ва ем знач насць гіс-

та рыч ных па дзей з пунк ту гле-

джан ня бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, 

то Рыж скі да га вор — на цы я наль-

ная тра ге дыя, а па ход Чыр во най 

Ар міі 1939 го да — ад наў лен не 

гіс та рыч най спра вяд лі вас ці. Для 

нас важ на, якія на ступ ствы для 

бе ла ру саў ме ла гэ та па дзея. На-

ўрад ці пад час пад пі сан ня па гад-

нен ня аб не на па дзен ні са вец ка му 

кі раў ніц тву бы ло вя до ма пра са-

праўд ныя мэ ты і да лей шыя пла ны 

Гер ма ніі.

Мы, як гіс то ры кі, не ма ем пра-

ва асу джаць, на ша спра ва — вы-

нес ці ўро кі. У гэ тым вы пад ку ўрок 

на ступ ны: ка лі ад быў ся не спра-

вяд лі вы гіс та рыч ны акт у ад но сі-

нах да яко га-не будзь на ро да, то 

ра на ці поз на не спра вяд лі васць 

бу дзе лік ві да ва ная. Гэ та трэ ба 

па мя таць і су час ным па лі ты кам. 

На тра ге дыі на ро да ні хто ні ко лі 

не атрым лі ваў і не атры мае ні я-

кіх ды ві дэн даў. Толь кі мір і зго да 

па між на ро да мі мо жа мець ста-

ноў чы вы нік.

Ня даў на, ус па мі на ю чы ге ро яў 

Вес тэрп ла тэ, поль скія па лі тыч-

ныя дзея чы ка за лі, што тыя зма-

га лі ся су праць агрэ сіі гер ман скай 

і су праць агрэ сіі са вец кай. Гэ та — 

прык лад рэ ван шыз му і не пры знан-

ня вы ні каў Дру гой су свет най вай ны. 

Ка лі яны на адзін бок ста вяць на-

цысц кую Гер ма нію і Са вец кі Са юз, 

аб ві на вач ва ю чы і пер шых, і дру гіх у 

раз вяз ван ні Дру гой су свет най вай-

ны, то тэ ры та ры яль ныя прэ тэн зіі да 

Бе ла ру сі ві да воч ныя.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: На тэ-

ры то рыі За ход няй Бе ла ру сі, па 

пад лі ках поль скіх гіс то ры каў, ад-

бы ло ся толь кі ка ля 40 су ты чак па-

між Чыр во най Ар мі яй і поль скі мі 

ўзбро е ны мі фар мі ра ван ня мі. Ка лі 

б боль шасць на сель ніц тва вы сту-

па ла су праць Чыр во най Ар міі, ві да-

воч на, раз гар нуў ся б і пар ты зан скі 

рух, але гэ та га не ад бы ло ся.

Так, да лё ка не ўсё на сель ніц-

тва ста ноў ча ўспры ня ло пры ход 

са вец кай ула ды. У пер шую чар гу, 

гэ та бы лі за мож ныя лю дзі, асад ні-

кі, дзярж слу жа чыя. У вы ні ку бы ло 

пры ня та ра шэн не аб пе ра ся лен ні 

та кіх асоб ра зам з сем' я мі (уся го 

ка ля 120 ты сяч ча ла век) з За ход-

няй Бе ла ру сі ўглыб Са вец ка га Са-

ю за. Гэ та тра ге дыя, але крок быў 

вы му ша ны.

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: Пад час ве-

рас нёў скіх па дзей 1939 го да поль-

скае кі раў ніц тва і ша ра го выя па ля кі 

з не пры ем ным здзіў лен нем уба чы лі, 

што для пе ра важ най боль шас ці на-

сель ніц тва «крэ саў ус ход ніх» Поль-

шча не з'яў ля ец ца баць каў шчы най 

сва ёй. Яна для іх чу жая баць каў-

шчы на. Адзін з тво раў бе ла рус кай 

лі та ра ту ры і кі не ма та гра фіі пра 

зна хо джан не За ход няй Бе ла ру сі ў 

скла дзе Поль шчы так і на зы ва ец-

ца — «Чу жая баць каў шчы на».

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: Сам 

пра цэс уз' яд нан ня ад быў ся дэ ма-

кра тыч ным шля хам. Ра шэн не бы-

ло пры ня тае на На род ным схо дзе 

За ход няй Бе ла ру сі, які звяр нуў ся 

да са вец кай ула ды з ад па вед най 

прось бай. Боль шасць на гэ тым 

схо дзе скла да лі бе ла ру сы, але і 

па фак це боль шасць на сель ніц тва 

За ход няй Бе ла ру сі бы ла прад стаў-

ле ная бе ла ру са мі. Гэ ты пра цэс за-

вяр шыў ся 14 ліс та па да 1939 го да, 

ка лі Вяр хоў ны Са вет БССР пры няў 

ад па вед ны за кон.

