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БЕЛАРУСКАЕ ПЫТАННЕ 
Ў ДРУГОЙ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. 1919—1939 гг.

Пытанні ўзаемаадносін Беларусі і Полынчы заўсёды былі і застаюдца важнымі 
для беларускага народа. Не падлягае сумненню, што сённяшняе значэнне палякаў і 
польскасці на беларускіх землях грунтутецца на шматвяковай агульнай гісторыі Бе- 
ларусі і Полыпчы. Асаблівую важнасць д,ля сучаснасці мае правільнае навуковае 
асэнсаванне і разуменне той рО;\і, якую прадстаўнікі суседняй нацыі адыграш ў 
гісторыі беларускага народа ў час знаходжання заходнебеларускіх зямель у сючадзе 
польскай дзяржавы ў перыяд паміж дзвюма сусветньімі войнамі. Сярод многіх аспек- 
таў гэтай складанай і мнагапланавай праблемы ў першую чаргу неабходна звярнуць 
увагу на правамернасць уключэння беларускіх этнічных зямель у склад польскай 
дзяржавы, сутнасць палітыкі польскіх улад, іх палітычных лідэраў у дачыненні да 
беларускага пытання, стаўленне да гэтай палітыкі беларускіх палітычных партый і яе 
выніках.

Пасля адраджэння польскай дзяржавьі ў лістападзе 1918 г. быў узяты курс на 
стварэнне «Вялікай Польшчы». Гэтаму курсу садзейнічала пазіцыя кіраўнікоў колаў 
краін Антанты, якія былі зацікаўлены ў стварэнні моцнай незалежнай Польшчьі, 
якая змагла б супрацьстаяць як камунізму на Усходзе, так і рэвізіянісцкім імкненням 
немцаў на Захадзе. Таму яшчэ 3 ліпеня 1918 г. на міжсаюзніцкай канферэнцыі ў 
Версалі было зацверджана, што адной з умоў стабільнага міру з’яўляецца стварэнне 
адзінай, незалежнай Польшчы з выхадам да мора [1, 539\.

Галоўныя палітычныя сілы, што ўдзельнічалі ў аднаўленні дзяржавы, як левыя, 
так і правыя, мелі свае меркаванні адносна межаў Полыпчы. Левыя — сацыялістьі, 
людаўцы і інш. на чале з Ю. Пілсудскім галоўную ўвагу звярнулі на ўсходнія межы і 
землі, далучаныя да Расійскай імперыі. Прычым планы Ю. Пілсудскага не былі звя- 
заны з антыкамунізмам, што яму часта інкрымінуюць. Безумоўна, ён адмоўна ад- 
носіўся да бальшавікоў, камуністычнай ідэалогіі. Але галоўнае, у чым ён быў 
зацікаўлены, — слабая Расія. Гэта дало б Польшчы магчымасць адарваць ад Расіі 
некаторыя землі, якія раней уваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай.

У 1919 г. Пілсудскі меў на ўвазе два планы. У псршым, асноўным, меркавалася 
стварэнне антьібальшавіцкага саюза ўсіх нацьіянальнасцей заходніх краін былой 
царскай імгіерыіі, у якім Польшча, дзякуючы сваім людскім, эканамічным, ваенным і 
культурньім рэсурсам, была б гегемонам. У аснову гэтага плана была пакладзена ідэя 
аднаўлення Рэчы Паспалітай часоў Ягелонаў. У другім, «меншым», прадугледжваўся 
падзел спрэчных зямель паміж Польшчай і Расіяй на яснове плебісцыту, які б бьіў
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праведзены пад міжнародным кантролем. У першым плане Пілсудскі даваў шанс 
беларусам на самавызначэнне, нягледзячы на скептыдызм, з якім ён ставіўся да іх 
дзяржаўных здольнасцей. У другім лічыў мэтазгодным падтрыманне беларусізму, але 
толькі на тэрыторыі Міншчыны, як своеасаблівае супрацьстаўленне Расіі. Ён 
сцвярджаў: «У так званай Беларусі будзе альбо польскасць, альбо расійскасць. Уся- 
лякая падтрымка беларусізму штучна яго стварае, але мы не здолеем даць яму гэтьім 
сілу. Таму, у межах перамогі над расійскімі ўплывамі, з ім трэба манеўраваць» [2, 
276\. Акрамя гэтых асноўных планаў існавалі іншыя, а таксама прамежкавыя 
камбінацыі.

