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ПОЛЬСКАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ 
ПРА АДНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ 
ДЗЯРЖАЎНАСЦІ Ў 1916—1922 гг.

Часноўскі М. Э., Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт

У першыя гады незалежнай Рэспублікі Бела-
русь фарміраваліся ў цэлым спрыяльныя пера-
думовы для пераадолення гістарыяграфічных 
перакосаў, згладжвання надуманых акцэнтаў 
суіснавання беларусаў і палякаў у мінулым. 
Польскія гісторыкі адшуквалі і знаходзілі ар-
гументы, адхіляючыя найбольш тэндэнцый-
ныя сцвярджэнні аб польскім паходжанні важ-
нейшых культурна-цывілізацыйных набыткаў 
беларусаў, аб «польскасці», якая нібыта 
з’яўлялася палітычным стрыжнем барацьбы 
беларускіх прадстаўнікоў супраць царызму, аб 
нібыта справядлівым характары ўключэння 
часткі беларускіх зямель у склад міжваеннай 
Польшчы. Тым самым зараджалася дэма-
кратычная па сваёй сутнасці плынь польскай 
гістарычнай палітыкі адносна Беларусі. 
Яскравым прыкладам такіх падыходаў 

стаў шэраг сумесных навуковых канферэн-
цый, семінараў у першай палове 1990-х гг., 
закліканых даць ацэнкі мінуламу і сучасна-
му ў адносінах паміж беларусамі і палякамі. 
Польскі бок у гэтых абставінах праяўляў 
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большую актыўнасць. Відавочна, сказвала-
ся запатрабаванасць акрэсліць асаблівасці 
ўзаемадзеяння з новаўзнікшай незалежнай бе-
ларускай дзяржавай, а таксама назапашаныя 
раней вопыт і практыка розных падыходаў 
да ацэнак беларуска-польскіх стасункаў. Тым 
часам беларускія навукоўцы толькі-толькі 
адыходзілі ад выключна класавых і ў агуль-
ным пазбаўленых самастойнасці, прадузятых 
ацэнак мінулага. 
У рэчышчы пошукаў таго, што аб’ядноўвае 

беларусаў і палякаў, складзены зборнік «Поль-
шча — Беларусь 1918—1945» (Polska — Białoruś 
1918—1945). Ініцыятарам яго выдання ў 1994 г. 
выступіла Таварыства супрацоўніцтва Поль-
шча—Усход і Аб’яднанне Польшча—Беларусь. 
Маючы шляхетныя намеры зблізіць народы-
суседзі, гэтыя грамадскія структуры згуртавалі 
дасканалыя экспертныя сілы, прадстаўленыя 
навукоўцамі Польскай Акадэміі навук і 
Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі. 
Навуковы рэдактар зборніка — Веслаў Бальцэ-
рак. 
Укладальнікі зборніка прыкладна так 

ахарактарызавалі на той момант гістарычны 
стан двухбаковых дачыненняў: 

«Адносіны паміж народамі польскім і 
беларускім маюць працяглую гісторыю. 
Істотнай часткай яе з’яўляецца суіснаванне 
абодвух народаў у дзяржаўных рамках І Рэчы 
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Паспалітай. У гістарыяграфіі — як савецкай, 
так і ўбудаванай у яе польскай (камуністычнага 
перыяду) — панаваў аднабаковы погляд, што 
польска-беларускія стасункі — гэта пакуты бе-
ларускага селяніна ад польскага ўладальніка. 
Замоўчваліся пры гэтым такія факты, як 
беларускі радавод значнай часткі шлях-
ты і арыстакратыі на «крэсах» і іх унушаль-
ны саўдзел у кіраванні Рэччу Паспалітай. Не 
ўпаміналася так бы мовіць не чужое белару-
сам пачуццё векавой судзяржаўнасці, якое 
шматразова праяўлялася пасля падзелаў 
Рэчы Паспалітай. Затое выстаўляўся сепара-
тызм беларусаў адносна Польшчы і палякаў і 
прамаскоўская арыентацыя, а таксама нацыя-
нальная тоеснасць з рускімі. Антыпольская 
і русіфікатарская палітыка царызму вырас-
ла ў пераказах былой гістарыяграфіі да рангу 
своеасаблівага акту справядлівасці, удаклад-
няючага «няправільнае мінулае». 
Удзел знакамітых беларусаў у студзенскім 

