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ПАРТЫІ ЎРАДАВАЙ АРЫЕНТАЦЫІ Ў ЗАХОДНЯЙ 
БЕЛАРУСІ Ў 1921–1939 ГГ.: АБГРУНТАВАНАСЦЬ  
ПРЫМЯНЕННЯ ГІСТОРЫКА-СІСТЭМНАГА МЕТАДУ

PARTY GOVERNMENT ORIENTATION IN WESTERN 
BELARUS IN 1921–1939: THE VALIDITY OF THE 
APPLICATION OF THE SYSTEM HISTORICAL METHOD

Мэта артыкула – не толькі абгрунтаваць неабходнасць прымянення гісторыка-
сістэмнага метаду пры аналізе партый урадавай арыентацыі ў Заходняй Беларусі – Бес-
партыйнага блоку супрацоўніцтва з урадам маршала Ю. Пілсудскага, Лагера Нацыя-
нальнага Аб’яднання (ББСУ, ЛНА), але і прадэманстраваць яго магчымасці на прыкладзе 
канкрэтнай тэмы.

Ключавыя словы: беспартыйны блок супрацоўніцтва з урадам маршала  
Ю. Пілсудскага; Лагер Нацыянальнага Аб’яднання; Заходняя Беларусь; гісторыка-
сістэмны метад; суб’ектыўная форма інфармацыйнага працэсу; выражаная і ўкрытая 
інфармацыя гістарычных крыніц.

The purpose of the article is not only to justify the need prymnennya historical and 
systematic method for analyzing the orientation of the government parties in Western 
Belarus – Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government marashala J. Pilsudski, 
the National Camp Association, but prademanastravats its capabilities on the example of a 
particular subject.

Key words: nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government marashala J. Pilsudski; 
Camp of National Unity; Western Belarus; historical and systematic method; subjective form of 
information processing; vyrazhenaya and covered with information of historical sources.

Пад назвай «партыі ўрадавай арыентацыі» разумеецца Беспартыйны 
блок супрацоўніцтва з урадам маршала Ю. Пілсудскага (скар. ББСУ, 1928–
1935) і Лагер нацыянальнага аб’яднання (ЛНА, 1937–1939). Вывучэнне 
мэтаў, формаў, метадаў і накірункі іх дзейнасці, ступень уплыву на жыхароў 
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краю павінна прывесці да абгрунтаваных высноў аб этнапалітычнай 
сітуацыі ў Заходняй Беларусі, што асабліва важна ва ўмовах фальсіфікацыі 
адпаведных статыстычных дадзеных у 1921 і 1931 гг. польскімі ўладамі. 
Рэалізацыя відавой класіфікацыі крыніц паказала істотныя недахопы як іх 
саміх, так і крыніцазнаўчай базы. Паўстала пытанне не толькі аб паўнаце 
адлюстравання аб’екта даследавання, але і пэўнасці, аб’ектыўнасці крыніц. 

Крыніцазнаўчая база па тэме адлюстроўвае ў асноўным два аспек- 
ты – выбары і рознага роду арганізацыйныя пытанні. Усе гэта не даз-
валяе рэканструяваць некаторыя істотныя дадзеныя, неабходныя пры 
аналізе дзейнасці партый на заходнебеларускіх землях як часткі грамадска-
палітычнага руху – сацыяльную базу, ідэалогію. Акрамя гэтага, звяртае на 
сябе ўвагу Распараджэнне прэзідэнта ад 19 студзеня 1928 г. аб арганізацыі 
і абшары ўлад агульнай адміністрацыі [2]. Атрымоўваецца, што ваявода 
ўзначальваў як дзяржаўныя структуры, так і станавіўся кіраўніком гра-
мадскага руху. Ён адначасова з’яўляўся і аўтарам справаздач аб грамадска-
палітычным руху ў рэгіёне (нашых крыніц), і адначасова нёс асабістую 
адказнасць за развіццё ўрадавага руху. Такім чынам, з’яўляўся асобай анга-
жыраванай. Паўстае пытанне аб іх верагоднасці.