Народныя дэмакраты (эндэкі) на чале з Раманам Дмоўскім федэратыўным планам 
Ю. Пілсудскага супрацьпастаўлялі т. зв. інкарпаратыўны план. Ён прадугледжваў 
непасрэднае ўключэнне ў склад Полынчы зямель на ўсходзе ў межах граніцы 1772 г. 
Паводле слоў стваральніка тэрытарыяльнай праграмы эндэцыі Я. Паплаўскага, край 
паміж Одэрам і Дняпром, паміж Балтыкай, Карпатамі і Чорным морам уяўляў 
«асобную, арганічную цэласнасць, спаяную ўмовамі тэрытарыяльнымі, інтарэсамі 
эканамічнымі, урэшце традыцыямі гістарычнымі» [3, 159\.

Але палітычныя колы адроджанай Польшчьі не ўлічвалі, як справядліва заўважыў 
ідэолаг нацыянальнага адраджэння Аляксандр Цвікевіч, што ў дваццатыя гады «бе- 
ларускае пытанне» вьграсла з рамак «заходне-расійскага пытання» ў з’явішча 
еўрапейскага значэння» і «стала фактарам міжнароднай палітыкі». [4, 45\. Нягледзя- 
чы на тое, што гэты фактар быў фактычна праігнараваны ў час мірных перагавораў 
паміж Савецкай Расіяй і Польшчай восенню 1920 г., ён праявіўся ў поўную моц 
праз два дзесяцігоддзі. У афіцыйнай заяве кіраўніка ўрада БНР В. Ластоўскага, зроб- 
ленай у кастрычніку 1920 г. у сувязі з недапушчэннем прадстаўнікоў Беларусі да пе- 
рагавораў у Рызе, адзначалася, што такі мір «беларускі народ не прызнае для сябе 
абавязковым і будзе змагацца з ім усялякімі магчымымі спосабамі» [5, ф. 3, воп. 1. 
спр. 243, а. 77\. Да Польшчы паводле ўмоў Рыжскага дагавора ад 18 сакавіка 1921 г. 
адышла амаль палова этнічнай тэрыторыі Беларусі плошчай 98 815 кв. км [6, ф. 242, 
воп. 1, спр. 6—7\. Толькі 15 сакавіка 1923 г. Савет Лігі Нацый афіцыйна прызнаў 
усходнюю мяжу Польшчы, што сведчыць аб спрэчнасці яе ўсходняй мяжы.

У мэтах абаснавання правамернасці ўключэння «паўночна-ўсходніх зямель» у 
склад польскай дзяржавы ў час урадавага перапісу 30 верасня 1921 г. былі штучна 
заніжаны даныя аб колькасным ліку беларускага насельніцтва. Так, паводле афіцый- 
ных даных перапісу колькасць беларускага насельніцтва далучаных «паўночна- 
ўсходніх зямель» складала Імлн 035 тыс. 693 чалавскі» [7, 7—8\.

Тэндэнцыйны характар урадавага перапісу, які адначасова быў і «таварам на экс- 
парт», прызнаюць многія польскія гісторыкі. Але нельга не пагадзіцца з папрокамі 
польскіх гісторыкаў аб пераболыпванні ў беларускай іістарьічнай літаратуры па За- 
ходняй Беларусі колькасці беларускага насельніцтва і яе этнічнай тэрыторыі. Пры- 
намсі, гэта аріументавана паказаў Ежы Мілеўскі, прафесар Беластоцкага універсітэта 
ў адным з сваіх артыкулаў, апублікаваным у «Беларускім гістарычным часопісе» 
[8, 40—43\.

У той жа час спрэчньім з’яўляецца вызначэнне колькасці беларускага на- 
сельніцтва анексіраваных зямель у 1 млн 350 тыс. чалавек польскім гісторыкам і дэ- 
мографам П. Эбэрхардтам. Даследчык выключыў з гіадлікаў Ашмянскі, Віленска- 
Трокскі і Свянцянскі паветы Віленскага ваяводства, якія да сакавіка 1922 г. уваходзілі
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ў склад Сярэдняй Літвы, а таксама беларускае насельніцтва трох усходніх паветаў 
Беластоцкага ваяводства (Сакольскі, Беластоцкі і Аўгусгоўскі), абмежаваўся толькі 
Гродзенскім і Ваўкавыскім паветамі [9, 91]. Прычым, нягледзячы на фармальнае 
прызнанне недакладнасці канфесійнага прынцыпу пры вызначэнні нацыянальнага 
скла\а насельніцтва памежных тэрыторый, у аснову падлікаў пакладзены прынцып 
веравызнання.

