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Людмша Дрожжа 

Ьёння асноунай задачай беларусюх даследчы-
кау з'яуляецца адлюстраванне псторьп сваёй 

кра1ны з паз1цы1 «рацьп стану» яе народа, гэта зна-
чыць навукоуцы пав1нны п1саць псторыю Беларус1, 
зыходзячы з яе штарэсау. Але ж найбольш склада-
ныя пытанн1 нашай г1сторы1, яюя звязаны з яе ба-
рацьбой за дзяржауную незалежнасць i самавыз-
начэнне, аддавалкя на водкуп суседзям-апекунам — 
Расп i Польшчы. У рэчышчы гэтых падзей апыну-
лася i справа далучэння тэрыторый «крэсау пау-
ночна- i пауднёва-усходшх» Другой Рэчы 
Паспалiтай да БССР i суседняй УССР у верасш— 
лктападзе 1939 г. 

У савецю перыяд заходнебеларуская прабле-
матыка вывучалася як з беларускiх нацыянальных 
пазiцый, так i у рэчышчы расшска-савецкай вялг-
кадзяржаунай канцэпцыi «адзшства савецкага на
рода». Дамiнуючымi тэмамi даследаванняу у 1940— 
1980-я гг. з'яулялшя: вывучэнне дзейнасцi КПЗБ 
(КПП, КПБ(б)) i яе кiруючай ролi у нацыяналь-
на-вызваленчым i дэмакратычным руху супраць 
«польскiх акупантау», сацыяльна-культурныя 
пераутварэннi i поспехi у с а ц ы я л ^ т ы ч н ы м 
будаунiцтве пасля аб 'яднання анексаваных 
Польшчай заходнiх абласцей Беларусi у адзшую 
Беларускую Савецкую Сацыялiстычную Рэспублiку 
у складзе СССР. 

Напрыканцы 1939 г. i у першае пасляваеннае 
дзесящгоддзе расiйскiя i беларусюя гiсторыкi 
У. Пiчэта, Г. Ягорау, А. Кляшчоу, Ц. Гарбуноу, 
Н. Каменская, Г. Барадач, К. Дамарад, I. Юхо 1 

асноуныя акцэнты у сваiх працах рабiлi на бараць-
бе беларускага народа супраць «польскай экспансii» 
i «прягнёту паноу», а таксама вызваленчым паходзе 
Чырвонай Армii 17 верасня 1939 г., яю лшвгдавау 
гiстарычную несправядлiвасць вынiкау Рыжскага 
дагавора 1921 г. i вырашыу спрадвечную мару бела
рускага народа аб уз'яднанш у адзiную дзяржаву. 
У той жа час некаторыя даследчыю iмкнулiся да-
казаць станоучасць падзей верасня 1939 г. i для па-
лякау. У прыватнасщ, гiсторыкi Г. Барадач i К. Да
марад сцвярджал^ што каля 1 млн палякау знайшлi 
у СССР паратунак ад фашысцкай акупацып 2 . Не-
абходна адзначыць, што псторыю-прапагандысты з 
марксiсцкiх пазiцый даказвалi перавагу «савецкага 
ладу жыцця i дэманстравалi поспехi у ажыццяуленнi 
леншска-сталшскай нацыянальнай палiтыкi» 3 . 

У другой палове 1950-х г. пасля развянчання 
культа асобы Сталша i рэабШтацып палiтвязняу 
гiсторыкi атрымалi рэальную магчымасць пашы-
рыць крынiцазнаучую базу сваiх даследаванняу i 
зрабiць iх больш навуковымi. У пачатку 1960-х— 

1970-я гг. тэматыка прац беларускiх навукоуцау 
засталася аналагiчнай, толькi былi зроблены нека
торыя абагульненнi i крыху змешчаны акцэнты. 
Гiсторыкi I. М. 1гнаценка, В. С. Кабяк, У. Ф. Ла-
дысеу, А. М. Мацко, У. М. Мiхнюк, У. А. Палуян, 
I. У. Палуян, А. А. Сарокш, I. О. Царук i шш. пе-
раканауча канстатавалi поспехi сацыялiстычных пе-
раутварэнняу у Заходняй Беларусi i мiжнародны 
уклад вызваленчага паходу Чырвонай Арми у 
вераснi 1939 г. у справу калектыунай бяспекi ад 
птлераускай агрэсii 4 . Безумоуна, пазиыуныя зме-
ны у галiне прамысловасщ, сельскай гаспадаркi 
(надзяленне сялян зямлёй i «лгквгдацыя кулацтва 
як класа»), дэмакратычныя выбары у Народны 
Сход, стварэнне сштэмы народнай адукацыi i 
лшввдацыя малаграматнасцi сярод мясцовага 
насельнiцтва спрыжп працэсу усталявання Савец-
кай улады у заходнiх абласцях Беларусi. Але ж 
тэза аб «завяршэнш пераутварэння беларускай 
нацыi у сацыялiстычную», якая была прадэклара-
вана у акадэмiчным выданнi пяцiтомнай «Гiсторыi 
Беларускай ССР» 5 , прывяла да змены палггыю 
«паланiзацыi» на «саветызацыю» i «рушфгкацыю». 

У 1970—1980-я гг. беларускiя даследчыю 
I. П. XаУратовiч, У. Ф. Ладысеу, У. М. Мiхнюк 
зрабiлi першыя спробы перыядызацыi 
гiстарыяграфii заходнебеларускай праблематыю 6 . 
I. XаУратовiч атаесамлявае дадзеную праблему з 
вывучэннем этапау станаулення i дзейнасцi КПЗБ. 
Ен прапануе вылучыць тры перыяды: першы — ад 
стварэння партыi у 1923 г. i да яе роспуску у 
1938 г. — каротю перыяд палiтыкi «беларусiзацыi» 
i пачатак усталявання маркизму-лешшзму у 
пстарычных даследаваннях; другi — з 1938 па 
1956 г., дзе мелi месца масавыя рэпрэсii супраць 
навукоуцау; трэщ перыяд пачауся з другой пало-
вы 1950-х гг. пасля асуджэння культу асобы Сталша 
XX з'ездам КПСС. Апошш перыяд звязаны з 
штэншуным вывучэннем дзейнасц1 рэпрэсаваных 
прадстаун1коу КПЗБ, БСРГ i шшых партый з вы-
лучэннем шырокага кола архiуных крынiц. 