паўстанні 1863 г. тлумачыўся класавымі 
поглядамі. Палітыка царызму з мэтай перасва-
рыць палякаў з беларусамі і распаўсюджваць 
русіфікатарскія «ўрокі» з дапамогай 
праваслаўнай царквы не засталася без уплыву 
на некаторыя слаі беларускай інтэлігенцыі — 
носьбіта нацыянальнай ідэі. Напярэдадні 
Першай сусветнай вайны сярод беларускай 
інтэлігенцыі пераважала пачуццё этнічнага 
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адзінства з рускім народам і здавалася, што 
будзе дамінаваць імкненне нацыянальнага 
развіцця ў рамках расійскай дзяржаўнасці. Ад-
нак абуджаныя ў час вайны вольналюбівыя 
памкненні беларускага народа перапляліся 
не толькі з прарасійскімі аўтаномнымі 
аспірацыямі, але і з надзеямі стварыць неза-
лежную беларускую дзяржаўнасць з дапамо-
гай немцаў. Затым многіх беларусаў захапілі 
міражы цудоўнай бальшавіцкай бяскласавай 
будучыні, узмоцненай прапагандай аб пра-
ве нацый на самавызначэнне. Балючае абуд-
жэнне, аднак, наступіла хутка. Аказалася, што 
бальшавіцкія лідэры не прымаюць да веда-
ма сам факт існавання беларускага народу і 
не маюць намеру падтрымліваць беларускія 
памкненні».
Стваральнікі зборніка адзначаюць, што адна-

часова з выступленнем на міжнароднай арэне 
адроджанай суверэннай польскай дзяржавы з 
яе ваеннай прысутнасцю на беларускіх землях, 
а асабліва з федэратыўнай задумкай Юзэфа 
Пілсудскага, настаў час трэцяй надзеі: частка 
незалежніцкіх беларускіх дзеячаў скіравалася 
на Польшчу. Да савецкага наступлення ў 1920 г. 
у польска-беларускіх адносінах дамінаваў 
клімат згоднага будавання будучыні, дух 
супрацоўніцтва двух блізкіх дзяржаўнасцей. 
Таго не змагла змяніць негатыўная пазіцыя 
польскіх нацыяналістаў з лагера прыхільнікаў 
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інкарпарацыйных рашэнняў паводле ўзору 
ўсходніх зямель былой Рэчы Паспалітай. Як 
велікарускія нацыяналісты і бальшавікі, яны не 
прызнавалі права беларускага народа на неза-
лежнае дзяржаўнае існаванне. Аднак менавіта 
яны ад імя польскага боку вырашалі характар 
і змест польска-савецкага мірнага трактату, 
падпісанага ў Рызе 18 сакавіка 1921 г., які кан-
чаткова разбурыў надзеі і лёг глыбокім ценем 
на польска-беларускія адносіны. 
Рыжскі трактат заключаўся па волі 

прыхільнікаў польскіх інтэгратараў, 
атрымаўшых парламенцкую большасць у Сей-
ме. Яны імкнуліся раз і назаўсёды адхіліць 
федэратыўны намер Начальніка дзяржавы. 
Дакумент падпісвалі іх бальшавіцкія контр-
агенты, яны — аўтары выратавальнага для 
сябе міру, паколькі Савецкая Расія была га-
това аддаць усю Беларусь Польшчы. Калі 
гэта аказалася не абавязкова, яны без спрэ-
чак пагадзіліся на падзел Беларусі і яе пе-
радачу як пад сваё, так і пад польскае пана-
ванне. 
Падзел Беларусі на падставе Рыжскага трак-

тата і перадача яе пад панаванне дзвюх су-
межных дзяржаў, — адзначаюць складальнікі 
зборніка, — пахаваў незалежніцкія надзеі 
беларусаў на шмат гадоў, характэрных рознымі, 
але перад усім цяжкімі і драматычнымі 
выпрабаваннямі. 
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Да 1989 г. стан ведаў пра польска-
беларускія адносіны, дасціпна кантраляваныя 
савецкімі ўладамі, ацэньваўся своеасабліва 
і абедзьве новыя суверэнныя дзяржавы не 
задаволіў. Ён вынікаў не толькі з-за мэ-
тавай фальсіфікацыі, але і з-за выразна-
га імкнення пазбавіць рэальнасці адносіны 
паміж палякамі і беларусамі. Не праглядвала-
ся навуковая грунтоўнасць у гэтых пытаннях. 
Калі і з’яўлялася у польскім друку трактоўка 
беларускіх спраў, то паводле савецкіх узораў. 
Зразумела, што вобраз польска-беларускіх 
адносін падаваўся з мэтай далёка ідучай 
дэфармацыі і захавання шматлікіх белых плям 
недасведчанасці або публічнага затайвання 
дзеля геапалітычных інтарэсаў. 
Усведамленне польскімі і беларускімі 