Згодна з разлікамі, зробленымі яшчэ ў 1920-х гг. беларускім даследчыкам Рама- 
нам Паўстынскім, які зыходзіў з матэрыялаў перапісу 1921 г., а таксама перапісу 
1919 г., што тычылася Сярэдняй Літвы, колькасць беларускага насельніцтва Наваг- 
рудскага і Палескага ваяводсгва (без Камень-Кашырскага павета), пяці ўсходніх па- 
ветаў Беластоцкага ваяводства і сямі паветаў Віленскага ваяводства склала 2 млн 
372 тыс. ча\авек, з агульнага ліку 3 млн 171 тыс. чалавек [6, ф. 242, воп. 1, спр. 7, 
а. 6, 75]. Гэта менш, чым прыводзіцца ў калектыўнай манаграфіі «Рэвалюцыйны 
шлях Кампартыі Заходняй Беларусі», якая доўгі час была своеасаблівьім эталонам 
для гісторыкаў па Заходняй Беларусі [10, 17] *.

Праблема вызначэння колькаснага ліку беларускага насельніцтва на 
анексіраваных землях — надзвычай складанае пьгганне, якое патрабуе дадатковага 
вывучэння, бо і ў падліках Р. Паўстынскага дапушчаны хібы. Ён уключыў у склад 
беларусаў амаль усіх рымска-каталіцкіх вернікаў, значная частка якіх лічыла сябе па- 
лякамі.

Таму колькасць беларускага насельніцтва можна вызначыць прыкладна ў 2 млн 
чалавек, калі не ўлічваць каля 500 тыс. бежанцаў, што вярнуліся на Радзіму да 1 
ліпеня 1924 г., большую частку якіх складалі беларусы. Гэта практычна супадае з 
падлікамі польскага гісторыка Е. Тамашэўскага, які доўгі час займаецца праблемай 
нацыянальных меншасцей. Тамашэўскі вызначьгў колькасны лік беларускага на- 
сельніцтва ў пачатку 1930-х гг. у 1 млн 926 тыс. чалавек.

Тым не менш, беларусы на анексіраваных паўночна-ўсходніх землях Другой Рэ- 
чы Паспалітай складалі большасць насельніцтва — звыш 64 %, калі нават зыходзіць 
з апошніх падлікаў.

Аналізуючы палітыку ўрадавых колаў на анексіраваных землях, неабходна адзна- 
чыць яе асімілятарскі характар, імкненне апалячыць беларускае насельніцтва, што 
прызнаюць таксама і сучасныя польскія даследчьгкі Крысціна Гомулка, Алена Гла- 
гоўская і інш. Але неабходна падкрэсліць, што палітыка паланізацыі была стрыжнем 
унутрьіпалітычнага курсу польскіх улад Арутой Рэчы Паспалітай. Яшчэ ў сакавіку 
1922 г. дэлегацыя Беларускага нацыянальнага камітэта на чале з Браніславам Тараш- 
кевічам была прынята начальнікам польскай дзяржавы Ю. Пілсудскім і прэм’ер- 
міністрам Антоніем Панікоўскім. Але апроч галантнасці і абяцанняў у вырашэнні 
беларускага пытання, беларускім дзеячам нічога не было прапанавана. Не знайшла 
падтрымкі і прапанова дэпутатаў беларускага пасольскага клуба аб утварэнні з За- 
ходняй Беларусі «аўтаномнай адзінкі з краёвым цэшрам у Вільні».

Таму з самага пачатку спосаб польскага кіравання не спрыяў усталяванню ка- 
рэктных адносін паміж дзяржаўнай уладай і мясцовым насельніцтвам. Закрываліся 
беларускія школы, гімназіі, настаўніцкія семінарыі, культурна-асветніцкія ўстановы,

* Тэрытормя ансксіраваных беларускіх і літоўскіх зямсль склалала 112 955 кв. км, насельніцтва 3 372 
134 чалавскі (12,5 % нассльніцтва Полыпчы). 3 іх 2 371 000 чалавск —  бсларусы.
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праваслаўныя храмы пераўтвараліся ў касцёлы, беларусы не мелі магчымасці зай- 
маць пасады ў дзяржаўных установах. Негатыўны характар гэтай палітыкі асабліва 
яскрава праявіўся ў галінс адўкацыі. Да ўключэння ў склад Польшчы на 
анексіраваных землях функцыянавала 359 пачатковых беларускіх школ, 2 на- 
стаўніцкія семінарьіі ў Барунах і Свіслачы, 5 агульнаадукацыйных гімназій у Вільна, 
Радашковічах, Навагрудку, Клецку і Нясвіжы. Урад спыніў фінансавую падтрымку 
большасці іх, паколькі існаванне беларускіх устаноў палічыў несумяшчальным з 
інтарэсамі польскай дзяржавы. Таму ўжо да 1924 г. засталося толькі 37 беларускіх 
школ і 4 гімназіі з абмежаванымі правамі.

