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ПОЛЬШЧА–БЕЛАРУСЬ: ПЕРШЫЯ СПРОБЫ 

ЎЗАЕМАДЗЕЯННЯ 

ВА ЎМОВАХ РЫЖСКАГА МІРУ 

М.Э. Часноўскі 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь  

Рыжскі мір набыў некалькі ацэначных канцэптуальна-практычных 

узроўняў. У глабальным сэнсе яго варта лічыць адгалоскам Версальскай 

сістэмы міжнародных адносін, уладкаваўшай адно толькі адносіны паміж 

дзяржавамі-пераможцамі і праігнараваўшай стан і інтарэсы астатніх; у 

рэгіянальным – асобныя польскія даследчыкі схільныя характарызаваць яго як 

“Версальска-Рыжскую сістэму” ўладкавання – датычна адносін дзяржаў 

Цэнтральнай і Усходняй Еўропы пасля Першай сусветнай вайны. Беларусь і 

беларусаў Рыжскі мір цікавіць найперш мікраўзроўнем міждзяржаўных 

савецка-польскіх адносін, менавіта: увасабленнем у жыццё беларуска-польскіх 

дачыненняў. Мікраўзроўневая персаніфікацыя актараў вынікае з міжнародна-

прававых функцый аднаго з іх – Беларусі, не набыўшай самастойнай знешняй 

суб’ектнасці пасля ліхалецця Першай сусветнай вайны, дзвюх рэвалюцый і 

дзвюх наступных войнаў, грамадзянскай ды савецка-польскай.  

Сапраўды, спробы дабіцца самастойнасці беларускага боку – як пад 

час перамоў аб міры, так і пазней – аказаліся фактычна адхіленымі і цалкам 

праігнараванымі, найперш, расійскім бокам, узяўшым на сябе паўнамоцтвы і 

адказнасць за знешнія інтарэсы БССР. 

Ключавыя словы: Рыжскі мір; “Версальска-Рыжская сістэма”; 

Польская Рэспубліка; БССР; РСФСР; польска-беларускае ўзаемадзеянне; 

знешняя суб’ектнасць БССР 
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ПОЛЬША–БЕЛАРУСЬ: ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ РИЖСКОГО МИРА 

М.Э. Чесновский 

Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, 
Беларусь 

Рижский мир приобрел несколько оценочных концептуальных и 

практических уровней. В глобальном смысле его следует рассматривать как 

отголосок Версальской системы международных отношений, которая 

выстраивала отношения только между государствами-победителями и 

игнорировала государство и интересы других. В региональном плане 

некоторые польские исследователи склонны характеризовать его как 

«Версальско-Рижскую систему» отношений между странами Центральной и 

Восточной Европы после Первой мировой войны. Беларусь и белорусов 

Рижский мир в первую очередь интересует микроуровнем 

межгосударственных советско-польских отношений, а именно в реализации 

белорусско-польских отношений. Микроуровневая персонификация акторов 

следует из международно-правовых функций одного из них – Беларуси, 

которая не приобрела самостоятельной внешней субъектности после Первой 

мировой войны, двух революций и двух последующих войн, Гражданской и 

советско-польской войн. 

Действительно, попытки добиться независимости белорусской 

стороны – как в ходе мирных переговоров, так и позднее – были фактически 

отвергнуты и полностью проигнорированы, прежде всего, российской 

стороной, взявшей на себя полномочия и ответственность за внешние 

интересы БССР. 

Ключевые слова: Рижский мир; «Версальско-Рижская система»; 

Республика Польша; БССР; РСФСР; Польско-белорусское сотрудничество; 

внешняя субъективность БССР. 

 

POLAND AND BELARUS: 

THE FIRST ATTEMPTS OF INTERACTION IN THE CONDITIONS 

OF THE RIGA PEACE TREATY 

M. Chasnouski 

Belarusian State University, Niezaliežnasci Ave., 4, 220030, Minsk, Belarus 

The Riga peace treaty acquired several evaluative conceptual and practical 

levels. In a global sense, it should be seen as an echo of the Versailles system of 

international relations, which built relations only between the victorious states and 



13 

 

ignored the state and the interests of others. Regionally, some Polish researchers 

tend to characterize it as the «Versailles-Riga system» of relations between the 

countries of Central and Eastern Europe after the First World War. Belarus and 

Belarusians The Riga peace treaty is primarily interested in the micro-level of 

interstate Soviet-Polish relations, namely in the implementation of Belarusian-

Polish relations. The micro-level personification of actors follows from the 

international legal functions of one of them – Belarus, which did not acquire an 

independent external agency after the First World War, two revolutions and two 

subsequent wars, the Civil and Soviet-Polish wars. 