Класіфікацыя гістарычных крыніц І. Д. Кавальчанка згодна з вучэн-
нем аб інфармацыі адчыняе новыя магчымасці для даследавання. Па-
першае, вучэнне аб інфармацыі дазваляе класіфікаваць не толькі самі 
гістарычныя крыніцы, але і інфармацыю з іх, а разгляд і асэнсаванне 
інфармацыйнага працэсу дазваляе змяніць погляд на самі крыніцы і іх сэнс. 
Па-другое, класіфікацыя І. Д. Кавальчанка дазваляе падзяляць і вылучаць 
як інфармацыю актуальную, так і патэнцыяльную, выкрываць скрытую 
інфармацыю і павышаць інфармацыйную аддачу ад крыніцы, а значыць, 
ліквідаваць недахопы крыніц і крыніцазнаўчай базы. Па-трэцяе, падказвае 
шэраг найбольш зручных метадаў для правядзення такога даследавання.

Інфармацыйны працэс – гэта складаная сувязь паміж аб’ектам, 
суб’ектам і інфармацыяй. У дадзеным выпадку праз разгляд партый 
атрымоўваем веды аб дзейнасці адміністрацыі, аб суб’екце, які фарміраваў 
інфармацыйную прастору, а значыць, і нашы першакрыніцы, акрамя гэта-
га, быў мадэратарам выбарчага працэсу, ініцыятарам урадавага грамадска-
палітычнага руху. Праз раскрыццё арганізацыі дзейнасці адміністрацыі па 
стварэнню грамадска-палітычнага руху ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. 
магчыма пазнаць яе матывы, раскрыць сапраўдныя, а не дэкларуемыя мэты, 
метады ў грамадскай сферы. Гэта суб’ект, але суб’ет чаго? Даследавання? 
Трэба ўспомніць, што ў інфармацыйным працэсе заўсёды магчыма вылу-
чыць прагматычны аспект. Дзеля чаго ствараліся крыніцы? Мэта значнай 
большасці з іх – кіраванне. Такім чынам, адміністрацыя (ваяводы і стара-
сты) выступаюць як суб’ект кіравання, а партыі – як аб’ект. 



62

Аб’ект даследавання, такім чынам, удакладняецца, але адначасова 
становіцца складаным. Акрамя гэтага, паўстае і іншы пласт пытанняў – 
наколькі суб’ектыўная форма інфармацыйнага працэсу, распрацаваная 
ў дадзеным выпадку ў 20–30 я гг. XX ст., дапускае магчымасць атрыман-
ня аб’ектыўнай, поўна і дакладна характарызуючай аб’ект інфармацыі. 
Адказ знойдзем у манаграфіі акадэміка РАН І. Д. Кавальчанка «Метады 
гістарычнага даследавання». З аднаго боку, «мэтавае вылучэнне інфармацыі 
не выключае магчымасці атрымання аб’ектыўнай інфармацыі». «Больш 
таго, для дасягнення мэтаў кіравання і іншых задач суб’екту яна патрэб-
на» [1, с. 125]. З іншага, «ступень адэкватнасці, дакладнасці інфармацыі 
акрэсліваецца мерай адпаведнасці пастаўленай мэты функцыянаванню  
і развіццю рэальнасці» [1, с. 125].

Усё залежыць ад сацыяльна-партыйнай прыроды пастаўленай мэты. 
Пры адпаведнасці мэты рэальнаму стану развіцця грамадскіх і іншых 
з’яў атрыманне аб’ектыўнай інфармацыі лімітуецца толькі пазнавальнымі 
магчымасцямі. Калі мэта з-за класава-партыйнай істоты, ці па іншых пры-
чынах абмяжоўвае падыход да аб’екта і погляд на яго, то будзе абмежа-
ваны і аб’ём аб’ектыўнай інфармацыі. У выпадку, калі суб’ект імкнецца 
да дасягнення мэтаў насуперак рэальнасці, суб’ектыўныя скажэнні мо-
гуць быць істотнымі і даходзіць да поўнай дэзінфармацыі, да поўнага 
скажэння сутнасці аб’екта інфармацыі. Але і ў гэтым выпадку паўстае 
пэўная аб’ектыўная інфармацыя – інфармацыя аб суб’екце. Перш за ўсё 
праяўляецца інфармацыя аб мэце, якую праследуе суб’ект, аб прынцыпах  
і метадах атрымання інфармацыі. Гэта зноў жа адчыняе шлях да ўсталявання 
ступені яе аб’ектыўнасці [1, с. 126].