Пад націскам грамадскасці польскі сейм вымушаны быў прыняць 31 ліпеня 
1924 г. распрацаваны ўрадам У. Грабскага «Закон аб мове і арганізацыі школьнай 
справы для нацыянальных меншасцей». Беларуская дзяржаўная школа магла быць 
адкрыта ў тых паветах, дзе беларусы складалі 25 % насельніцтва, і ў тым выпадку, 
калі гэтага жадалі не менш 40 бацькоў дзяцей школьнага ўзросту. Каб адкрыць бела- 
рускую школу, трэба было падаць школьнаму інспектару дэкларацыі з подпісамі, 
якія папярэдне павінны зацвердзіць у гміне стараста і натарыус. Аднак закон замаца- 
ваў няроўнасць беларускай і польскай школ. Пры наяўнасці 20 подпісаў за навучан- 
не па-гюльску адкрывалася двухмоўная (польска-беларуская) школа. Але нават і гэтае 
заканадаўства з перашкодамі ўводзілася ў дзеянне.

Спробы нскалькі відазмяніць палітыку дзяржавы ў адносінах да нацыянальных 
меншасцей, у тым ліку ў беларускім пытанні, былі зроблены пасля дзяржаўнага май- 
скага перавароту 1926 г. Некаторыя палітьікі з акружэння Пілсудскага (Тадэвуш Га- 
луўка, Леан Васілеўскі, Казімеж Младзяноўскі) прапанавалі, каб палітыку нацыя- 
нальнай асіміляцыі, як малапаспяховую, замяніць дзяржаўнай асіміляцыяй, больш 
выгаднай для дзяржавы, якая б не выклікала такога супраціўлення беларускага на- 
сельніцтва. Гэтая палітыка ставіла канчатковай мэтай сфарміраваць у грамадзяніна 
польскай нацыянальнасці перакананне, што Полынча з’яўляецца таксама іхняй Ай- 
чынай.

Кіраўнік Усходняга аддзялення Міністэрства замежных спраў Тадэвуш Галуўка 
прапанаваў, каб у адносінах да беларусаў дзяржава дзейнічала шляхам стварэння 
школ з беларускай мовай навучання, культурньгх устаноў, беларусізацыі царквы. У 
жніўні 1926 г. міністр унутраных спраў Казімеж Младзяноўскі ў сваім праекце пра- 
панаваў правядзенне аграрнан рэформы з улікам інтарэсаў беларускага і ўкраінскага 
насельніцтва, стварэнне магчымасцей для пашырэння асветы на нацьгянальных мо- 
вах гэтых меншасцей і хуткай нармалізацыі юрыдычнага статусу праваслаўнай цар- 
квы. Былі зроблены і некаторыя практычныя крокі па рэалізацыі гэтай палітыкі: у 
1928—29 навучальным годзе адкрыта 18 беларускіх і 32 двухмоўныя польска- 
беларускія школы, а ў перыяд муніцыпальных выбараў 1927 г. беларусы атрымалі 
каля 20 % месцаў у гарадскія і гмінныя рады.

Аднак для рэалізацыі палітыкі дзяржаўнай асіміляцыі патрэбна было фінансавае 
забеспячэнне і згода Ю. Пілсудскага. Пілсудскі лічьіў, што найбольш надзейна 
польскія інтарэсы на «крэсах» забяспечыць войска і польская мова. Таму большую 
надзею на захаванне спакою на ўсходзе ўскладаў на паліцыю, чым на задавальненне 
беларускіх культурных і асветных патрабаванняў. Квінтэсенцыяй такой палітыкі 
з’явілася заява міністра замежньгх спраў Польшчы Ю. Бека на пасяджэнні Лігі На-
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цый у Жэыеве ў верасні 1934 г., што Польшча адмаўляецца ад дадзеных раней га- 
рантый аб ахове правоў нацыянальных меншасцей.