У. Мiхнюк у гiстарыяграфiчным аглядзе па 
праблемах сацыялштычных пераутварэнняу у 
заходнiх абласцях БССР толью тэматычна падзялiу 
працы навукоуцау па дзесяцiгодках — ад 1940-х да 
1970-х гг. Щкавым з'яуляецца тое, што бадай упер-
шыню у беларускай гiстарыяграфii быу дадзены 
кароткi агляд «фальсiфiкацыi буржуазнымi 
гiсторыкамi» факта «вызваленчага паходу» Чыр
вонай Арми у верасш 1939 г. на тэрыторы! Заход
няй Беларуш i Заходняй Украшы перад пагрозай 
фашысцкай агрэсп. Сусветная грамадскасць, на дум-

Аутар: 
Дрожжа Людшла Чэславауна — навуковы супрацоун1к Цэнтра с1стэмнага анал1за i стратэг1чных даследаванняу Нацыя
нальнай акадэми навук Беларум 

Рэцэнзенты: 
Лакотка Аляксандр 1ванав!ч — доктар пстарычных навук, прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэми навук 
Беларум, дырэктар 1нстытута мастацтвазнауства, этнаграфii i фальклору Нацыяльнай акадэмii навук Беларусi 
Свшас Светлана Францэуна — кандыдат пстарычных навук, дацент кафедры мгжнародных адносш факультэта мгжна-
родных адносiн Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта 
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ку аутара, успрыняла яго як «найважнейшы 
прагрэйуны крок i паслядоуную праяву пралетар-
скага штэрнацыянал1зму» 7 . 

У. Ладысеу у сваей доктарскай дысертацьп па 
праблемах арганiзацыйнай дзейнасцi КПЗБ на ба-
рацьбу працоуных за дэмакратыю (1988) пры 
гiстарыяграфiчным аглядзе лпаратуры па Заходняй 
Беларусi выдзял!у два перыяды: першы — канец 
1920-х—сярэдзша 1950-х гг.; другi — з сярэдзшы 
1950-х i да пачатку 1980-х гг. У гэтыя часы былi 
рэабiлiтаваны несправядлiва абвшавачаныя у 
апартунiстычнай дзейнасцi вядучыя дзеячы КПЗБ, 
БСРГ, КПЗУ, КПП i шшых грамадскiх аб'яднан-
няу. У сваю чаргу, даследчык прапануе у першым 
перыядзе вылучыць два этапы: першы — 1923— 
1938 гг. — тэрмш дзейнасщ КПЗБ i яе роспуску; 
друп — пасля роспуску партыi i да яе рэабкптацып 
у 1956 г. 8 

Таюм чынам, асноУнымi вехамi у гiстарыяграфii 
заходнебеларускай праблематыю даследчыкi савец-
кага перыяду называлi стварэнне КПЗБ, яе роспуск 
i рэабШтацыю. Гэта тлумачыцца дамiнуючым 
станов^чам гiсторыка-партыйнай тэматык у 
савецкiя часы i увогуле дзейнасщ КПЗБ пад 
юраунщтвам КПБ i КПП. I, нягледзячы на тое, што 
дадзеная праблематыка з'яулялася вузлавой, непра-
вамерна атаясамлхваць перыядызацыю пстарыя-
графii КПЗБ з перыядызацыяй гiстарыяграфii За
ходняй Беларуш з нагоды недасканалай крынща-
знаучай базы i iдэалагiчнай наюраванасщ прац на-
вукоуцау. 

У пачатку 2000 г. псторыкг-неапазиътсты 
В. Астрога, А. Смалянчук, В. Кушнер 9 , зыходзя-
чы з адзначанага шырокага кола аспектау, зрабiлi 
чарговую спробу перыядызацып гiстарыяграфii 
гiсторыi Заходняй Беларусi 1921—1939 гг. Харак
терна тое, што за аснову сваей перыядызацып яны 
Узялi тыя ж прынцыпы, што i iх калегi у раней-
шыя гады. Напрыклад, В. Астрога скурупулёзна 
выдзяляе пяць перыядау у вывучэнш савецкiмi 
даследчыкамi дзейнасцi КПЗБ, яе роспуску i 
рэабШтацып (два перыяды — даваенныя i тры — 
пасляваенныя). В. Кушнер схематычна аналiзуе 
дасягненнi i недахопы савецкай пстарыяграфп за
ходнебеларускай праблематыкг Ен, безумоуна, мае 
рацыю, калi л1чыць, што праблемы беларуска-
польскiх i савецка-польсюх адносiн у савецкiя часы 
вывучалкя у рэчышчы руска(савецка)-цэнтрычнай 
канцэпцып, дзе польска-беларускiм адносiнам 
адводзiлася фрагментарная роля. Да таго ж, ак-
цэнтаванне псторыкау на авангарднай ролi КПЗБ 
у нацыянальна-вызваленчым руху адсоувала на 
другi план дзейнасць таюх грамадска-палiтычных 
партый i грамадскiх аргашзацый, як Беларуская 
сялянска-работнiцкая грамада, Беларуская 
хрысщянская дэмакратыя, Таварыства беларускай 
школы, пасольсю клуб «Змаганне» i шш. 1 0 

Найбольш дасканалай з тэматычнага i 
метадалагiчнага пунктау гледжання з'яуляецца пе-
рыядызацыя беларускай гiстарыяграфii псторып 
Заходняй Беларусi, прапанаваная гродзенскiм 
псторыкам А. Смалянчуком. Ен выдзяляе два 
савецюя перыяды у даследаваннi дадзенага пытан-
ня (першы — канец 1930—сярэдзша 1950-х гг.; 
другi — другая палова 1950-х—канец 1980-х гг.) i 
трэщ — сучасны, пасля абвяшчэння суверэштэту i 

незалежнасцi Беларусь На пачатку 1990-х гг., пас
ля зняцця сакрэтных грыфау са шматлШх архiуных 
матэрыялау i адмены партыйнага кантролю з на-
вуковых даследаванняу, у гiсторыкаУ з'явiлася рэ-
альная магчымасць для плённай працы над раней 
закрытымi тэмамi гiсторыi перадваеннага часу i 
пераасэнсавання вядомых падзей. Гэта датычыцца 
факта сакрэтных пагадненняу памiж Гiтлерам i 
Сталiнам у жшуш 1939 г. аб размежаваннi сфер 
штарэсау СССР i Германii у крашах Балтыi i 
Польшчы; масавых арыштах, рэпрэсiях i дэпартацыi 
сярод мясцовага насельнщтва, якое варожа 
ставшася да «таталiтарнай палiтыкi саветызацып» 
i шш. Такiм чынам, пачала стварацца беларуская 
нацыянальная гiстарыяграфiчная традыцыя. 