Такім чынам, аналізуючы дзейнасць партый урадавай арыентацыі пры 
апоры на справаздачы адміністрацыі, даследчык павінен улічваць, што 
аб’ектыўныя дадзеныя ён атрымоўвае не толькі і не столькі аб генезісе  
і дзейнасці палітычнай групоўкі, але больш аб самім суб’екце, мэтах, якія 
ён праследуе, і метадах, якія пры гэтым выкарыстоўвае. Акрамя гэтага, сту-
пень адэкватнасці – мера адпаведнасці мэтаў кіравання мэтам функцыяна-
вання і развіцця сістэмы.

Але галоўнае патрабаванне пры гэтым – апора на першакрыніцы, выпра-
цаваныя адміністрацыяй, дзеячамі партый урадавай арыентацыі. Адсюль 
асаблівая ўвага павінна быць нададзена зместу крыніцы і абгрунтаванаму 
адбору адпаведных з генеральнай крыніцазнаўчай базы.

Апошняя вялізарная – дакументы дзяржаўныя, партыйныя, грамадскіх 
арганізацый, ды яшчэ пласт апісальных крыніц, выпрацаваных ужо 
прыватнымі асобамі, партыйнымі і грамадскімі дзеячамі. Якія з іх павінны 
быць выкарыстаны ў дысертацыйнай працы? Які крытэрый адбору 
прымяніць? І тут нам на дапамогу прыходзяць самі польскія ўлады.

Ступень каштоўнасці інфармацыі для суб’екта кіравання (першапа-
чаткова Прэзідыума Савета міністраў, адміністрацыі, потым кіраўніцтва 
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саміх партый), якую ён сам пазначаў як «тайная», «сакрэтная», «на пра-
вах рукапісу», «спаліць» відавочна. Адначасова так азначаная крыніца 
з’яўляецца каштоўнай і для даследчыка. Такім чынам, крытэрый па-
дзела крыніц на сакрэтныя (тайныя) і галосныя (публічныя) з’яўляецца 
аб’ектыўным, які не залежыць ад жаданняў, поглядаў даследчыка, але вы-
лучаны самім аўтарам крыніцы. Гэта дазваляе пазбегнуць суб’ектызаванага 
ўспрыймання гісторыкам гістарычнай рэальнасці, бо класіфікацыя – гэта 
раскрыццё ўнутрана неабходнай сувязі паміж асобнымі катэгорыямі 
гістарычных крыніц, у адрозненне ад сістэматызацыі.

Важную ролю ў атрыманні з крыніц пэўнай інфармацыі, праз вылучэн-
не з іх дакладных звестках аб мінулым, ліквідацыю скажэнняў, выконвае 
адпаведны метад. Складанасць, шматузроўневасць, іерархічнасць аб’екта, 
які да таго ж знаходзіцца ў развіцці і функцыянуе ў рознай сацыяльнай 
рэальнасці, а акрамя гэтага яшчэ і вялізарны пласт скрытай інфармацыі 
ў гістарычных крыніцах па тэме даследавання, абумовілі выкарыстанне 
гісторыка-сістэмнага метаду. Гэта разнавіднасць агульнанавуковага метаду, 
які абапіраецца на агульную тэорыю сістэм. 

