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АСОБА ГЕНЕРАЛА С. БУЛАК-БАЛАХОВІЧА
І СУЧАСНЫЯ БАІ ЗА ГІСТОРЫЮ

Ляхоўскі У. В., Беларускі дзяржаўны ўнівер-
сітэт

Важнейшая сацыяльная функцыя гісторыі ― 
фармаванне гістарычнай (сацыяльнай) памяці. 
Апошняя закладае аснову цывілізацыйнай і куль-
турнай пераемнасці пакаленняў, умацоўвае нацыя-
нальную (грамадзянскую) ідэнтычнасць і спрыяе 
рэалізацыі дзяржаўнай палітыкі ў дадзенай сфе-
ры. Адной з галоўных задач у фармаванні сучас-
най мадэлі беларускай ідэнтычнасці з’яўляецца 
стварэнне нацыянальнага пантэона герояў — 
выбітных постацяў нацыянальнай гісторыі. 
Удумлівая кампетэнтная праца ў гэтым кірунку 
безумоўна паспрыяла б далейшаму развіццю ча-
лавечага капіталу Беларусі.
Герой-ваяр разам з іншымі сімвалічнымі 

постацямі айчыннай гісторыі (настаўнік, хлеба-
роб, лекар, навуковец) заўсёды годна шанаваўся ў 
нашым грамадстве. Але, на нашу думку, за 25 гадоў 
існавання Рэспублікі Беларусь на афіцыйным 
узроўні зроблена яўна недастаткова ў справе па-
шырэння гістарычнага рэпертуару сімвалаў, пад-
зей, і асабліва фігур мінулага, якія б маглі дзейсна 
паспрыяць нацыянальнай кансалідацыі беларусаў 
і дапамагчы вырашыць надзённыя задачы па 
ідэйнаму ўмацаванню дзяржаўнага суверэнітэту 
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краіны. Адсутнасць на афіцыйным узроўні да-
кладна выпрацаванай стратэгіі па здзяйсненню 
прадуманай і зразумелай шырокай грамадскасці 
палітыкі гістарычнай памяці ў шмат чым звязана 
нявырашанасць фундаментальных пытанняў, ад 
вырашэння якіх шмат у чым залежыць будучы лёс 
Беларусі як незалежнай краіны і паўнапраўнага 
суб’екта міжнароднага права.
Гістарычная ідэнтычнасць сучаснага белару-

скага грамадства на афіцыйным узроўні буду-
ецца галоўным чынам на памяці аб Вялікай Ай-
чыннай вайне (Другой сусветнай вайне), а гэта-
га, на нашу думку, яўна недастаткова ў сучаснай 
сітуацыі. Любая «гістарычная траўма» — рэакцыя 
першага пакалення на нацыянальную трагедыю — 
праз адпаведны час, у выніку змены пакаленняў, 
паступова трансфармуецца ў «гістарычнае 
гора» — рэакцыю далёкіх нашчадкаў на тое, 
што перажылі папярэднія пакаленні [1, с. 13]. 
Сёння цяжка ўспрыняць той факт, што пройдзе 
яшчэ 10—20 гадоў і Другая сусветная вайна буд-
зе ўспрымацца маладым пакаленнем раўналежна 
таму, як мы сёння ўспрымаем напалеонаўскую 
кампанію супраць Расійскай імперыі ў 1812 г. ці 
Першую сусветную вайну 1914—1918 гг. [2]
Замест таго, каб годна раздзяліць з папярэднімі 

пакаленнямі агульную боль ваенных страт, а так-
сама радасць Перамогі і тым самым пазбавіцца ад 
сіндрому «гістарычнай траўмы», у нас працягва-
ецца бяздумнае казённае выкарыстанне падзей 
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апошняй сусветнай вайны ў якасці палітычнага 
рэсурсу дзеля мабілізацыі грамадства на аснове 
былой савецкай ідэнтычнасці. Рэакцыяй на гэтую 
палітыку стала эмацыянальная прытупленасць і 
ідэйная апатыя ва ўспрыманні той планетарнай 
трагедыі маладым пакаленнем [3].
Іншы бок гэтай рэакцыі — масавы зварот моладзі 