Падсумоуваючы шматлiкi вопыт айчыннай 
гiстарыяграфii заходнебеларускага пытання, мы 
маем рацыю вызначыць тры перыяды у развiццi 
беларускай пстарыяграфп псторып Заходняй 
Беларусь Першы — з канца 1920-х да 1956 г.; 
друп — з 1956 да канца 1980-х г.; трэщ, сучасны, 
яю пачауся на пачатку 1990-х гг. Характэрна тое, 
што такая перыядызацыя у прынцыпе супадае з 
агульнапрынятай перыядызацыяй псторып 
пстарычнай навую Беларуш 1 1 . 

На нашу думку, у першым перыядзе неабход-
на выдзялщь два этапы. Першы этап прыпадае на 
канец 1920-х—1930-я гг., калi пстарычная навука 
цалкам залежыла ад партыйна-iдэалагiчнай 
накiраванасцi. У гэты час у савецкiм перыядыч-
ным друку разгортвалася агiтацыйная прапаганда 
у падрымку партызанскага руху i стварэння КПЗБ, 
якая у сваю чаргу павшна была кiраваць рэвалю-
цыйна-вызваленчым рухам насельнщтва Заходняй 
Беларуш супраць прыгнёту польскiх паноу. 

Другг этап прыпадае на 1930-я—першую па-
лову 1950-х гг. Ен характарызуецца жорстк1м 
партыйна-дзяржауным дыктатам, шматл1к1м1 
пал1тычным1 рэпрэс1ям1, у тым л1ку i у навуковым 
асяроддзТ Сур'ёзнай рэарганiзацыi, чысткам, а по-
тым i лiквiдацыi у 1938 г. падверглiся КПЗБ i КПП. 
Шмат навукоуцау праходзiлi па справе Саюзу выз-
валення Беларуш i Беларускага нацыяналынага 
цэнтра, што негатыуна пауплывала на савецкую 
гдэалапчную машыну. Пасля вызваленчага паходу 
17 верасня 1939 г. пытанне авангарднай ролi КПЗБ 
у нацыяналына-вызваленчым руху iгнаравалася i 
звужалася да канстатацып агулыных прычын яго 
станаулення i развщця. Увогуле у навуковых вы-
даннях канца 1930-х—пачатку 1950-х гг. назiрауся 
схематызм i неаб'ектыунае пераболышванне рэва-
люцыйнай актыунасцi мас у Заходняй Беларусь 
Па-ранейшаму велымi слабай заставалася 
крынщазнаучая база. 

Друг1 перыяд — 1956—канец 1980-х гг. — быу 
самым пленным i давол! вын1ковым у разв1цц1 
г1старыяграфИ заходнебеларускай праблематыкТ 
У гэтыя гады 6i>iei падрыхтаваны i абаронены бо
лей за дваццацы кандыдацкiх i пяцы доктарскiх ды-
сертацый па вузлавой заходнебеларускай прабле-
ме — авангарднай i юруючай ролi КПЗБ у рэвалю-
цыйным руху. Шмат увап па-ранейшаму надава-
лася сацыялына-эканамiчнаму становiшчу працоу
ных Заходняй Беларусi i палпыщы нацыяналынай 
асiмiляцыi з боку полыскага урада. На падставе 
гэтых дысертацыйных прац было выдадзена болыш 
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двух десяткау манаграфш, сотн1 навуковых i наву-
кова-папулярных артыкулау у перыядычным дру-
ку i энцыклапедычных выданнях. Нягледзячы на 
безагаворачнае панаванне у савецкi перыяд 
марксiсцка-ленiнскай метадалогii, у другой палове 
1980-х гг. у навуковых даследаваннях назiраецца 
перагляд папярэдшх канцэпцый савецкай гiсторыi 
на падставе плюралiзма поглядау i вывучэння ра-
ней закрытых тэм i крынщ. Але, як i раней, болып 
прац насiла навукова-прапагандысцкi характар, 
аутары амаль цалкам абапiралiся на пастановы 
партыйных органау 1 2 . 

Значны уклад у распрацоуку немарксiсцкай i 
несавецкай канцэпцьп заходнебеларускай прабле-
матыю у 1970—1990-я гг. унеслi замежныя гiсторыкi 
беларускага паходжання i беларусюя эмiгранты. 
Tолькi на пачатку 1990-х гг. у айчынных навукоу
цау з'явшася рэальная магчымасць пазнаёмiцца з 
навуковай спадчынай беларускiх «буржуазных 
нацыяналктау», раней схаванай у спецсховiшчах 
бiблiятэк 1 3 . 

Першы сiстэматычны агляд псторып Беларусi 
савецкага перыяду зроблены у манаграфiях 
I. Любачкi «Беларусь пад савецюм прауленнем 
1917—1957» i М. Левiна «Стварэнне савецкай 
сктэмы: Пытаннi сацыяльнай гicторыi мiжваеннай 
Расп» 1 4 . Аутары крытыкуюць тэзы савецкiх 
гiсторыкаУ аб «аднадушнасцi» прыняцця 
камунiстычнай iдэi беларускiм народам. Яны ро-
бяць высновы аб «чужым паходжаннi» бальшавiзму 
на Беларусi, неабгрунтаванасщ масавых рэпрэсiй 
супраць беларускiх нацыянал-камушстау у 1930-я г. 
i ператварэнш КПБ у правiнцыяльную арганiзацыю 
КПСС. У даследаваннях Я. Запрудшка, Я. Найдзю-
ка, Я. Касяка, П. Урбана, Р. Шпурлука, польска-
беларусюх гiсторыкаУ М. 1ванова, А. Латышонка, 
Я. Мiрановiча, В. Сляшынскага, I. Туронка, 
Я. Чыквiна 1 5 i шш. па пытаннях мiжваеннай 
псторып Б е л а р у с зроблена выснова, што ш 
Польшча, нi СССР не мелi намеру задаволiць на-
цыянальныя памкненш беларусау, а змагалiся суп
раць беларускага нацыяналiзму. На iх думку, пас
ля аб'яднання у адзшую дзяржаву грамадска-
палiтычны, сацыяльна-эканамiчны, культурны 
суверэштэт БССР заставауся фармальным. Ня
гледзячы на тое, што асобныя працы эмiгранцкiх 
вучоных нясуць адбпак прапагандысцкага харак-
тару, не п а з б е ^ палiтычнай прадузятасцi, па шэ-
рагу пытанняу беларускай гiсторыi новага i навей-
шага часу яны вызначаюцца высокiм навуковым 
узроунем. 