Тэрмін «гісторыка-сістэмны метад» увёў І. Д. Кавальчанка, разглядаю-
чы яго як метад, аснову якога складае структурна-функцыянальны аналіз, 
дапоўнены характарыстыкай развіцця сістэмы з улікам яе ўласцівасцяў. Яго 
галоўнымі прынцыпамі, на думку аўтара, з’яўляюцца сістэмнасць, цэлас-
насць, комплекснасць [1, с. 199].

Акрамя гэтага, асаблівае месца ў дысертацыйнай працы адведзена 
прынцыпу дзейнасці як тлумачальнаму. Метадалагічнае абгрунтаван-
не, якое паказвае адэкватнасць і дастатковасць тлумачальнага прынцыпу 
дзейнасці, выцякае з таго, што, з аднаго боку, прадметам пазнання гісторыі 
з’яўляецца раскрыццё чалавечай дзейнасці ва ўсёй яе разнастайнасці – пра-
сторавай, часавай канкрэтнасці [1, c. 60]. З другога, згодна са сцвярджэннем  
Э. Г. Юдзіна, дзейнасць – крыніца, падстава тлумачэння, лімітавая абстрак-
цыя, якая, у сваю чаргу, не патрабуе тлумачэння, яна добра фіксуе рэаль-
насць, заключаючы яе ў акрэсленыя межы і структуры, можа апісаць усю 
рэальнасць, некалькі прадметаў [3]. І. Д. Кавальчанка падкрэслівае, што 
менавіта як тлумачальны ён дазваляе пераводзіць гістарычныя веды на 
эмпірычны ўзровень, з узроўню факта суб'ектыўнага на ўзровень фактаў 
гістарычнай рэальнасці і навуковых.

Сістэмны метад сінтэтычны па сваёй сутнасці, яго магчыма назваць 
інтэгральна-аналітычным. Гэта найболей комплексны з агульнанавуковых 
метадаў, ён патрабуе выкарыстання такіх метадаў, як лагічны, дэдукцый-
ны, узыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага [1, с. 179]. Вядучымі 
метадамі сістэмных даследаванняў з’яўляюцца структурны і функцыя-
нальны аналіз.

Асаблівасць сістэмнага падыходу абумоўлена тым, што разгляд 
аб’екта як сістэмы азначае разгляд яго толькі ў пэўных адносінах, у тых, 
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у якіх аб’ект выступае як сістэма. Сістэмныя веды – гэта вынік пазнання 
аб’екта не ў цэлым, а пэўнага зрэзу з яго, які праводзіцца ў адпаведнасці 
з сістэмнымі характарыстыкамі аб’екта. Сістэмаўтвараючы прынцып 
штосьці адсякае, агрубляе, выдзяляе з бясконцай разнастайнасці канечную, 
але ўпарадкаваную колькасць элементаў і адносін паміж імі.

Працэдура яго правядзення вельмі простая, дастаткова добра апісана  
ў літаратуры: вылучэнне (дэкампазіцыя) сістэмы праз выяўленне сукупнасці 
аб'ектаў (элементаў), якія валодаюць якаснай акрэсленасцю ва ўласцівых ім 
адносінах (выяўленне сістэмаўтваральных прыкмет), структурны, а потым 
функцыянальны аналіз.

Партыі ўрадавай арыентацыі разглядаюцца як частка механізму 
ажыццяўлення ўлады ў Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг. Менавіта 
адносіны кіравання на тэрыторыі краю дазваляюць вылучыць сістэму. 
Сістэмаўтвараючым з’яўляецца асаблівы палітыка-прававы рэжым улады  
ў Заходняй Беларусі.

Калі польскія ўлады выкарыстоўвалі сістэмны аналіз для канструявання 
палітычнай сістэмы, то даследчык выкарыстоўвае апісальны яго аспект, пры 
якім знешнія праяўленні сістэмы (яе мэтазгодныя рысы, а таксама функцыі 
як спосабы дасягнення мэты) тлумачацца праз унутраную пабудову – склад 
і структуру.