да альтэрнатыўных інтэпрэтацый найноўшай 
айчыннай гісторыі, якую яны знаходзяць у 
недзяржаўных сродках інфармацыі і інтэрнэт-
рэсурсах, дзе «нераспрацаванае мінулае» нярэдка 
мае зусім іншае ідэалагічнае гучанне і ацэнку.
Гэтыя грамадскія колы імкнуцца запоўніць пра-

белы ў гістарычнай свядомасці беларусаў сваімі 
ідэалагічнымі схемамі і канстатацыямі, якія ня-
рэдка істотна адрозніваюцца ад афіцыйных. Па-
добнае асветніцтва часам дае пазітыўныя вынікі, 
а часам шкодзіць фармаванню аб’ектыўнага по-
гляду на нядаўняе гістарычнае мінулае. І ўсё 
гэта па прычыне элементарнай гістарычнай 
непісьменнасці і палітычнай ангажаванасці «не-
залежных аўтараў».
Пытанні, звязаныя з рознымі аспектамі 

гістарычнай памяці, ніколі не былі аб’ектам толькі 
акадэмічных дыскусій. У наш час мы назіраем га-
рачыя сутычкі розных гістарычных канцэпцый 
і міфаў не толькі ў межах адной грамадзянскай 
супольнасці. Сучасныя баі за гісторыю набыва-
юць выразны міжнародны аспект, прычым су-
працьстаянне гістарычных камемарацый (ума-
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цаванне на новым наратыўным грунце старой ці 
стварэнне новай грамадзянскай супольнасці) па-
чынаюць выкарыстоўваць у якасці ідэалагічнага 
складніка гібрыдных войн. Гэта прыводзіць да 
вострых дыпламатычных і знешнепалітычных 
канфліктаў.
Так, гістарычная палітыка сучаснай Украіны 

па ўшанаванні гістарычных дзеячоў С. Бандэры і 
Р. Шукевіча ў якасці нацыянальных герояў была 
вельмі хваравіта ўспрыняты не толькі расійскімі 
ўладамі, але і большасцю грамадзян Польшчы, 
якія самі або іх бацькі ці сваякі пастрадалі падчас 
«Валынскай трагедыі» 1943 г. Рэакцыяй польскага 
боку на гэты ідэалагічны демарш стала пастанова 
Сейма Польшчы «Аб ушанаванні памяці ахвяр ге-
нацыда, здзейсненага ўкраінскімі нацыяналістамі 
супраць грамадзян ІI Рэчы Паспалітай» і пэўнае 
пагаршэнне адносін паміж афіцыйным Кіевам і 
Варшавай [4]. Ініцыятыва гарадскіх улад Душан-
бэ аб пераменаванні вуліц сталіцы Таджыкістана, 
якія раней насілі імёны савецкіх дзеячаў, на на-
цыянальныя займеннікі, нечакана атрымала 
негатыўную рэакцыю ў Міністэрства замежных 
спраў Расійскай Федэрацыі. Змяшчэнне на банэ-
ры апазіцыйнага беларускага «Маладога фрон-
та» 25 сакавіка 2015 г. выяў украінскіх і беларускіх 
нацыяналістаў С. Бандэры, Р. Шукевіча, 
М. Вітушкі, В. Гадлеўскага і генерала С. Булак-
Балаховіча было хваравіта ўспрынята паслом Расіі 
ў Беларусі А. Сурыкавым [5].
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Адзначым, што кандыдатаў ў беларускі пантэ-
он герояў сярод ваенных дзеячаў першай пало-
вы ХХ ст. прадстаўлена не так і шмат. Асобнымі 
прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, гісторыкамі, 
публіцыстамі з «Інстытута беларускай гісторыі і 
культуры», «Беларускай Нацыянальнай Памяці ў 
Варшаве», блогерамі інтэрнэт-сайтаў («Хартыя'97», 
«Партызан», «Aljans.by» і некаторых іншых) у 
якасці такіх нацыянальных герояў былі заяўлены 
ўраджэнцы Беларусі, былыя генералы польскага 
войска Л. Жэлігоўскі і С. Булак-Балаховіч. Пра апош-
няга тэлекампанія «Белсат» ў 2009 г. зняла дакумен-
тальны фільм «Генерал няскончанай вайны» (рэж. 
С. Ісакаў, сцэнарыст У. Халіп), дзе ён прадстаўлены 
як станоўчы герой ў найноўшай беларускай гісторыі.
Галоўным аргументам за тое, каб генерал 