...І ЯК ГЭ ТА — 
ВЯР НУЦЬ АДЗІН СТВА

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: Для бе ла ру-

саў па дзеі 1921—1941 га доў — гэ та 

гіс то рыя та го, як гэ та — жыць па-

дзе ле на му на ро ду, і як гэ та — ад-

чуць, што, на рэш це, і на род адзі-

ны, і бе ла рус кая дзяр жа ва адзі ная. 

У бе ла рус кіх га ра дах, сё лах ёсць 

ву лі цы, якія но сяць ім ёны ак тыў-

ных удзель ні каў на цы я наль на-вы-

зва лен ча га ру ху, у пер шую чар гу 

ка му ніс таў За ход няй Бе ла ру сі. Ад-

нак пы тан не ме ма ры я лі за цыі тых 

па дзей, якія за свед чы лі пе рад бе-

ла ру са мі і ўсім све там, што на род 

За ход няй Бе ла ру сі не ска рыў ся і 

зма га ец ца за сваё пра ва людзь мі 

звац ца — па тра буе боль шай ува гі 

ад ула ды і гра мад ства.

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 — 

ча ла ве ку, які ўзна ча ліў 

Бе ла рус кую ся лян ска-ра-

бот ніц кую гра ма ду. І гэ та 

не спра вяд лі ва.

На род ны сход За ход-

няй Бе ла ру сі 30 каст рыч-

ні ка 1939 го да аб вяс ціў 

дзень 17 ве рас ня Днём 

вы зва лен ня пра цоў ных 

За ход няй Бе ла ру сі ад гнё-

ту бур жу а зіі і па ме шчы-

каў. У та кім ста ту се гэ ты 

дзень быў ад свят ка ва ны ў 

1940 го дзе, а по тым бы ла 

вай на.

Пас ля вай ны шмат ча-

го змя ні ла ся. Поль ская 

На род ная Рэс пуб лі ка 

ста ла важ ным ва ен ным 

і па лі тыч ным са юз ні кам 

Са вец ка га Са ю за, і бы-

ло пры ня тае ра шэн не не 

крыў дзіць па ля каў, не 

рас траў лі ваць іх ра ны, 

пра што вель мі пра сі лі і 

са мі поль скія кі раў ні кі.

Тут трэ ба за ўва жыць, што ме-

на ві та кі раў ніц тва Поль скай На-

род най Рэс пуб лі кі пад час прэ зі-

дэнц тва Ба ляс ла ва Бе ру та да вя ло 

па лі ты ку на цы я наль най асі мі ля цыі 

да ла гіч на га кан ца: у пер ша па-

чат ко вым ва ры ян це Кан сты ту цыі 

на ват ад сут ні ча ла згад ка пра тое, 

што ў Поль шчы ёсць не па ля кі. І ка лі 

пры Ула дзі сла ву Га мул ку вы свет-

лі ла ся, што з 30 міль ё наў жы ха роў 

ПНР кож ны 30-ы — не па ляк, гэ та ў 

Поль шчы вы клі ка ла ад чу ван не вы-

лі тай на га ла ву ха лод най ва ды.

Апош ні раз на дзяр жаў ным уз-

роў ні ў БССР дзень 17 ве рас ня 

свят ка ваў ся ў 1949 го дзе — у дзя-

ся тую га да ві ну па чат ку па хо ду Чыр-

во най Ар міі ў За ход нюю Бе ла русь. 

Пас ля — толь кі ў за ход нім рэ гі ё не 

і мак сі маль на сціп ла. У вы ні ку ад-

бы ла ся стыг ма ты за цыя 17 ве рас-

ня ў гіс та рыч най па мя ці па ля каў, 

гус та за ме ша ная на гіс та рыч ным 

рэ ван шыз ме, і не га тыў ная мі фа-

ла гі за цыя гіс та рыч най па мя ці бе ла-

ру саў, у пер шую чар гу, бе ла рус кай 

ін тэ лі ген цыі. Для апош няй на пер-

шы план вый шлі рэ прэ сіі 1939—

1940 га доў су праць не ка му ніс тыч-

ных бе ла рус кіх на цы я наль на-па лі-

тыч ных сіл.

У 1989 го дзе ве тэ ра ны Ка му ніс-

тыч най пар тыі За ход няй Бе ла ру сі, 

ся род якіх трэ ба ад зна чыць і на-

род на га паэ та Бе ла ру сі Мак сі ма 

Тан ка, уз ня лі пы тан не аб тым, каб 

ад зна чаць гэ ту па дзею на на цы я-

наль ным уз роў ні. Яны пра па на ва лі 

ўста ля ваць у Бе ла рус кай Са вец кай 

Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі цы агуль-

на дзяр жаў нае свя та — Дзень уз' яд-

нан ня За ход няй Бе ла ру сі з БССР. 