Невыпадкова, што на пачатку 30-х гг. у беларускім пытанні стаў праводзіцца 
больш жорсткі па.мтычны курс. Яскрава гэта праявілася ў закрыцці ў снежні 1936 г. 
беларускіх кулыу'рна-асветных арганізацый: Таварыства беларускай школы і Бела- 
рускага інстытута гаспадаркі і культуры. Была забаронена дзейнасць у жніўні 1937 г. 
Саюза беларускіх настаўнікаў, а ў студзені 1938 г. Беларускага нацыянальнага 
камітэта — каардынуючага органа беларускіх нацыянальных дэмакратычных ар- 
ганізацый. Яшчэ ў 1932—1934 гг. былі закрыты Радашковіцкая, Навагрудская і 
Клецкая беларуская гімназіі, а Віленская гімназія пераўтворана ў польска-беларускі 
філіял. У 1938—39 навучальным годзе засталося толькі ка.\я 5 беларускіх пачатко- 
вых школ (у Навагрудскім ваяводстве). Але і польскіх школ было недастаткова, каб 
ахапіць навучаннем дзяцей школьнаі а ўзросту. Па стану на верасень 1939 г. 129 800 
дзяцей школьнага ўзросту гіаўночна-ўсходніх ваяводстваў заставаліся па-за межамі 
адукацыі [6, ф. 4, воп. 21, спр. 1521, а. 21). Прьічым большасць з іх прыходзілася на 
беларускую вёску-

Аб «перспектывах» вырашэння беларускага пытання ў складзе Другой Рэчы Пас- 
памтай яскрава сведчьгць дакладная запіска беластоцкага ваяводы Генрыха Аста- 
шэўскага ад 23 чэрвеня 1939 г. у міністэрства ўнутраных спраў «Праблемы ўмацавання 
польскага ўладнага становішча ў Беластоцкім ваяводстве». У ёй выкладзена комплекс- 
ная канцэптуальная праграма канчатковай паланізацьіі насельніцтва «крэсаў».

Ваявода спачатку выказаў незадаволенасць станам працэсу асімі.ляцыі на- 
сельніцтва края. «Барацьба за ўмацаванне “польскага стану валодання” як на 
яўрэйскім, так і на беларускім участку, — адзначалася ў дакуменце, — праводзілася 
да гэтага часу хаатычна, г. зн. не абапіралася на выпрабаваны канкрэтны план дзе- 
яння. Працэс асіміляцыі... з часоў аднаўлення Польскай рэспублікі не дасягнуў тут 
вялікіх вынікаў. Свядомы беларускі элемент садзейнічае росту прарускай арыента- 
цыі. У першым радзе тут стаяць даўнія рускія сімпатыі... Польскія элементьі да сён- 
няшняга часу не паспелі не толькі ўзяць і павесці за сабой, але і нават звязацца з бе- 
ларускай вёскай шляхам яе ўцягвання ва ўсеагульную, грамадскую, палітычную, гас- 
падарчую арганізацыю».

Далей ваявода абгрунтоўвае наступныя практычныя дзеянні: «Мы жадаем аднаго і 
настойліва патрабуем, каб гэтая нацыянальная меншасць (беларусьі — У. Ф.) думала 
па-польску — нічога ўзамен не даваць і нічога не рабіць у іншым напрамку. Цяпер 
яшчэ можна беларусаў асіміляваць у адзінае рэчышча польскай культуры... Рана ці 
позна беларускае насельніцтва падлягае паланізацыі. Яно ўяўляе сабой пасіўную 
масу, без шырокай народнай свядомасці, без уласных дзяржаўных традыцый. Жа- 
даючы, аднак, гэты працэс паскорыць, мы павінньі адолець старажытную белару- 
скую ьультуру. Неабходна зрабіць тут адпаведныя ўкладанні ў народную адукацыю, 
транспарт, ахову здароўя і г. д. Іншымі словамі, неабходна гэтаму насельніцтву што- 
небудзь даць і чым-небудзь яго зацікавіць, а зараз трэба пажадаць, каб яно думала 
па-польску і вучьілася б па-польску ў духу польскай дзяржаўнасці» [6, ф. 4, воп. 21, 
спр. 1521, а. 12— 13).

3 многімі выказваннямі ваяводы можна пагадзіцца, акрамя адмовы беларускаму 
народу «ўласных дзяржаўных традыцый», а таксама прадстаўленні аб ім як «пасіўнай 
масе без шырокай народнай свядомасці».