С. Булак-Балаховіч быў ўключаны ў нацыянальны 
пантэон герояў Беларусі, явілася тое, што гэты ча-
лавек ў свой час актыўна змагаўся з бальшавіцкай 
Расіяй на тэрыторыі Беларусі. На думку адзнаго з 
лідэраў «Маладога фронту» А. Цянюта імёны такіх 
герояў, як С. Булак-Балаховіч, ваяваўшых супраць 
усходняга агрэсара ў 1919—1920 гг., у сённяшніх 
ўмовах, калі «Расея ізноў праводзіць захопніцкую 
палітыку, сталі вельмі актуальнымі» [5]. Такім 
чынам, постаць генерала С. Булак-Балаховіча, 
для многіх сучасных радыкальных прыхільнікаў 
незалежнасці Беларусі атаесамляецца са зброй-
ным змаганнем за незалежную Беларусь супраць 
расійскай (бальшавіцкай) агрэсіі.
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Тое, што ён ваяваў супраць бальшавікоў, ніхто 
не аспрэчвае. Але пад чыімі сцягамі і ў імя чаго 
змагаўся гэты чалавек — тут трэба разабрац-
ца. Адданасць генерала С. Булак-Балаховіча бе-
ларускай нацыянальнай ідэі выклікае ў многіх 
даследчыкаў вялікія сумненні. Нэгатыўнае 
ўспрыняцце яго асобы сярод дзеячоў Белару-
скай Народнай Рэспублікі тлумачыцца не ў апош-
нюю чаргу ўчынкамі і асабістымі рысамі характа-
ру гэтай асобы. Паводле ўспамінаў яго сучаснікаў, 
генерал вызначаўся неўраўнаважанасцю, ня-
стрыманасцю ў выказваннях і празмернаю 
амбіцыйнасцю. 
Але ўвосень 1919 г. лідары беларускага руху 

звязвалі з генералам вялікія надзеі. Бліскучы баявы 
камандзір, які вызнаваў левыя палітычныя погляды 
і ў той жа час выдатна праявіў сябе ў баях супраць 
бальшавікоў у складзе арміі генерала Юдзеніча, 
даваў папярэднюю згоду перайсці пад кіраўніцтва 
Беларускай ваенна-дыпламатычнай місіі ў Латвіі і 
Эстоніі і ваяваць на баку БНР. Беларускія незалеж-
нікі тады спадзяваліся на тое, што збройныя 
фармаванні С. Булак-Балаховіча складуць аснову 
беларускага нацыянальнага войска.
Але ў прыхільнікаў БНР не было ні рэальнай 

улады ў самой Беларусі, ні сур’ёзнай міжнароднай 
падтрымкі з боку сусветных дзяржаў, ні патрэбных 
фінансавых сродкаў дзеля таго, каб здзейсніць пе-
радыслакацыю балахоўскіх вайсковых аддзелаў у 
Беларусь і забяспечыць іх усім неабходным.
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Сутнасць палітычных рэалій генерал хут-
ка ўцяміў і паспеў дамовіцца з вайсковым 
кіраўніцтвам Польшчы, каб у лютым 1920 г. пера-
дыслацыраваць свае аддзелы ў раён Брэста. Там ён 
пачаў ваяваць супраць бальшавікоў пад польскім 
бел-чырвоным штандарам.
Новыя крыніцы пацвярджаюць ранейшую 