Структура сістэмы не патрабуе спецыяльнага яе вылучэн-
ня, яна відавочна, бо адлюстравана не толькі ў гістарыяграфічным  
і крыніцазнаўчым аналізе, але і ў саміх дакументах: адміністрацыя – 
палітычныя партыі ўрадавай арыентацыі – грамадскія арганізацыі. Па-
рушэнне вызначанай сувязі – гэта парушэнне як прынцыпаў пабудовы 
палітычнай сістэмы, закладзеных стваральнікамі, так і логікі навуковага 
пазнання. Такім чынам, па вертыкалі аналізуецца вызначаная структура, 
узаемасувязі паміж элементамі і іх функцыі. А па гарызанталі – стадыі 
развіцця вызначанай сістэмы.

Акцэнтаванне дысертацыйнага даследавання на партыях урадавай 
арыентацыі дазваляе акрэсліць межы дзейнасці адміністрацыі, вылучаючы 
яе працу толькі ў грамадскай сферы. Пры гэтым пераадольваецца парадокс 
іерархічнасці і цэласнасці. Згодна з першым, адэкватна зразумець сістэму 
магчыма, калі яна даследуецца як падсістэма больш шырокай сістэмы,  
а згодна з другім, нельга парушаць і прынцып цэласнасці – патрэбна ведаць 
аб складаючых яе элементах [1, с. 180]. Доследная рэальнасць аналізуецца 
на ўсіх яе сістэмных узроўнях і пры ўліку ўсіх маштабаў кампанентаў 
сістэмы, але з рознай ступенню падрабязнасці. Выключэнне – разгляд на 
першым этапе дакументаў Прэзідыума Савета міністраў РП Польшчы, які 
з’яўляўся ініцыятарам стварэння сістэмы, і слабы аналіз ніжэйшага звя-
на – грамадскіх арганізацый. Крытэрыем адбору такога варыянта аналізу 
з’яўляюцца адносіны кіравання. Функцыя кіраўніка паступова перацякае 
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ад урада да ваявод і стараст, з 1933 г. некаторыя кіраўнічыя функцыі пе-
радаюцца партыям урадавай арыентацыі. Яны таксама пачынаюць высту-
паць суб’ектам кіравання і адпаведна выпрацоўваць адпаведныя крыніцы. 
Грамадскія арганізацыі ўвесь час выступаюць толькі як аб’ет кіравання, 
уздзеяння, як выканаўца.

У гэтай сувязі вельмі важна акрэсліць асаблівасці дзейнасці па 
кіраванню. Гэта асобы від дзейнасці, які узнік у працэсе падзелу працы 
і аддзяляўся ад выканання. Ён уключае ў сябе акрэсленне мэтаў і задач, 
перапрацоўку інфармацыі, выпрацоўку і прыняцце рашэнняў, арганізацыю 
ўздзеяння і г. д. Але рэальнае ўвасабленне такой дзейнасці, якое непасрэдна 
датычыць нашых крыніц – распрацоўка і прыняцце законаў, рэгламентаў, 
інструкцый і г. д., давядзенне іх да насельніцтва па каналах інфармацыі 
(друк, партыі і грамадскія арганізацыі), і праз адваротную сувязь, ці ка- 
нал – дапрацоўку, удасканаленне іх з улікам рэакцыі насельніцтва, з улікам 
яго патрэбаў. Законы, інструкцыі, рэгламенты – вынік кіраўнічай дзейнасці! 
Зноў жа аб’ектывізаваны! Звычайна даследчык зыходзіць з таго, што фак-
ты з крыніцы з’яўляюцца суб’ектыўнымі. Аднак у дадзеным выпадку пры 
выпрацоўцы крыніц, калі суб’ект жадае дасягнуць свае мэты, ён павінен 
максімальна аб’ектыўна адлюстраваць рэальнасць. Пры гэтым усе яны рэ-
гламентуюць паводзіны, з’яўляюцца абавязковымі для таго кола асоб, да 
якіх накіраваны. А значыць, не проста адлюстроўваюць рэальнасць, але 
ўплываюць на яе, фарміруюць яе! Ступень адпаведнасці вельмі вялікая.