гісторыкамі патрэбы новага погляду на 
ўзаемныя адносіны, з улікам усіх неабход-
ных перадумоў і верыфікацыі многіх ра-
ней прадстаўленых поглядаў, прывя-
ло да арганізацыі першай прадстаўнічай 
канферэнцыі польскіх і беларускіх гісторыкаў 
31 мая — 1 чэрвеня 1993 г. у Інстытуце гісторыі 
варшаўскай Акадэміі навук. 
Рэфераты, прагучаўшыя на канферэнцыі, 

і выступленні падчас дыскусіі ўнеслі шмат 
істотных дадзеных, спрыяльных для пашы-
рэння ведаў аб беларускіх падзеях, зрабілі маг-
чымым агучыць невядомыя факты, асабліва 
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аб лёсе і выпрабаваннях беларусаў. Канфе-
рэнцыя зрабіла значны крок наперад на шля-
ху польска-беларускага супрацоўніцтва. Быў 
пакладзены пачатак напісання нетэндэн-
цыйнай гісторыі ўзаемаадносін двух народаў, 
патрабаваўся працяг. 
У гэтым зборніку змешчаны артыкул поль-

скага гісторыка Р. Войны «Грамадзянская вай-
на ў Расіі і Беларусь» (Wojna, R. Wojna domowa 
w Rosji a Białoruś). Ва ўступе аўтар прыводзіць 
некалькі агульных заўваг, вынікаючых з 
беларускіх асаблівасцяў, і меркаванняў — 
распаўсюджаных, але не заўсёды згодных з 
фактычным станам. Ён адзначае, што тэрмін 
«Беларусь» асэнсуецца з двума рознымі 
ўзаемадапаўняльнымі паняццямі: па-першае, 
гэта — гістарычная краіна, населеная пераваж-
на беларусамі на абшары, які акрэсліваецца 
па-рознаму, па-другое, беларуская дзяржа-
ва, зараз — у яе сучасных межах. Першае па-
няцце адносіцца да нацыянальнага існавання, 
другое — да дзяржаўнага. Незалежна ад 
ступені развіцця нацыянальнай свядомасці 
беларусаў, а яе па-рознаму трактуюць польскія 
даследчыкі, ужо на пачатку ХХ ст. існавала бе-
ларуская нацыя, — падкрэслівае аўтар. Пра-
блема зыходзіла з іншага факта, уласцівага шэ-
рагу нацый, менавіта, трактоўкі яе як нацыі ся-
лянскай. Даследчыкі і тэарэтыкі часцей сустра-
каюцца з народамі, сярод якіх вядучую ролю 
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адыгрываюць слаі, развітыя культурна. А вось 
інструментарыя для вывучэння супольнасцей 
з малым слоем інтэлігенцыі аналітыкам не ха-
пае; адсюль — толькі адзін крок да адмаўлення 
самога факта існавання нацыі. 
На ўнутраны стан беларускай супольнасці 

вырашальны ўплыў аказвала адсутнасць улас-
най дзяржавы, размяшчэнне паміж двума 
нацыяналізмамі: польскім і мацнейшым ад яго 
рускім, нарэшце, сфарміраваныя ўжо суседнія 
нацыі: літоўская і ўкраінская. 
У артыкуле выкладзены цікавыя высно-