версію аб тым, што вайсковая акцыя С. Булак-
Балаховіча на поўдні Беларусі ў кастрычніку 
1920 г. планавалася раўналежна з «бун-
там» і віленскім паходам дывізіі генерала 
Л. Жэлігоўскага [6]. Гэта была апошняя спро-
ба начальніка Польскай дзяржавы ажыццявіць 
сваю «фэдэралісцкую канцэпцыю» і стварыць бу-
ферныя квазіаўтаномныя ўтварэнні з літоўскіх і 
беларускіх тэрыторый на мяжы з Савецкай Расіяй.
Палітычна С. Булак-Балаховіч падпарадкоўваў-

ся яшчэ і Рускаму палітычнаму камітэту (РПК) ў 
Варшаве. Расійская антыбальшавіцкая эміграцыя, 
што атабарылася ў 1920 г. у Польшчы, ставіла пе-
рад генералам задачы «заваявання Беларусі і па-
ход на Москву» [6]. Рашэнні і дзеянні створанага 
беларускімі паланафіламі ў кастрычніку 1920 г. 
Беларускага палітычнага камітэта, ўспрымаліся 
палякамі і прыхільнікамі Б. Савінкава ў якасці 
палітычнай завеснай дэкарацыі.
Начальнік тылавога забеспячэння балахоўцаў ге-

нерал П. Алейнікаў у сваіх успамінах так тлумачыў 
палітычную раскладку па беларускаму пытанню 
напярэдадні і падчас Палескага паходу: «Пытан-
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не аб незалежнасці Беларусі было альфай і аме-
гай нашага прадпрыемства і было вельмі склада-
ным і заблытаным. Незалежная Беларусь патрэбна 
была Польшчы, дзе яна разлічвала мець свой пера-
важны ўплыў; незалежная Беларусь патрэбна была 
Б. Савінкаву, як база для аперацый супраць Савец-
кай Расіі... Аб шчырасці ўзаемаадносін з Польшчай, 
намі і Беларускім палітычным камітэтам казаць не 
прыходзіцца. Кожны бок хітрыў, маючы свае мэты, 
і толькі вонкава стваралася карціна поўнай згоды. 
7 лістапада 1920 г у Тураве была абвешчана неза-
лежнасць Беларусі,.. але ўсё беларускае пытанне 
насіла выразны тэатральны характар. Б. Савінкаў, 
на фуршэце з нагоды абвяшчэння ''беларускай 
незалежнасці'', з вялікай іроніяй заўважыў: ''Вялікі 
гістарычны акт адбыўся!''. Але абстаноўка хут-
ка змянімлася на карысць бальшавікоў. Былі 
пакінуты Мазыр і Калінкавічы. Ледзь сфармава-
ны часовы беларускі ўрад, апублікаваўшы дэклара-
цыю аб незалежнасці, спешна вярнуўся ў Польшчу. 
Так мала вось пражыла Беларуская Рэспубліка» [7, 
арк. 51—53].
У свядомасць яўрэйскага насельніцтва Беларусі 

генерал С. Булак-Балаховіч увайшоў найперш як 
пагромшчык. Пагромы, што чынілі балахоўцы, 
узнікалі стыхійна ва ўмовах адсутнасці належнай 
вайсковай дысцыпліны ў арміі генерала. З архіўных 
дакументаў вядомыя выпадкі, калі сам С. Балаховіч 
публічна судзіў і расстрэльваў пагромшчыкаў. Але 
гэтыя меры не спынілі гвалту і анархіі. Тутэй-
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шыя яўрэі ўспрымаліся большасцю балахоўскіх 
«сынкоў» як прыхільнікі ці спачувальнікі 
бальшавікоў. Згадкі некаторых аўтараў аб тым, 
што ў складзе збройных фармаваньняў С. Булак-
Балаховіча быў арганізаваны «габрэйскі шва-
дрон» на чале з паручнікам Цэтліным, абвяргаец-
ца архіўнымі крыніцамі.
Удзельнік Палескага паходу, гене-