Увогуле сучасныя англамоуныя даследчыкi 
Дж. Шатуэл (J. Shotwell), М. M. Ласэрсан 
(М. Laserson), Р. Уат (R. Watt), Р. Рокет (R. Rockett), 
Р. Конэли (R. Connely), Г. Сэтан-Уатсан (H. Seaton-
Watson), С. Газэр (S. Guthier), С. Бурант (S. Burant) 
i шш. надаюць пытанню нацыянальнай 
гдэнтыфшацып беларусау у мiжваенны перыяд клю-
чавое месца. Некаторыя з iх лiчаць, што раёны 
Усходняй Польшчы (Заходняй Беларусь — Л. Д.) 
з'яулялкя самай адсталай у эканамiчных адносшах 
тэрыторыяй II Рэчы Паспалiтай, якая не 
падтрымлiвала нацыянальных iмкненняу белару
сау, а праводзша палiтыку «паланiзацыi» i 
«асiмiляцыi». Далучэнне гэтай тэрыторыi да БССР 
у 1939 г. замежныя псторыю ацэньваюць як падзел 

Польшчы, анекйю яе зямель, акупацыю савецкiм 
войскам 1 6 . 

Разам з тым, у замежнай гiстарыяграфii назiра-
юцца дзве тэндэнцып у вывучэннi беларускага нацы-
янальнага пытання. З аднаго боку, падкрэ^ваецца, 
што прагрэс грамадства, з пункту гледжання тэорып 
мадэрнiзацыi i сацыяльнай мабШзацып, не прывёу 
«да канчатковага выкаранення палiтыкай русiфiкацыi 
нацыянальнай адметнасщ беларусау» 1 7 . З другога 
боку, i сёння можна сустрэць меркаванне, што «бе-
ларусы дасюль наурад щ гатовыя да незалежнага 
iснавання» 1 8 , бо яны да нядауняга часу знаходзШся 
пад iншаземным уплывам i былi «дыскрэдытаваныя» 
як нацыя без гiсторыi 1 9 . 

Што датычыцца сучаснага стана беларускай 
нацыянальнай пстарыяграфи, цiкавай з'яуляецца 
канцэпцыя нямецкага псторыка-беларус^та 
Р. Лiнднэра. Аутар канстатуе адначасовае iснаванне 
«нацыянальнага» i «амперскага» варыянтау беларус
кай гiстарыяграфii на рубяжы стагоддзяу. Даслед-
чык адзначае, што у мiжваеннае дваццацiгоддзе «пат-
рыятычная» гiстарыяграфiя гiсторыi Беларусi на 
«усходшх крэсах», хоць наупрост i не пераследава-
лася, развiвалася у складаных умовах, падобных да 
тых, якiя неузабаве склалiся для нацыянальных 
псторыкау у БССР 2 0 . У постсавецюм кантэксце 
Р. Лшднэр выдзяляе асабiсты «беларускi шлях», 
паколью нацыянальная гiстарыяграфiя не прызна-
ецца юруючай палiтычнай элiтай i трымаецца на 
гiстарычных i маральных каштоунасцях позняга 
савецкага перыяду. З пункту гледжання нямецкага 
вучонага, сучасная беларуская гiстарыяграфiя па-
ранейшаму застаецца арэнай барацьбы iнтарэсау 
даследчыкау i палiтычных сентэнцый. 

У пачатку 1990-х гг. пасля распаду савецкай 
дзяржавы i станаулення незалежнай i суверэннай 
Беларусi у гiстарычнай навуцы з'явшася рэальная 
магчымасць эфектыуна выконваць свае грамадсюя 
функцыi: пазнавання мiнулага i пстарычнай асве-
ты (гнасеалагiчную i эпiстымiялагiчную). На зме-
ну манаполи марксiзму-ленiнiзму i iдэалагiчнаму 
дыктату КПСС—КПБ п р ы й ш ^ прынцыпы 
гiстарызму i пазпытзму у вывучэннi раней закры
тых тэм. Гэта з'явшася благадатнай глебай для 
якасна новых змен у пстарычнай навуцы. 

Мiж тым, савецкая пстарычная навука 
знаходзшася у прамым падпарадкаваннi «уласных 
асоб», большасць з яюх былi перакананыя у тым, 
што яны маюць магчымасць прыстасоуваць псторыю 
да сваiх асабiстых жаданняу. Акрамя гэтага гiсторыя 
ведае шмат прыкладау так званага «мяккага 
канфармiзму», калi гiсторыкi прыстасоУвалiся да 
афiцыйнай канцэпцып. У вынiку гэтага узнiк тэрмш 
«афiцыйная гiстарыяграфiя». 