вы. Перыяд грамадзянскай вайны, — піша 
аўтар, — на абшарах Беларусі аказаўся іншым, 
чым на многіх іншых землях былой імперыі. 
Грамадзянская вайна тут ажывіла не нацы-
янальнае пытанне, але перад усім абвастры-
ла сацыяльныя супярэчнасці, і гэта спрыяла 
ўмацаванню пазіцый бальшавікоў. Беларусы 
не зладзілі вострай барацьбы за нацыяналь-
ную дзяржаўнасць, а савецкую дзяржаўнасць 
атрымалі ў выніку палітычнага розыгрышу, 
насуперак распаўсюджанаму сцвярджэнню, 
што яны — не нацыя, падтрыманаму многімі 
бальшавікамі (нават латышом Вільгельмам 
Кнорыным, працаваўшым у цэнтральных ор-
ганах гэтай рэспублікі). Сам ход вайны такса-
ма быў іншы, накіраваны галоўным чынам су-
праць знешняй сілы — Польшчы, таму што «бе-
лыя» не мелі значнага асяроддзя на Беларусі. 
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У беларускіх падзеях тых гадоў можна 
заўважыць яшчэ адзін цікавы момант, — за-
значае аўтар. У адрозненне, напрыклад, ад 
каўказскіх, сярэднеазіяцкіх рэспублік, нават 
Украіны, Беларусь не пазбаўлялі дзяржаўнасці, 
а ў пэўным сэнсе далі тое, да чаго імкнулася 
большасць грамадства; у прыватнасці: заклю-
чэнне Рыжскага міру ў сакавіку 1921 г. фар-
мальна закончыла для беларусаў польска-
бальшавіцкую вайну і перыяд грамадзянскай 
вайны. Дагавор падзяліў беларускі народ. Гэты 
акт выклікаў супраціўленне беларусаў фак-
ту падзелу, таму Рыжскі мір у працяглай пер-
спектыве спрыяў кансалідацыі беларускай на-
цыянальнай свядомасці. 
Больш шырокі расклад падзей вакол за-

ключэння Рыжскай дамовы зроблены ў на-
ступным артыкуле гэтага зборніка аўтарам 
В. Матэрскім пад назвай «Рыжскі трактат і Бе-
ларусь» (Materski,W. Traktat ryski a Białoruś). 
Разглядаючы беларускае пытанне на польска-
савецкай мірнай канферэнцыі ў Рызе, аўтар 
прапануе прыняць да ўвагі два яго аспекты: шы-
рокае ўжыванне пад час дыскусій назвы «Бе-
ларусь» як геаграфічнага паняцця, і трактоўку 
яго як паняцця палітычнага (геапалітычнага), 
ад чаго абодва бакі згодна ўхіляліся. 
Аўтар уздымае пытанне: ці можна ўвогуле 

адносна другой паловы 1920 г. гаварыць 
аб прадметнасці Беларусі, і якой — ці аб 
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прадстаўленай амаль фіктыўнай савецкай 
рэспубліцы, створанай расійскімі бальшавікамі 
ў ліпені 1920 г., ці аб адасобленых з-за ўзаемнай 
канкурэнцыі антыбальшавіцкіх Вышэйшай 
Радзе Беларусі і Беларускай Радзе. Усе тры 
былі пазбаўлены падтрымкі на месцах і шансаў 
на будучае, а апошнія дзве шукалі іх сярод су-
межных дзяржаў: Вышэйшая Рада Беларусі — 
у Польшчы, Беларуская Рада — у Літоўскай 
Рэспубліцы. А вось у Рызе перагаворныя бакі 
па беларускім пытанні кіраваліся катэгорыямі 
Вялікага княства Літоўскага — як гістарычна 
зніклай рэчаіснасці. 
Перамоўныя бакі сугучна падышлі да пры-

няцця на канферэнцыі рашэння аднос-
на Беларусі без беларусаў. На польскім боку 
напярэдадні рыжскай фазы канферэнцыі ні 
маршалак Юзэф Пілсудскі, ні яго палітычныя 
антаганісты з польскай палітычнай сцэны не 
мелі канкрэтнай канцэпцыі вырашэння бела-
рускага пытання. Нацыянальныя дэмакраты не 
раскрывалі, у чым сутнасць інкарпарацыйнай 
праграмы на беларускім напрамку, чакаючы на 
развіццё сітуацыі; «бельведэрцы» ў прынцы-
пе адышлі ад раней выразнай ідэі падтрымкі 
федэратыўнага вырашэння ўсходніх пра-
блем — стварэння пратадзяржаўнага «белару-
скага П’емонту», у які меркавалася ўключыць 
Мінскую і Магілёўскую землі, а таксама ба-
сейн Беразіны і Дняпра. Федэралісты, як і 
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інкарпарацыяністы, у працэсе падрыхтоўкі да 
канферэнцыі пагадзіліся не ўзнімаць у Рызе 
справы незалежнасці Беларусі і замоўчваць лю-
быя размовы аб яе межах, калі б іх ініцыіравалі 
бальшавікі. 
Узгадненне формулы дзяржаўнасці бела-