Дзейнасць зноў жа разглядаецца не як факт паводзін, але як факт  
разумовага высілку, які ўплывае на паводзіны асоб. Калі разглядаць прын-
цып дзейнасці як тлумачальны, то звычайна асноўным з’яўляецца маты-
вацыйнае. Зрэдку толькі выкарыстоўваецца псіхалагічна-эмацыйнае і тлу-
мачэнне праз нарматыўнасць [1, с. 248]. А менавіта апошняе з’яўляецца 
галоўным у даследаванні, што акрэсліваецца крыніцамі.

Такім чынам, звядзенне ведаў у сістэму, якая характарызуе рэальнасць 
як цэласнасць, аналіз яе ўзгодненасці з сістэмай рэальнасці больш высокага 
парадку забяспечвае дасягненне ісціны ў працэсе даследавання. Другім фак-
тарам, які забяспечвае пабудову даследчага працэсу ў кірунку дасягнення 
сапраўдных, аб’ектыўных ведаў, з’яўляецца шырыня і глыбіня падыходу да 
тлумачэння фактаў [1, с. 256]. Ім стаў прынцып дзейнасці, які, у сваю чаргу, 
не патрабуе тлумачэння, добра фіксуе рэальнасць, заключаючы яе ў акрэс-
леныя межы і структуры, можа апісаць усю рэальнасць, некалькі прадметаў.

Прымяненне гісторыка-сістэмнага метаду ў даследаванні забяспечвае 
ліквідацыю скажэнняў, непаўнаты крыніц; выступае як сродак праверкі 
дакладнасці дадзеных з суб’ектыўных крыніц; забяспечвае магчымасць 
пабудовы працэсу пазнання, мае добры гнасеалагічны патэнцыял. Ён не 
вычэрпваецца толькі апісаннем структурна-функцыянальных параметраў 
гістарычных аб’ектаў ці з’яў, а дазваляе перайсці ад пэўна-гістарычных 
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ведаў да тэарэтычнага, да разумення законаў функцыянавання сацыяльных 
сістэм.

У выніку даследавання атрымоўваем аб’ектыўныя, пэўныя дадзеныя 
аб самім суб’екце, аб мэце, якую ён праследуе, аб прынцыпах і метадах 
атрымання інфармацыі. Аднак наколькі поўныя, аб’ектыўныя будуць да- 
дзеныя аб партыях? Гэта залежыць ад адпаведнасці мэтаў, якія акрэсліў вая-
вода, аб’ектыўнай рэальнасці, ад меры адпаведнасці мэтаў кіравання мэтам 
функцыянавання і развіцця сістэмы, што правяраецца праз звядзенне ведаў 
у сістэму. 

Аднак, на наш погляд, бессэнсоўна імкнуцца праводзіць ацэнку моцы 
ці слабасці партыі ўрадавай арыентацыі, бо яны толькі частка сістэмы. 
Справа ў тым, што ў працэсе ўзаемадзеяння элементаў грамадскай сістэмы 
ўзнікаюць новыя інтэгратыўныя якасці, якія ўласцівыя сукупнасці аб'ектаў 
як цэламу і не ўласцівыя асобным зыходным аб’ектам узаемадзеяння. Гэта 
выражае прынцып цэласнасці. А ступень адрозненняў найлепей акрэсліў 
К. Маркс: «Падобна таму як сіла нападу эскадрона кавалерыі, або сіла 
супраціўлення палка пяхоты істотна адрозніваецца ад сумы тых сіл на-
падзення і супраціўлення, якія здольны развіць асобныя кавалерысты і 
пяхотнікі…» [1, с. 174].

Перавага, а дакладней, дамінаванне палякаў у Заходняй Беларусі ў 1921–
1939 гг. і партый урадавай арыентацыі, заснавана не на колькасных паказ-
чыках, не на моцы грамадскай падтрымкі, але на якасным стане сістэмы 
кіравання, механізме ўзаемадзеяння грамадства і адміністрацыі. Патрэбна 
ацэнка сістэмы ў цэлым.
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