Дадзеная тэндэнцыя знайшла сваё увасаблен-
не у Беларуси дзе разам з «афiцыйнай» кнуе «на
цыянальная» гiстарыяграфiя, прадстаунiкамi якой 
з'яуляюцца шмат акадэмiчных i ушверспэцюх ву-
чоных-гiсторыкаУ: М. П. Касцюк, У. I. Навщю, 
М. О. Бiч, У. М. Мiхнюк, У. Н. Свдарцоу, 
Г. Сагановiч, А. КраУцэвiч i iнш. Дзякуючы iх нама-
ганням у канцы 1990-х гг. была распрацавана на-
цыянальная канцэпцыя гiсторыi i пстарычнай 
адукацып у Беларусi, вызначаны iнстытуцыйныя i 
метадалагiчн^Iя парадзiгмы у беларускай гiстар^Iчнай 
навуцы, пазначаны пазиыуныя тэндэнцыi у росце 
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кадравага патэнцыялу вучоных-псторыкау у апош-
няе дзесяц1годдзе 2 1 . У 1999—2001 гг. 1нстытутам 
г1сторы1 НАН Беларус1 i Беларуск1м г1старычным 
таварыствам (Гродна) былi арганiзаваны навуко-
выя канферэнцьп па актуальных пытаннях нацыя-
нальнай гiстарыяграфii 2 2 . Аутары дакладау 
падкрэслiвалi, што сярод псторыкау-прафейяналау 
адбылося падзяленне на « н а ц ы я н а л ^ т а у -
неапазпывштау» празаходняй арыентацып i «пат-
рыётау-аб'ектывштау», прыхшьшкау адзiнства на-
родау Беларусi i Расп. Увогуле у беларускай 
пстарычнай навуцы намецiлiся п а з ^ ы у н ы я 
тэндэнцыi кансалгдацып вучоных вакол нацыяналь-
най навуковай пстарыяграф!чнай школы i пасту-
повае вызваленне ад шматгадовага уплыву расшсюх 
навуковых цэнтрау Масквы i Санкт-Пецярбурга. 

Не абмiнула дадзеная тэндэнцыя i праблема-
тыку даследаванняу гiсторыi Заходняй Беларусi. Яна 
значна пашырылася за кошт магчымасцей вывучэння 
раней закрытых тэм i архiуных матэрыялау. 
Прадстаунiк «афщыйнай» гiстарыяграфiчнай 
традыцыi В. Кушнер умоуным рубяжом павароту 
да асвятлення псторып Заходняй Беларусi з новых 
метадалапчных пазiцый лiчыць 1993—1994 гг., калi 
былi надрукаваны артыкулы прафесарау У. Лады-
сева i А. Хацкев1ча 2 3 , у яюх разглядалкя прабле-
мы арыштау i дэпартацый у заходнiх абласцях 
Беларусi у 1939—1941 гг. 

Гродзенскi гiсторык А. Смалянчук сучасным 
навуковым «прарывам» лiчыць перавыданне кнiгi 
замежных беларускiх даследчыкау Я. Найдзюка i 
I. Касяка «Беларусь учора i сяньня» (Мн., 1993), 
дзе беларусю чытач упершыню атрымау магчы-
масць пазнаёмiцца з несавецкай канцэпцыяй пад-
зей 23 жшуня i 17 верасня 1939 г. аб падзеле сфер 
уплывау памiж СССР i Германiяй у лёсе Польшчы. 
Увогуле у апошняе дзесящгоддзе прадстаунiкi ся-
рэдняга i малодшага пакалення беларускiх наву-
коуцау — В. Белазаровiч, I. Вабппчэв1ч, У. Даш-

ловiч, С. Кабяк, У. Калаткоу, Ю. Кiтурка, У. Куз-
няцоу, В. Кушнер, У. Ладысеу, Р. Лазько, А. Лггвш, 
А. Савiч, С. Сiткевiч, А. Смалянчук, У. Снапкоусю, 
М. Сямёнчык, С. Токць, Я. Траццяк, Н. Улейчык, 
А. Цiхамiрау, В. Цынкев1ч 2 4 i iнш., прыступiлi да 
пераадолення недахопау i стэрэатыпау савецкай 
пстарыяграфи заходнебеларускай праблематыкi. 
Яны з пазщый гiстарызму i пазiтывiзму 
прааналiзавалi наступствы Рыжскага дагавору у лёсе 
народау Польшчы, Лiтвы, Беларусi i Украшы; 
палiтыкi «паланiзацыi i аймшяцып Усходнiх крэсау» 
II Рэчы Паспалпай; вынiкi пакта Рыбентропа—Мо-
латава 23 жн!уня 1939 г. у падзеле Польшчы памiж 
Гiтлерам i Сталшым i пачатку Другой сусветнай 
вайны; дзейнасць Армii Краёвай на тэрыторып 
Беларусi у 1939—1941 гг. 2 5 Мiж iншым, замежнымi 
даследчыкамi i часткай беларусюх неапазiтывiстау 
празаходняй арыентацып с а ц ы я л ^ т ы ч н ы я 
пераутварэннi на захадзе Беларуш пасля далучэння 
да БССР трактуюцца як татал^арная палiтыка 
саветызацыi. Неад'емнай яе часткай былi арышты i 
дэпартацып супраць мясцовага насельнiцтва па на-
цыянальнаму i рэлiгiйнаму прызнаку, рэпрэсii у 
адносiнах да пал^ычных лiдэрау КПЗБ, КПП i 
шшых грамадсюх дзеячау. Прыхiльнiкi «нацыяналь-
най» гiстарыяграфiчнай традыцыi разам з тым 
л1чаць, што нельга iгнараваць станоучыя вынiкi 
гiстарычнага аб'яднання беларускага народа у 
адзiную суверэнную дзяржаву БССР пасля гвал-
тоунага падзелу па Рыжскаму дагавору 1921 г. 

Такiм чынам, напачатку 1990-х гг. правамер-
на вылучыць трэцi, сучасны перыяд у вывучэнш 
беларускай гiстарыяграфiяй заходнебеларускай 
праблематыкi. У рэчышчы аналiзу дадзенага пы-
тання патрабуюць удакладнення мiжнародна-пра-
вавыя, сацыяльна-эканам!чныя i культурныя ас
пекты, яюя будуць разгледжаны аутарам у асоб-
ным артыкуле. 