рускай і ўкраінскай рэспублік праходзіла ў 
лоне польскай дэлегацыі ў ходзе рыжскіх 
перагавораў як пошук згуртаванага падыходу 
адносна бальшавікоў. 
Адзіныя ў складзе дэлегацыі прадстаўнікі 

федэратыўнай канцэпцыі (не лічачы 
экспертаў) — Леон Васілеўскі і Вітольд 
Каянецкі — безвынікова намагаліся знайсці 
падтрымку для Беларусі як сфедэралізаванай 
з Польшчай квазі-дзяржавай, буфера, што 
адгароджваў бы Польшчу ад расійскага хао-
су. Узяў верх эндэцкі пункт погляду аб част-
ковай інкарпарацыі беларускіх абшараў — 
настолькі абмежаванай, каб не пахіснуць на 
шкоду палякам нацыянальнай прапорцыі 
ў дзяржаве. Далучэнне беларускага абша-
ру, у прыватнасці — прасоўванне на ўсход да 
лініі, прапанаванай бальшавікамі 28 студзе-
ня 1920 г. як лініі перамір’я — прадстаўнікі 
эндэкаў палічылі непрымальным. Паводле іх 
ацэнак, гэта зменшыла б лік палякаў у дзяр-
жаве да 60 %, пры тым стварыўшы сумніўныя 
магчымасці паланізацыі меншасцей. А да-
сягненне ў перспектыве аднароднага грамад-
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ства было ў іх разуменні камянём спатык-
нення для перспектыў дзяржаўнасці. Больш 
таго, ва ўмовах нерэальнасці федэратыўнага 
аб’яднання Польшчы з Украінай эндэкі лічылі 
неабходным адмовіцца ад уключэння нават 
Міншчыны ў склад Польшчы. 
Аўтар мяркуе, што польская інкарпарацыя 

ўсёй Беларусі (для перыяду рыжскіх 
перагавораў гэта плошча ў 50 тыс. кв. км) 
мела шанс рэалізацыі. Даследчык лічыць, 
што менавіта так праблема ставілася 1 
кастрычніка 1920 г. на тайных кансультацы-
ях старшыні польскай дэлегацыі Яна Дэмб-
скага са старшынёй спалучанай расійска-
украінскай дэлегацыі Адольфам Іофе. Праўда, 
не знойдзена адпаведная справаздача. Ад-
нак, улічваючы характар дакладаў Дэмбска-
га, выказваецца здагадка, што бальшавікі 
былі гатовы ісці ў беларускіх справах на да-
лёка прасунуты кампраміс. Хоць А. Іофе шчо-
дра шырмаваўся класавай фразеалогіяй з ак-
цэнтам аб нібыта ўжо выбраным беларусамі 
шляху развіцця, ён між лозунгамі дапускаў 
перадачу пад польскі ўплыў усёй Белай Русі. 
Гэта датычыла кастрычніка 1920 г. — завяр-
шальнай фазы перагавораў аб прэлімінарным 
міры, бо раней савецкая дэлегацыя адстойвала 
ўльтыматум Карла Данішэўскага аб польска-
беларускім размежаванні ўздоўж лініі Буга. 
А Усесаюзны Цэнтральны Выканаўчы Камітэт 
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выступіў 23 верасня 1920 г. з заявай, патрабу-
ючай «…урачыстага пацвярджэння… Поль-
шчай… незалежнасці Белай Русі». Згаданая 
формула была пацверджана і ўдакладнена 
ў прадстаўленым 28 верасня на Рыжскай 
канферэнцыі савецкім праекце дагавора аб 
прэлімінарным міры і перамір’і. 
Унутраным галасаваннем польская дэлега-

цыя выказалася большасцю за эндэцкі варыянт 
уключэння ў межы Польшчы толькі заходняй 
часткі беларускіх зямель. Адмова ад Мінска і 
ўсходняй часткі Беларусі была непаслядоўнай 
адносна ранейшай польскай усходняй палітыкі, 
яна перакрэслівала федэратыўныя абавязкі 
маршалка Пілсудскага. Гэта быў моцны ўдар 
па беларускіх прыхільніках незалежнасці. 
Згода на падзел беларускіх зямель знішчыла 
падставы, на якіх Вышэйшая Рада Беларусі 
абвясціла летам 1920 г. незалежную БНР, не-
пасрэдна прадаўжаючы рашэнні ад 9 сакавіка 
1918 г. 
Нягледзячы на адпаведную дырэктыву поль-