15. Зак. 2457.
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Гэта супярэчыць гістарычным фактам, бо нацыянальна-вызваленчы рух, як яск- 
равы выразнік гэтай свядомасці, на анексіраваных беларускіх землях пасля Рыжскага 
дагавора яшчэ больш узмацніўся. ГІры гэтым леварадыка,\ьныя арганізацыі — Бела- 
руская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў (БПС-Р) і падпольныя камуністычныя 
арганізацыі імкнуцца вырашыць беларускае пытанне ў першай палове 1920-х іт. 
шляхам разгортвання ўзброенай партызанскай барацьбы.

Так, яшчэ летам 1921 г. ЦК БПС-Р стварыў цэнтральны беларускі паўстанцкі 
камітэт на чале з членам ЦК БПС-Р У. Пракулевічам. Курс на ўзброеную барацьбу 
атрымаў падтрымку на адбыўшайся ў канцы всрасня 1921 г. у Празе нацыянальна- 
палітычнай нарадзе асноўных беларускіх палітычных партый: БПС-Р, беларускіх 
сацыял-дэмакратаў, сацыялістаў-федэралістаў і народных сацыямстаў. Прычым 
Літоўскі ўрад падтрымаў лінію на ўзброеную барацьбу, каб вырашыць пытанне аб 
«Сярэдняй Літве» (тэрыторыя Віленшчыны) на сваю карысць. На літоўска-польскай 
мяжы ў мястэчку Мерач быў размешчаны своеасаблівы цэнтр па кіраўніцтву парты- 
занскім рухам, адтуль паступала зброя, накіроўваліся арганізатары партызанскіх ат- 
радаў і груп.

Некаторыя з партызанскіх атрадаў і злучэнняў былі даволі шматлікімі і добра ар- 
ганізаванымі. У партызанскае злучэнне пад камандаваннем Г. Шыманюка «Скама- 
рох», якое дзейнічала на Беласточчыне, уваходзіла 12 партызанскіх атрадаў, агуль- 
ным лікам звыш 1000 чалавек. Пры партызанскім злучэнні Галоўны штаб выдаваў 
газету пад назвай «Беларускі партызан», у адным з нумароў якой быў надрукаваны 
ультыматум беларускіх партызан да Ю. Пілсудскага і адначасова змяшчаўся зварот 
да старшыні Лігі Нацый у Жэневе. У ім, у прыватнасці, ад імя партызан і сялянства 
Беластоцкага, Бельскага, Брэсцкага, Ваўкавыскага, Пружанскага і інш. паветаў выказ- 
валіся патрабаванні спыніць жорсткія рэпрэсіі ў адносінах да беларускага на- 
сельніцтва, закрыццё праваслаўных храмаў, катаванні палітычных дзеячаў у турмах, 
прызнаць права Беларусі на самавызначэнне і г. д. Ультыматум заканчваўся зваротам 
да старшыні Лігі Нацый не дапусціць далейшых гвалтаў над беларусамі [11, № 2— 
3]. У гіадпольных паўстанцкіх структурах, узначальваемьгх эсэрамі, згодна з данымі 
Галоўнага штаба беларускіх партызан, налічвалася да 10 тыс. чалавек.

Асноўнымі аб’ектамі нападу партызан з’ўляліся памешчыцкія маёнткі, сядзібы 
асаднікаў і паліцэйскія ўчасткі, як узброеная апора польскіх улад на заходнебела- 
рускіх землях. Дзеянні партызан прынялі шырокі размах і наводзілі панічны жах на 
памешчыкаў і асаднікаў, многія з іх пачалі прадаваць маёнткі і ўцякаць у цэнтраль- 
ныя раёны Польшчы.

Польскі ўрад у адказ узмацніў па.мцэйскі тэрор. У канцы 1923 г. у турмах Заход- 
няй Беларусі знаходзілася 1300 палітзняволеных. Большая частка іх абвінавачвалася 
ва удзеле ў партызанскім руху. У маі 1923 г. у Беластоку адбыўся першы працэс над 
45 беларускімі партызанамі, сярод якіх былі два дэпутаты польскага сейма С. Баран і 
С. Якавюк. А ў красавіку 1925 г. адбыўся «працэс 72-х» у Гродна над другой групай 
беларускіх партызан, следства над якімі працягвалася звыш двух гадоў. ГІрычым пар- 
тызан судзілі не толькі акруговыя, але і надзвычайныя ваенна-гіалявыя суды, якія вы- 
носілі смяротныя прыгаворы. Так, да смяротнай кары ў Польшчы ў 1923 г., па свед- 
чанню старшыні Беларускага пасольскага клуба Б. Тарашкевіча, было прыгаворана 
109 чалавек. Большасць асуджаных складалі жыхары Заходняй Беларусі і Валыні.
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Пасля разгрому дэфензівай з дапамогай засланых правакатараў эсэраўскіх 
паўстанцкіх струтегур кіраўніцтва партызанскім рухам узначаліла Камушстычная 
партыя Заходняй Беларусі. У срязі з афіцыйным прызнаннем Саветам Антанты 
ўсходніх межаў Польшчы, спадам рабочага руху, пачаўшымся зб.\іжэннем Масквы з 
Варшавай, ЦК КПЗБ восенню 1925 г. даў дырэктыву мясцовым арганізацыям 
спыніць партызанскую барацьбу. Акцэнт быў зроблены на легальныя, парламенцкія 
метады, абарону дэмакратычных, культурна-асветніцкіх правоў насельніцтва. Якасна 
новы этап у нацыянальна-вызваленчым руху бьіў звязаны з дзейнасцю ўтворанай у 
лістападзе 1922 г. беларускай нацыянальнай фракцыяй у польскім сейме — Белару- 
скага пасольскага клуба (БПК).