1 Гл.: Пичета, В. Исторические судьбы Западной Украины и Западной Белоруссии. М., 1939; Егоров, Г. Западная Белорус
сия. М., 1939; Клещев, А. О десятилетии воссоединения белорусского народа в едином Белорусском советском государ
стве: доклад на юбилейной сессии Верховного Совета БССР 29 октября 1949 г. Мн., 1949; Гарбуноу, Ц. Год пад сцягам 
Саветау: да гадавшы вызвалення Заходняй Беларум ад панскай Польшчы. Мн., 1940; Гарбуноу, Ц. Уз'яднанне беларуска
га народа у адзшай Савецкай сацыялктычнай дзяржаве. Мн., 1949; Каменская, Н. Уз'яднанне беларускага народа у 
адзшай Беларускай савецкай сацыялктычнай дзяржаве. Мн., 1948; Бородач, Г. Коммунисты Белоруссии в борьбе за 
социалистическое переустройство сельского хозяйства западных областей БССР. 1939—1950. Мн., 1953; Барадач, Г., 
Дамарад, К. Калектытзацыя сельскай гаспадарю у заходшх абласцях Беларускай ССР. Мн., 1959; Юхо, И. Установление 
Советской власти в Западной Белоруссии в 1939 г. Мн., 1954. 
2 Гл.: Барадач, Г., Дамарад, К. Назв. тв. Мн., 1959. С. 26. 
3 Гл.: Каменская, Н. Назв. тв. С. 7—12. 
4 Гл.: Игнатенко, И. М., Мацко, А. Н. Дорогой борьбы и созидания. Мн., 1979; Кобяк, В. С. Под знаменем пролетарской 
солидарности. Мн., 1979; Ладысеу, У. Ф. Шлях да свабоды: з псторып рэвалюцыйна-вызваленчага руху у Заходняй 
Беларуа у 1919—1939 гг. Мн., 1978; Мацко, А. Н. Революционная борьба трудящихся Польши и Западной Беларуси 
против гнета буржуазии и помещиков, 1918—1939 гг. Мн., 1972; Михнюк, В. Н. Социалистические преобразования в 
Западных областях БССР (сентябрь 1939—июнь 1941 гг.): историографический очерк. Мн., 1979; Полуян, В. А., Полу-
ян, И. В. Революционное и национально-освободительное движение в Западной Белоруссии в 1920—1939 гг. Мн., 1962; 
Полуян, В. А. Революционно-демократическое движение в Западной Беларуси (1927—1939 гг.). Мн., 1978; Сорокин, А. А. 
Освободительное и революционное крестьянское движение в Западной Белоруссии. Мн., 1970; Царюк, И. О. Деятель¬ 
ность КПБ по осуществлению социалистических преобразований и организации социалистического строительства в 
западных областях Белоруссии (сентябрь 1939—июнь 1941 гг.): автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Мн., 1975; Царюк, И. О. 
В братском союзе. Мн., 1976. 
5 Гл.: Псторыя Беларускай ССР: у 5 т. Т. 4 / пад рэд. I. М. 1гнаценю [i шш.]. Мн., 1975. С. 114. 
6 Гл.: Ховратович, И. П. Историография КПЗБ и революционного движения в Западной Белоруссии / / В авангарде 
революционной борьбы. Мн., 1974; Михнюк, В. Н. Указ. соч. Мн., 1979; Ладысев, В. Ф. Деятельность Компартии Запад¬ 
ной Белоруссии по организации трудящихся масс на борьбу за демократию, подведение их к социалистической револю¬ 
ции: автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Мн., 1988. 
7 Гл.: Михнюк, В. Н. Указ. соч. Мн., 1979. С. 7. 
8 Гл.: Ладысев, В. Ф. Деятельность Компартии Западной Белоруссии по организации трудящихся масс на борьбу за 
демократию, подведение их к социалистической революции: автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Инситут истории Академии 
наук Беларуси. Мн., 1988. С. 4—7. 
9 Гл.: Астрога, В. А. Палiтычныя i нацыянальна-культурныя праблемы Заходняй Беларум 1939—1941 гг. у пстарыяграфи 
БССР (1939—1941 гг.) / / Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 158—170; Смалянчук А. Верасень 1939 г. у 

S 
z 
CD 3 о z 
о 
CD 
z ct о 
Q. 