скага Савета Міністраў і Савета абароны дзяр-
жавы, не вырашаліся праблемы Беларусі як 
дзяржавы і справы яе межаў. Прынятае ў Рызе 
рашэнне аб падзеле беларускіх (і ўкраінскіх) 
зямель прывяло да фармальна-прававой 
калізіі. Яе сутнасць у наступным: акрэсліваючы 
ў дагаворы аб прэлімінарным міры і перамір’і 
лінію размежавання, удзельнікі канферэнцыі 
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ўдакладнялі яе праходжанне. Пры гэтым 
узніклі варыянты формулы — якія землі падзя-
ляе лінія размежавання, а затым міру: польскія 
і расійскія, польскія і савецкія, ці Польшчы, 
з аднаго боку, а Расіі, Беларусі і Украіны, з 
другога. За апошнюю рэдакцыю выказаліся 
А. Іофе і старшыня ўкраінскай часткі савец-
кай дэлегацыі Дзмітрый Мануільскі. Зы-
ходзячы з бальшавіцкай тэорыі, што пра-
блема нацыянальных межаў перашкаджае 
інтэрнацыянальнаму адзінству народных мас, 
гэта здавалая нелагічным. Аднак гульня ішла аб 
большым: аб укараненні грамадскай думкі, што 
менавіта бальшавікі вырашалі дзяржаўнасць 
беларускага і ўкраінскага народаў. Разам з тым 
траціла шансы рэалізацыя вызначальнай для 
стратэгічнай бяспекі Польшчы федэратыўнай 
канцэпцыі. 
Больш таго, устанаўленне паўночнага адрэз-

ка польска-савецкай мяжы як мяжы паміж 
Польскай Рэспублікай і Беларуссю як дзяр-
жавай стварала патэнцыяльна кур’ёзную 
сітуацыю: калі б у 1922 г. перамагла прапа-
наваная Сталіным канцэпцыя аўтанамізацыі 
савецкіх рэспублік — а да таго амаль што 
дайшло — аказалася б, што акрамя каротка-
га паўночнага адрэзка, дзе Польшча межава-
ла (да 1924 г.) з Расійскай Федэрацыяй, астат-
няя дзяржаўная мяжа з Беларуссю і Украінай 
як бы завісала ў паветры. 
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Увогуле спосаб пастаноўкі і вырашэння 
беларускіх спраў у Рызе паказваў, што для 
перамоўных бакоў Беларусь — усяго толькі 
прадмет дамоўленасці, яны не не лічацца з 
магчымасцю рэальнага ўзнікнення незалеж-
най беларускай дзяржавы і недаацэньваюць 
арыентаваных на яе падтрымку беларускіх 
палітычна-вайсковых (партыйных) эліт. Абод-
вум бакам такое замоўчванне аказалася пры-
мальным, і толькі парой А. Іофе блытаў коль-
касць дзяржаў, ад імя якіх выступаў. 
Акрамя ўпамінання аб польска-

беларускім адрэзку мяжы, у мірным дагаво-
ры прадстаўніцтва Беларусі не акцэнтавала-
ся. Таму цяжка вызначыць, ці стаў Рыжскі да-
гавор прававой нормай для будучых адносін 
паміж Варшавай і Мінскам. Закладваліся 
праблемы на будучае: дагавор абавязваў да 
адносін з геаграфічнай тэрыторыяй Беларусі і 
тэарэтычна суверэннай рэспублікай, аднак не 
існавалі дэ юрэ польска-беларускія дыплама-
тычныя адносіны. Так, створаныя на падста-
ве трактата змешаныя камісіі, прадметам якіх 
дзейнасці была і тэрыторыя Беларусі, не мелі 
беларускага прадстаўніцтва, дзейнічалі па-
за паўнамоцтвамі беларускіх рэспубліканскіх 
уладаў. 
Можна прыняць тэзіс, — зазначае аўтар, — 

што маскоўскі цэнтр прыняў опцыю вырашэн-
ня беларускага пытання як федэралізацыю 