Пы тан не раз гля да ла ся ў Вяр хоў-

ным Са ве це БССР, і ўрэш це 11 сту-

дзе ня 1990 го да Прэ зі ды ум Вяр хоў-

на га Са ве та БССР вы даў указ, які 

вы зна чыў Дзень уз' яд нан ня ў якас ці 

свя точ на га, і аб вяс ціў гэ тым днём 

14 ліс та па да — дзень пры няц ця на 

ІІІ па за чар го вай се сіі Вяр хоў на га 

Са ве та БССР ад па вед на га за ко-

на. У 1991-м свя та ўжо не ад зна-

ча ла ся, бо кар ды наль на змя ні ла ся 

па лі тыч ная сі ту а цыя, і бе ла рус кае 

кі раў ніц тва зноў ста ла зы хо дзіць 

з прын цы пу «не трэ ба крыў дзіць 

па ля каў».

Мі ка лай СМЯ ХО ВІЧ: У нас сён ня 

ня ма па няц ця За ход няя Бе ла русь. 

На цыя, на род адзі ныя, і ня ма ні я ка-

га па дзе лу на ўсход ніх і за ход ніх бе-

ла ру саў. Лю дзі ні чым адзін ад ад на-

го не ад роз ні ва юц ца: ні ў эт ніч ных, 

ні ў лю бых ін шых ад но сі нах. Тым не 

менш для ўсёй Бе ла ру сі, для на шай 

на цыі і для на шай на цы я наль най ідэі 

XXІ ста год дзя, а яна ў вы гля дзе за-

клі ку, лі чу, гу чыць так: «Бе ла русь! 

Спра вяд лі васць! Адзін ства!» — 

Дзень на цы я наль на га адзін ства 

аба вяз ко ва па ві нен быць.

Уліч ва ю чы, што ні хто на за ка-

на даў чым уз роў ні не ад мя няў ак-

ты, якія бы лі пры ня тыя Вяр хоў ным 

Са ве там БССР у 1990 го дзе, на шы 

за ка на даў цы па він ны раз гле дзець 

гэ тае пы тан не і па ста віць кроп ку: 

спы ніць дзе ян не ўка за або ад на-

віць. Ду маю, прый шла па ра вы ра-

шыць гэ тае пы тан не.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: Гіс то-

рыя Бе ла ру сі вель мі ба га тая і ўні-

каль ная, і ў кож ным яе пе ры я дзе 

нам ёсць чым га на рыц ца і за што 

быць удзяч ны мі сва ім прод кам. 

Тым больш нам ня ма ча го са ро-

мец ца па дзей ве рас ня — ліс та па да 

1939 го да, ка лі ад быў ся акт гіс та-

рыч най спра вяд лі вас ці — уз' яд нан-

не бе ла рус ка га на ро да ў адзі най 

бе ла рус кай дзяр жа ве. Гэ та вель мі 

іс тот ны мо мант, і якім шля хам ён 

ад быў ся — тут ня ма ні чо га эк стра-

ар ды нар на га, ні я кія нор мы та га час-

на га між на род на га пра ва не бы лі 

па ру ша ныя, са вец кае кі раў ніц тва 

дзей ні ча ла ў рэ чы шчы па дзей, якія 

та ды раз ві ва лі ся. І гэ та пры нес ла 

важ ны вы нік для нас і на шай дзяр-

жаў нас ці.

Згод ны, што ад па вед нае свя та 

па він на быць ад не се на да дзяр жаў-

ных, яго трэ ба на леж ным чы нам 

ад зна чаць. Лі чу, што най больш ап-

ты маль ная да та — 14 ліс та па да, 

яе мож на на зваць «Днём на цы я-

наль на га адзін ства». Да та ме ла 

лё са вы зна чаль нае зна чэн не для 

да лей ша га па спя хо ва га раз віц ця 

бе ла рус ка га на ро да і бе ла рус кай 

дзяр жа вы.

Па трэб ны і ад па вед ны пом нік у 

на шай ста лі цы, ён за ма цуе па дзею 

ў гіс та рыч най па мя ці на ро да і ма-

ла до га па ка лен ня. Мы па він ны га-

на рыц ца сва ёй гіс то ры яй, на якую 

гля дзім аб' ек тыў на і ва чы ма свай го 

на ро да.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

СПРА ВЯД ЛІ ВАС ЦІ

«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».

«Ад па вед нае свя та па він на 
быць ад не се на да дзяр жаў ных, 
яго трэ ба на леж ным чы нам 
ад зна чаць. Лі чу, што 
най больш ап ты маль ная 
да та — 14 ліс та па да,
яе мож на на зваць 
«Днём на цы я наль на га 
адзін ства». 

Выніковы дакумент Народнага сходу 
Заходняй Беларусі.