Z 

60 

CD 
2 



савецкай i беларускай пстарыяграфи / / Пстарычны альманах. 2000. Т. 3. С. 77—89; Кушнер, В. Асвятленне псторьп 
Заходняй Беларусi 1921 — 1941 гадоу у сучаснай беларускай пстарыяграфи / / Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. 
S. 144—157. 
1 0 Гл.: Кушнер, В. Асвятленне псторьп Заходняй Беларум 1921 — 1941 гадоу у сучаснай беларускай пстарыяграфи / / 
Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 144—145. 
1 1 Гл.: Петрыкау, П. Ц. Перыядызацыя псторып пстарычнай навук1 у БССР / / Весщ Акадэмп навук БССР. Серыя 
грамадскьх навук. 1990. № 6. С. 52—65. 
1 2 Гл.: Ладысев, В. Ф. В борьбе за демократические права и свободы. Мн., 1988; Зелинский, П. И. Политическая работа 
КПЗБ в массах. 1923—1938. Мн., 1986; Мисаревич, А. На освобожденной земле. Политическая работа в западных облас
тях Беларуси. (сентябрь 1939—июнь 1941). Мн., 1989; Полуян, И. В. Западная Беларусь в период экономического кризиса 
1929—1933 гг. Мн., 1991; 50 лет воссоединения Западной Беларуси с Белорусской ССР в составе Союза Советских 
Социалистических Республик: материалы научно-практической конференции. Гродно, 1989. 
1 3 Гл.: Сяргеева, Г. Гiстарыяграфiя Беларум у даследаваннях беларускай эмгграцып / / Энцыклапедыя псторып Беларусь 
Т. 3. Мн., 1996. С. 28—30. 
1 4 Гл.: Lubachko, I. Bełorussia under Soviet Rule 1917—1957. Lexington, 1972; Lewin, M. The Making of the Soviet System: 
Essays in the Social History of Interwar Russia. London, 1985. 
1 5 Гл.: Urban, P. The Nationality Question / / Studies on the Soviet Union. 1969. Vol. XIX; Урбан П. Сучасныя пал1тычныя 
тэндэнцын у савецкай пстарычнай навуцы / / Беларуси зборньк. Кн. 7. Мюнхэн, 1957; Zsporluk, R. The Nations of the USSR 
in 1970 / / Survey. 1971. Vol. 17, N 4; Запрудшк, Я. Беларусь на пстарычных скрыжаваннях. Мн., 1996; Найдзюк, Я., 
Касяк, I. Беларусь учора i сяньня. Мн., 1993; Miranowicz, E. Historia Bialorusi. Bialystok, 2001; Turonek J. Bialorus pod 
okupacja niemiecka, 1941—1944. Warszawa, 1993; Туронак, Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй, 1941 — 1944. Мн., 1994; 
Jatyszonek, O. Bialoruski ruch narodowy a protestantyzm w II Rzeczypospolitej / / Społeczeсstwo bialoruskie, litewskie i polskie 
na ziemach Polnocno-Wschodnich i Litwa Wschodnia w latach 1939—1941: Materialy z konferencji naukowej, 24—26 listopada 
1993, Warszawa. Warszawa, 1995. S. 33—40; Iwanow, M. The Byelorussians of Eastern Poland under Sowiet Occupations, 
1939—1941 / K. Sword (ed.) / / The Sowiet Takeover of the Polish Eastern Provinces, 1939—1941. London, 1991. P. 257—278; 
!ваноу, М. Праблема прыналежнасщ Вьльш i беларускае нацыянальнае пытанне у 1939 г. / / Беларуси пстарычны часошс. 
1994. № 1. С. 32—38; Czykwin, E. Bialoruska mniejsznosc narodowa jako grupa stygnatyzowana. Bialystok, 2000; Sleszynski, W. 
Okupacja sowiecka na Biłostocyсe w latach 1939—1941. Propaganda i indoktrynacja. Bialystok, 2001. 
1 6 Гл.: Shotwell, J., Laserson, M. Poland and Russer 1919—1945. Westport, 1977; Watt, R. Bitter Glory: Poland and its Fate in 
1918 to 1939. New York, 1979; Rockett, R. Ethnic Nationalities in the Soviet Union: Sociological Perspective in a Historical 
Problem. New York, 1981; Connely, B. Fifty Years of Soviet Federalism in Belorussia / / The Soviet West: Interplay between 
Nationality and Social Organization / Ed. by Clem R. S. New York, Washington, London, 1975; Seaton-Watson, H. Aftermath 
of Empire / / Journal of Contemporary History. 1980. Vol. 15, N 1; Guthier, S. The Belorussians: National Identification and 
Assimilation, 1897—1970 / / Soviet Studies. 1977. Vol. 29, N 1, 2; Burant, S. R. Foreign Policy and National Identity: A Comparison 
of Ukraine and Belarus / / Europe — Asia Studies. 1995. V. 47, N 7. 
1 7 Гл.: Schroeder, G. E. Social and Economic Aspects of the Nationality Problem / / The Last Empire: Nationality and the Soviet 
Future. Stanford (Calif.), 1986. P. 309; Golszewski, F. Weissrussland auf dem Marsch in die Vergangheit / / Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 1995. N 194. 
1 8 Гл.: Burant, S. R. Belarus and the «Belarusian Irredenta» / / Nationalities Papers. 1997. Vol. 25, N. 4. P. 653. 
1 9 Гл.: Lindner, R. Nationsbildung durch Nationalgeschichte. Probleme der aktuellen Geschichtsdiskussion in Weissrussland / / 
Osteuropa, 1994. N. 6. 
2 0 Гл.: Lindner, R. Historiker und Herrschaft: Nationsbildung und Geschichtspolitik in Weissrussland im 19 und 20. Jahrhundert. 
Munchen, 1999; Льнднэр, Р. Псторыи i улада. Нацыятворчы працэс i гьстарычная пал1тыка у Беларум XIX—XX стст. / 
пер. з ням. Л. Баршчэускага. СПб., 2003. С. 180. 
2 1 Гл.: Бiч, М. О. Аб нацыянальнай канцэпцып псторып i пстарычнай адукацын у Рэспубльцы Беларусь / / Беларуси 
пстарычны часошс. 1999. № 1. С. 15—24; Сагановiч, Г. Дзесяць гадоу беларускай пстарыяграфи / / Беларуси пстарычны 
агляд. 2001. Т. 8, сш. S. С. 215—229; КраУцэвiч, А. Праблемы пстарычнай навуи на Беларуа / / Перспектывы. Пстарычны 
альманах. 2001. Т. 4. С. 6—13; Сидорцов, В. Н. Методология исторического исследования. Механизм творчества историка. 
Мн., 2000. 
2 2 Гл.: Гiстарыяграфiя псторып Беларусь стан i перспектывы развщця / / Матэрыялы навуковай канферэнцын, прысвеча-
най 70-годдзю 1нстытута псторып НАНБ (Мшск, 6—7 кастрычшка, 1999 г.). Мн., 2000; Problemy historiografii ojczystej, 
19—21 stycznia, 2001, Grodno / / Bialoruskie Zeszyty Historyczne. 2001. N 15. S. 255—257. 