109

з сабою на прынцыпах, нагадваючых пра-
тэктарат. Не выключана, што і «бельведэр-
ская» федэратыўная канцэпцыя, у выпадку яе 
рэалізацыі, набыла б падобныя рысы. Аднак 
па гарачых слядах падпісанага дагавора спосаб 
вырашэння беларускіх спраў выклікаў у Поль-
шчы вострую рэакцыю. Блізкая да Пілсудскага 
ПСП прызнала, што ў Рызе праігнаравана 
справа незалежнасці Беларусі і антаганізаваны 
польска-беларускія адносіны з-за нявыму-
шанай згоды Варшавы на падзел беларускіх 
зямель. Станіслаў Грабскі персанальна 
абвінавачваўся ў загубленні ў Рызе шанса ства-
рэння незалежнай Беларусі і Украіны. 
Як уяўляецца, амаль усё сказанае вышэй, у 

цэлым адпавядае поглядам сучасных эксперт-
ных колаў Беларусі. Аднак такая пазіцыя пе-
раважала ў польскім навуковым і эксперт-
ным асяроддзі непрацяглы час: толькі ў пер-
шай палове 1990-х гг. Прынцыпова нека-
рысны для Беларусі паварот у польскіх ацэн-
ках незалежніцкіх імкненняў беларусаў у 
час Першай сусветнай і грамадзянскай вай-
ны адбыўся у другой палове 1990-х гг. — на 
фоне пагаршэння адносін краін Захаду з 
кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. Сведчаннем 
гэтага з’яўляецца выдадзеная ў 2009 г. кніга 
Р. Гродзкага «Польская знешняя палітыка 
ў ХХ і ХХІ стагоддзі. Галоўныя напрамкі — 
факты — людзі — падзеі» (Grodzki, R. Polska 
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polityka zagraniczna w XX i XXI wieku / Główne 
kierunki — Fakty — Ludzie — Wydarzenia). 
У прыватнасці, адносна перыяду грамадзян-
скай вайны ў Расіі аўтар піша: «Адначасова 
Польшча падтрымлівала незалежніцкія мэты 
тых народаў, якія не жадалі быць залежнымі 
ад Расіі — усіх балтыйскіх народаў, Украіны, 
каўказскіх народаў, асабліва, азербайджанцаў 
і грузінаў». Пра беларусаў няма нават згадкі. 
З кантэкста выдання вынікае, што белару-

ская нацыя, калі яна і фарміравалася ў гэты 
перыяд, была няздольнай стварыць уласную 
дзяржаўнасць. Як бачым, гістарычную адказ-
насць Польшчы за падзел Беларусі і саўдзел 
у перашкодзе стварэнню яе дзяржаўнасці 
польскія гісторыкі падзялялі ў пачатку 1990-х 
гг.; з другой паловы — замоўчвалі. А тыя з іх, 
хто раней аб’ектыўна апісваў падзеі, засталіся 
ў меншасці. 
У заключэнне адзначым, што ў польскай 

гістарыяграфіі меркаванні аб Рыжскім да-
гаворы розныя, хоць генеральна пераважае 
думка, што ён стварыў патэнцыяльную базу 
нармалізацыі польска-савецкіх адносін. Вар-
та падтрымаць пазіцыю, што гэта быў двух-
баковы кампраміс, аднак больш прыдатны 
для бальшавікоў. Адносна беларускай пра-
блемы як цэласнасці ацэнка значна цяжэй-
шая для фармулёўкі. У тактычным аспекце 
польскія даследчыкі абараняюць прынятыя 
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рыжскія рашэнні, сцвярджаючы: палітычная 
эліта народнай Беларусі была вельмі сла-
бай; вайсковыя фарміраванні, на якія магла б 
абаперціся, вымагалі шмат лепшага і не былі 
ў стане адыграць той ролі, як легіёны ў Поль-
шчы; беларускае грамадства як цэласнасць 
дэманстравала нізкі ўзровень нацыянальнай 
свядомасці, не кажучы ўжо аб дзяржаўных 
імкненнях. Аднак прызнаецца, што польскае 
рашэнне аб адмове абараняць канцэпцыю 
Беларусі як геапалітычнай цэласнасці, лёс 
якой бальшавікі не збіраліся вырашаць, было 
стратэгічна істотнай памылкай. Яно дало паз-
ней Маскве камфортныя ўмовы саветызацыі 
гэтай рэспублікі, вынішчэння асноватворнага 
слоя яе нацыянальнай інтэлігенцыі. Магчыма, 
Польшча таго працэсу не змагла б прадухіліць, 
але было варта змагацца за яго спазненне. 

Публікацыя падрыхтавана пры фінансавай 
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