рал М. Яраслаўцаў адзначаў пазней у сваіх 
успамінах, што сістэматычныя пагромы 
разбэшчвалі балахоўскую армію і ператваралі яе 
ў банду рабаўнікоў. «Булак-Балаховіч, — пісаў ён 
у 1932 г., — быў ліхім, таленавітым камандзірам, 
якога вельмі шанавалі ягоныя сынкі-партызаны, 
але справіцца са сваім свавольным асяроддзем ён 
быў не ў сілах і яно яму стварала дурную славу» 
[6]. Пра гісторыю стварэння яўрэйскага эскадрону 
распавядае іншы паплечнік С. Булак-Балаховіча, 
генерал П. Алейнікаў: «20 кастрычніка (1920 г. — 
У. Л.) у Пінску пры штабе 2-й стралковай 
дывізіі стала фарміравацца яўрэйская дружы-
на, камандзірам якой быў прызначаны мясцовы 
яўрэй, атрымаўшы пры Керанскім чын прапарш-
чыка, нейкі Цэйтлін. Фарміраванне дружыны пе-
раследвала выключна палітычныя мэты; трэба 
было паказаць, што паход выклікае спачуванне у 
яўрэяў да войска Балаховіча... У Пінску запісалася 
больш за 50 чалавек яўрэйскай моладзі; іх ча-
ста можна было бачыць на чыгуначнай станцыі 
Пінск, на разгрузцы і пагрузцы ваеннай маёмасці, 



48

але вайсковых страявых заняткаў яны адмыслова 
пазбягалі. Цэйтлін ў форме прапаршчыка царскай 
арміі цэлымі днямі насіўся па ўсіх установах і шта-
бах нашае арміі — у афіцэрскай фуражцы з белым 
аколышам і гусіным пяром, уваткнутым у кукарду. 
Калі войска была вымушана пакінуць (падпарад-
каваную польскім вайскам. — У. Л.) тэрыторыю, 
то ніхто з мясцовых яўрэяў у паход не выступіў. 
Прапаршчык Цэйтлін на маё пытанне: ''А як жа 
з дружынай?'' — безнадзейна адказаў: ''Якая там 
дружына! Нічога з гэтага не атрымаецца''». Паз-
ней Цэйтлін у размове з яўрэем, агентам поль-
скае дефінзівы, неасцярожна выказаўся, што «ўжо 
Урангель пабіты, наша сволач таксама бяжыць, і я 
буду па-вар'яцку шчаслівы, калі мы будзем стра-
ляць ім у спіну» [7, арк. 16—18].
Увогуле ўзнікае шмат калізій адносна пытання, 

да якой нацыянальнасці насамрэч прыпісваў сябе 
С. Булак-Балаховіч. Д. Меражкоўскаму і З. Гіпіус ён 
даказваў, што з’яўляецца рускім патрыётам і шчы-
рым прыхільнікам Расіі. Пілсудскаму і польскаму ка-
мандаванню кляўся ў адданасці Польскай дзяржаве, 
перад шэфам Беларускай вайскова-дыпламатычнай 
місіі ў Латвііі і Эстоніі К. Езавітавым шчыраваў, 
што з’яўляецца ўроджаным беларусам. Са слоў 
Б. Савінкава Ю. Пілсудзкі наконт нацыянальнай 
прыналежнасці Булак-Балаховіча нават кінуў такі 
жарт: «Так, бандыт, але не толькі бандыт, а яшчэ ча-
лавек, які сёння рускі, заўтра паляк, паслязаўтра бе-
ларус, а яшчэ праз дзень — негр» [8, с. 14].



49

Нягледзячы на асобныя галасы ў абаро-
ну генерала (П. Алексюка, А. Паўлюкевіча і 
Л. Дубейкаўскага) Беларуская нацыянальная 
палітычная нарада, што адбылася ў чэшскай Празе 
ў верасні 1921 г. у сваіх рэзалюцыях «Аб чыннасці 
Балаховіча», «Аб чыннасці Савінкава», і «Проціў 
яўрэйскіх пагромаў» асудзіла вайсковую аперацыю 
на Палессі 1920 г. і яе арганізатараў [8]. Мінстр па 
яўрэйскіх справах ва Ўрадзе БНР С. Жытлоўскі на-
ват запатрабаваў арганізаваць публічны грамадскі 
суд над генералам С. Булак-Балаховічам [8].
Прадстаўленыя намі факты і аргументы, якія да-