2 3 Гл.: Кушнер, В. Асвятленне псторып Заходняй Беларум 1921 — 1941 гадоу у сучаснай беларускай пстарыяграфи / / 
Bia3oruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 144—157; Ладысеу, У. Цяжи шлях выпрабаванняу / / Беларуси пстарычны 
часошс. 1994. № 1. С. 81—88; Xацкевiч, А. Арышты i дэпартацын у заходшх абласцях Беларум (1939—1941 гг.) / / Беларуси 
пстарычны часошс. 1994. № 1. С. 89—94; № 2. С. 70—76; Xацкевiч А. Армья Краёва: што мы пра яе ведаем / / Звязда. 1993. 
30 красавца; Xацкевiч, А. Аб раззбарешп груповак Армп Краёвай у Нарачанскай i Hалiбоцкай пушчах (1943—1944) / / 
Беларуси пстарычны часошс. 1996. № 1. С. 96—105. № 3. С. 44—55. 
2 4 Гл.: Белозорович, В. А. Аграрные преобразования в Западных областях Беларуси. 1939—1952 гг.: автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. Мн., 1999; Вабiшчэвiч, А. Праблемы нацыянальна-культурнага жыцця заходнгх абласцей БССР у 1939—1941 гг. / / 
Bialoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 118—130; Вабштчэтич, А. Таварыства беларускай школы (1921 — 1936 гг.) / / 
Беларуси пстарычны часошс. 1995. № 1. С. 86—92; Датлов1ч, В. В. Дзейнасць аргатзацын «Змаганне» у Заходняй 
Беларум (1927—1930 гг.): аутарэф. дыс. ... канд. пст. навук / Белдзяржпедушверсьтэт. Мн., 2000; Калаткоу, У. Грамадска-
палiтычнае жыццё у Заходняй Беларум у 1939—1941 гадах паводле сучаснай беларускай пстарыграфп / / Bialoruskie 
Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 192—194; Кьтурка, Ю. В. Беларусь у пал1тычных канцэпцыях Ю. Пьлсудскага i Р. Дмоу-
скага (1892—1908 гг.): аутарэф. дыс. ... канд. пст. навук / Белдзяржушверсьтэт. Мн., 2001; Кузняцоу, I. Палiтычныя 
рэпрэсп у Беларуа у 1939—1949 гадах / / Bialoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 45—70; Кушнер, В. Асвятленне 
псторып Заходняй Беларуа 1921 — 1941 гадоу у сучаснай беларускай пстарыяграфи / / Bialoruskie Zeszyty Historyczne. 
2000. N 13. S. 144—157; Ладысеу, У. Ф. Памгж Усходам i Захадам: станауленне дзяржаунасщ i тэрытарыяльнай цэласнасщ 
Беларуа (1917—1939 гг.) / У. Ф. Ладысеу, П. I. Брыгадзш. Мн., 2003; Ладысеу, У. Ф. Аб'яднанне беларускай нацып (да 
65-годдзя уз'яднання Заходняй Беларум з БССР) / / Беларуси пстарычны часошс. 2004. № 9. С. 3—13; Лазько, Р. Р. 
Перад патопам: Еурапейская притыка Польшчы (1932—1939 гг.). Мн., 2000; Льтвш, А. Армья Краёва на Беларусь да 
праблемы вывучэння / / Беларуси пстарычны часошс. 1994. № 1. С. 65—73; Мацко, А., Кобяк, С. Нелегкая дорога к 
единению / / Беларуская думка. 1999. № 8. С. 87—94; Савiч, А. А. Рэвалюцыйны нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй 
Беларум у 1921 — 1939 гг.: гьстарыяграфья праблемы: аутарэф. дыс. ... канд. пст. навук / 1нстытут псторып Нацыянальнай 
акадэмии навук Беларуси. Мн., 2002; Ситкевич, С. А. Деятельность польского подполья на территории Беларуси (1939— 
1954 гг.): историография проблемы: автореф. дис. ... канд. ист. наук / Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси. Мн., 2002; Смалянчук, А. Верасень 1939 г. у савецкай i беларускай гьстарыяграфп / / Пстарычны альманах. 
2000. Т. 3. С. 77—89; СнапкоускЬ У. Е. Беларуская дзяржаунасць i дыпламатыя у XX стагоддзЬ / / Белорусский журнал 
международного права и международных отношений. 2001. № 1. С. 46—50; СнапкоускЬ У. Е. Беларусь у геапалЬтыцы i 
дышламатын перыяду Другой сусветнай вайны i пачатку халоднай вайны (1939—1947 гг.) / / Внешняя политика Беларуси 

61 

Ж у р н а л м е ж д у н а р о д н о г о п р а в а и м е ж д у н а р о д н ы х о т н о ш е н и й № 3 — 2 0 0 5 



в исторической ретроспективе. Мн., 2002. С. 80—92; Снапкоуси, У. Е. Знешнепалггычная псторыя Беларуа (канец 
XVIII—пачатак XXI ст.): спроба сштэтычнага агляду / / Белорусский журнал международного права и международных 
отношений. 2003. № 4. С. 34—39; Сямёнчык, М. Пытанш рабочага руху у Заходняй Беларуа 1921—1939 гг. у польскай 
пстарыяграфи / / Беларуси пстарычны часоп1с, 1999. № 3. С. 15—17; Сямёнчык, М. Рабочы рух у Заходняй Беларуа 
(1921 — 1939 гг.): аутарэф. дыс. ... канд. пст. навук / 1нстытут г1сторы1 Нацыянальнай акадэмп навук Беларусь Мн., 2000; 
Токць, С. Аргашзацыя савецкай уладай аптацыйна-прапагандысцкай работы у Беластоцкай вобласц1 (1939—1941 гг.) / / 
Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 131 — 143; Траццяк, Я. Рэлшйная i нацыянальная палгтыка КП(б)Б у 
Заходняй Беларум у 1939—1941 гг. / / Białoruskie Zeszyty Historyczne. 2000. N 13. S. 171 — 185; Тихомиров, А. В. Проблемы 
определения восточной границы Польши в 1920—начале 1921 г. / / Белорусский журнал международного права и между
народных отношений. 2004. № 2. С. 49—61; Улейчык, М. Фармiраванне савецкай штэлиенцьп у заходшх абласцях Беларуа 
(1939—1950 гг.) / / Беларуси пстарычны часошс. 1999. № 3. С. 12—14; Цынкев1ч, В. М. Палгтычныя узаемадачыненш 
памгж БССР i Польскай рэспублгкай у 1921 — 1929 гг.: аутарэф. дыс. ... канд. пст. навук / Белдзяржушверсгтэт. Мн., 2004. 
2 5 Гл.: Назаусёды разам: да 60-годдзя уз'яднання Заходняй Беларуа з БССР / пад рэд. У. I. Навгцкага. Мн., 1999; 
Праблемы уз'яднання Заходняй Беларум з БССР: псторыя i сучаснасць / адк. рэд. П. I. Брыгадзш, У. Ф. Ладысеу. 
Мн., 2000; Рыжсм мГрны дагавор 1921 г. i лёсы народау Усходняй Еуропы / пад навук. рэд. У. Ф. Ладысева. Мн., 2001; 
XX стагоддзе у псторып палякау i беларусау. Мн., 2001; Внешняя политика Беларуси в исторической ретроспективе. Мн., 
2002; Юзаф Пшсудси у псторып Польшчы i Беларум / адк. рэд.-склад. К. I. Казак, Р. Р. Лазько. Мн., 2002. 

SUMMARY 
«Belarusian and Foreigh Historical Studies of Western Belarus Issues (1930s—2000s)» (Ludmila 

Drozhzha) 

The article analyses the formation and development stages in the Belarusian historiography for Western 
Belarus (1921—1939) issues of the Soviet and post-Soviet periods. The author suggests to distinguish a new 
period in study of the Western Belarusian issues by the Belarusian historians at the beginning of the 1990s, 
due to the changes in historical research methodology and the establishment of the national concept of 
historiography. 
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