Менавіта БПК стаў тым палітычным цэнтрам, які на дзяржаўна-па.\ітьічным уз- 
роўні адстойваў нацыянальныя і сацыяльныя правы беларускага народа шляхам уня- 
сення законапраектаў, якія маглі колькі-небудзь палепшыць нацыянальна-прававое 
становішча беларускага сіьлянства, рабочых і рамеснікаў. Так, яшчэ 14 снежня 
1922 г. беларускія паслы і сенатары запатрабава.ц ад польскага ўрада выканання ўмоў 
культурна-асветніцкага характару, прадугледжаных Версальскш і Рыжскімі дагаво- 
рамі. На працягу 1922—1924 гг. БПК накіраваў польскаму ўраду 12 запытаў аб гвал- 
тах і ганеннях у гэтай галіне. У час працы асобных секцый і камісій беларускія пар- 
ламентарыі дамагаліся адкрыцця беларускіх школ і курсаў, настаўніцкіх семінарый, 
допуску беларускай мовы ў дзяржаўныя ўстановы і адукацыю. Іх захады не заўсёды 
давалі станоўчыя вынікі, але польскі сейм быў вымушаны прыняць «Закон аб мове і 
арганізацыі школьнай справы для нацыянальных меншасцей». Шырокі водгук у 
грамадскасці і палітычных колах краіны атрымалі запыты дэпутатаў у сувязі з фак- 
тамі паліцэйскага самавольства над жыхарамі «ўсходніх крэсаў», якія затым 
публікаваліся на старонках беларускай прэсы. Традыцыі БПК затым прадоўжылі 
дэпутаты пасольскага клуба «Змаганне», утворанага падчас другіх выбараў у польскі 
сейм у сакавіку 1928 г. Паслы былі арыштаваны паліцэйскімі ўладамі ў жніўні 1930 г.

Варта адзначыць, што практычна ўсе беларускія палітычныя партыі і арганізацыі 
рознай палітычнай арыентацыі зыходзілі з тэзіса самавызначэння беларускага наро- 
да. Найбольшую небяспеку для ўрада прадстаўляла дзейнасць нелегальнай Ка- 
муністычнай партыі Заходняй Беларусі, якая першачарговай задачай у вырашэнні 
беларускага пьгтання ставіла здзяйсненне сацыяльнай рэвалюцыі ў краіне, самавы- 
значэнне Заходняй Беларусі і яе далучэнне да БССР. Апошняя частка гэтага патра- 
бавання — «далучэнне да БССР» была знята ў чэрвені 1931 г. па прычыне палі- 
тычнага характару: ішла актыўная падрыхтоўчая работа паміж Масквой і Варшавай 
па падпісанню савецка-польскага дагавору аб ненападзе. Гэтыя патрабаванні вылу- 
чаліся ўдзельнікамі мітынгаў і дэманстрацый у час палітычньіх забастовак, ар- 
ганізуемых КПЗБ і прафесійнымі саюзамі. Менавіта на аснове барацьбы супраць 
палггыкі паланізацыі, за школу на роднай мове, у лютым 1936 г. было заключана 
пагадненне аб адзінстве дзеянняў паміж культурна-асветніцкай арганізацыяй Тава- 
рыства беларускай школы (знаходзілася пад ідэйным уплывам КПЗБ) і культурна- 
гаспадарчай арганізацыяй Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры (знаходзілася пад 
кіраўніцтвам Беларускай хрьісціянскай дэмакратыі). Таму польскія ўлады, баючыся 
абвастрэння барацьбы за рэалізацьію гэтых патрабаванняў, забаранілі далейшую 
дзейнасць гэтых дзвюх легальных арганізацый.
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Патрабаванне самавызначэння беларускага народа ў яго этнаграфічных межах 
з’яўлялася адным з асноўных у праграмных дакументах найбольш уплывовай з бела- 
рускіх дэмакратычных партый несацыялістьічнай арыентацыі — Беларускай хрысці- 
янскай дэмакратыі. Але як здзейсніць гэтае патрабаванне, ні у праграмньіх дакутмен- 
тах БХД, ні іншых беларускіх партый дэмакратычнага кірунку не ўказвалася.