юць уяўленне пра асобу «генерала няскончанай вай-
ны», мяркую, будуць улічаны пры вырашэнні пы-
тання: ці варты Станіслаў Булак-Балаховіч у адня-
сенне яго ў Пантэон нацыянальнай славы Беларусі.
Напрыканцы хацелася падзяліцца агульнымі 

думкамі адносна пытання па фармаванню на-
цыянальнай камемарацыі Беларусі. Трэба прыз-
наць, што ў пытанні фарміравання гістарычнай 
памяці на афіцыйным узроўні ў Беларусі дагэтуль 
адсутнічае цэласная стратэгія і паслядоўнасць. 
За 25 гадоў незалежнасці так і не былі створаны 
новыя, адпаведныя сучаснай сітуацыі, механізмы 
правядзення эфектыўнай палітыкі памяці. 
У краіне адсутнічае эфектыўная інфармацыйная 
інфраструктура, з дапамогай якой можна было б 
здзяйсняць эфектыўную гістарычную палітыку 
Беларусі. І на сёння набор знакаў і сімвалічных 
персанажаў у гісторыі Беларусі вельмі бедны і 
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выпадковы. Адсутнічае гадавы цыкл (каляндар) 
камемарацыі. Трэба працягнуць перайменаван-
не вуліц пасля грамадскага абмеркавання, па 
рашэнні органаў гарадскога самакіравання. У нас 
дзясяткі вуліц не толькі носяць імёны адкрытых 
праціўнікаў незалежнасці Беларусі, але і про-
ста не маюць ніякай сэнсавай нагрузкі. Нонсэнс, 
але з усёй постсавецкай прасторы толькі ў Мінску 
працягвае існаваць вуліца, названая ў гонар поль-
скага сталініста Б. Берута. Трэба больш актыўна 
праводзіць палітыку «адкрытых архіваў» і настаў 
час стварэння Інстытута нацыянальнай памяці 
Беларусі.
У аснову нацыянальнай камемарацыі павінны 

ўвайсці наступныя прынцыпы: прызнанне грамад-
ствам і дзяржавай чалавечага жыцця як галоўнай 
каштоўнасці; шанаванне і абарона ўсімі слаямі і 
сегментамі грамадства здабыткаў нацыянальнага 
суверэнітэту; уменне дамагацца поспеху за кошт 
працяглай канструктыўнай працы; адлюстраван-
не і прапаганда індывідуальных гісторый поспеху, 
дасягненне кансэнсусу паміж рознымі сегментамі 
грамадства і кіруючай элітай, стаўка на дыяло-
гу грамадскіх сіл, а не на гвалт, дэлегітымацыя 
дэструктыўных ідэалогій, што разбураюць агуль-
нанацыянальны кансэнсус.
Неабходна таксама ўлічваць найноўшыя 

тэндэнцыі распаўсюджвання інфармацыі — узро-
ставыя і сацыяльныя асаблівасці ўспрымання 
інфармацыйных патокаў (напрыклад, моладзь 
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сёння чытае істотна менш і інакш, чым больш 
сталае пакаленне; гэта патрабуе рабіць ак-
цэнт на візуальныя формы падачы інфармацыі 
і выкарыстоўваць пры гэтым сучасныя 
інфармацыйныя тэхналогіі). Неабходна запусціць 
спецыяльны гістарычны тэлеканал ці хаця б спе-
цыяльную штотыднёвую перадачу па гістарычнай 
тэматыцы (напрыклад, «Наша спадчына», якую 
павінен весці дасведчаны вядучы з прафесійным 
гістарычным адукацыяй). Трэба найхутчэй асвоіць 
фармат гісторыка-дакументальных фільмаў (па 
прыкладу Бі-Бі-Сі), каб актыўна прапагандаваць 
здабыткі нацыянальнай гісторыі. І ўвогуле па-
трэбна шырокая і адкрытая грамадская дыскусія 
па пытаннях гістарычнага асветніцтва.
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