Практычная спроба частковага вырашэння беларускага пытання ва ўмовах поль- 
скай дзяржаўнасці была зроблена дзеячамі «беларускай санацыі», арганізацыі, якая 
ўтварылася ў 1929 г. Лідэры арганізацыі, вядомыя беларускія нацыянальныя дзеячы: 
Антон Луцкевіч, Радаслаў Астроўскі, дэпутат сейма Янка Станкевіч у Ме.марыяле да 
прэзідэнта Польшчы Ігнацы Масціцкага заявілі аб «маральным раззбраенні з абод- 
вух бакоў» і неабходнасці пагаднення з урадам. У аснову пагаднення было пакладзе- 
на патрабаванне выдзеліць Віленскае, Навагрудскае і Палескае ваяводствы ў асоб- 
ную адміністрацыйную аўтаномію. Аднак гэты зварот застаўся без адказу, бо 
польскія дзяржаўныя ўлады, іх палітьгчныя лідэрьі зрабілі стаўку на асіміляцыйныя 
планы ў дачыненні да беларусаў.

Напярэдадні другой сусветнай вайны польскі ўрад зрабіў шмат адмоўнага, каб з 
беларускага боку зніклі ўсялякія прапановы аб супрацоўніцтве з палякамі. Прыняты 
амаль усімі польскімі ўрадамі тэзіс, які адмаўляў існаванне беларусаў як палітычнага 
фактара, аказаўся згубным для польскай дзяржавы. Пры гэтым у свядомасці белару- 
скага насельніцтва на доўгія часы сфарміраваўся адмоўны стэрэатыпны вобраз: «гга- 
ляк-пан -— пан-вораг, значыць паляк — вораг».

Гістарычны вопыт сведчьіць, што шлях да паразумення і згоды можна знайсці 
праз узаемапрьімальныя кампрамісы, выключаючы канфрантацыю. Дадатна, што 
сучасньі ўрад Рэспублікі Польшча вылучае грашовыя сродкі на культурна-асветньія 
патрэбы беларускай меншасці Беласточчыны.

ЛІТАРЛТУРА

1. Роізка па рггезіепі млекочу . ХЎагзгдоа, 1995.
2. СЬодпоткі А. 2азас1у В іаіош зкіе) ро1і()'кі РІ1зос1с2ук6\е // Ргаса хЬіого\уа / Роізка-Роіасу- 

т п іе ) 820зсі пагосіо\уе. 'Х,гос1а\ч, 19 9 2 .
3. 1Гхріпі~кі К. 8\\іас1ото5с роІіЦ'сгпа \у О ш ^е) К гесгурозроІЯе). Ь осіі, 19 8 9 .
4. ЦвікевічЛ. А др адж эн ье Б елар усі і П ольш ча. М енск —  В ільн я —  Б ер лін , 1 9 2 1 .
5. Б еларускі дзярж аўны  архіў-м узей  літаратуры  і мастацтва.
6. Н ацы янальны  архіў Рэспуб/\ікі Б еларусь.
7. «К осхш к зГаГузІукі К. Р.», гок  \лху'сі. V . 19 2 7 . ^агзгамга.
8. Мілеўскі Я. Е. З ахо дн яя Б елар усь: да  п ы тання тэры торы і і н асельн іц тва // Б еларускі 

гістары чны  часопіс. 19 9 8 . №  3 (23).
9. Эбэрхардм П. Д эм аграф ічная сітуацы я на Б еларусі: 1 8 9 7 — 19 8 9 . М н., 19 9 7 .

10 . Р ев о лю ц н о н н ы й  путі> К о м п ар тц ц  З ап адн ой  Б ело р уссн н  ( 1 9 2 1 — 1 9 3 9  гг.). М н., 19 6 6 .
1 1 .  «Б еларускі партызаго>. 19 2 2 .