Indeed, attempts to achieve independence of the Belarusian side - both 

during the peace negotiations and later – were actually rejected and completely 

ignored, first of all, by the Russian side, which assumed the authority and 

responsibility for the external interests of the BSSR. 

Keywords: Riga peace treaty; «Versailles-Riga system»; Republic of Poland; 

BSSR; RSFSR; Polish-Belarusian cooperation; external subjectivity of the BSSR. 

 

Спробы Варшавы наладзіць польска-беларускае ўзаемадзеянне 

пасля падпісання Рыжскай дамовы былі, паводле польскіх 

сцвярджэнняў, пастаўлены ў жорсткую залежнасць ад вядучай 

канцэптуальнай устаноўкі бальшавіцкай улады. Так, вядомы даследчык 

польска-савецкіх адносін Войцэх Матэрскі сцвярджае: лідэры савецкай 

таталітарнай ідэалагічнай дзяржавы не хавалі, што іх стратэгічная мэта 

адносна Польшчы – “знішчэнне дэмакратычнага (буржуазнага) 

парадку, увядзенне замест яго ў сусветным маштабе ўладкавання, 

абапёртага на догмах па-бальшавіцку выкладзенага марксізму 

(марксізму-ленінізму)” [6, s. 5]. 

Пацвярджэнне знаходзім у выдатным даследаванні Юліі Кантар 

«Война и мир Михаила Тухачевского». Яна адзначае: пазіцыю Расіі 

адносна Польшчы мае сэнс падзяліць на два складнікі. “Першы – 

спробы саветызаваць зноў створаную дзяржаву з яе імкненнем 

пашырыць свае межы на захад і ўсход – і тым самым адкрыць шлях да 

сусветнай рэвалюцыі. Другі – подступы да стварэння кааліцыі Расіі і 

Германіі, што прывяло ў далейшым да рапальскіх пагадненняў” [3, с. 

167]. Актыўнейшым пратаганістам згаданай бальшавіцкай дактрыны 

стаў М. Тухачэўскі з заклікам “Даешь Варшаву!”. Ён жа выклаў 

наступнае рэзюмэ пасля няўдалай ваеннай кампаніі: “Няма ніякага 

сумнення ў тым, што калі б толькі мы вырвалі з рук польскай буржуазіі 

яе буржуазную шляхецкую армію, то рэвалюцыя рабочага класа ў 
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Польшчы стала б здзейсненым фактам. А гэты пажар не застаўся б 

абмежаваным польскімі рамкамі” [Цыт па: 3, с. 167]. 

Пры такім падыходзе магчымасці самастойных і ўзаемакарысных 

дачыненняў Варшавы і Мінска, цалкам залежнага ад савецкага цэнтра, 

выключаліся. Польскае кіраўніцтва палічыла адносна аддаленай 

пагрозу савецкага нападу толькі восенню 1923 г., калі зніклі шанцы на 

бальшавіцкі пераварот у Германіі, а верагодна, і ва ўсёй Цэнтральнай і 

Усходняй Еўропе. А да гэтага часу бакі заставаліся ў трывожным стане 

выбуху новай вайны. Па абодва бакі актараў Рыжскай дамовы 

заставалася і паўсюдная постваенная ўнутраная нестабільнасць. Яна 

абмяжоўвала арганізацыйныя магчымасці наладжвання сувязяў.  

Зазначым, што польскае МЗС першым правяло ўступны зандаж аб 

магчымасці абмену дыпламатычнымі прадстаўнікамі з Беларускай ССР. 

13 жніўня 1921 г. міністр замежных спраў Тытус Філіповіч размаўляў 

аб гэтым з Міхаілам Марозам, паўнамоцным прадстаўніком Савета 

Народных Камісараў БССР у Маскве. Беларускі дыпламат прыняў 

прапанову і выказаў папярэднюю згоду. Ён неадкладна паведаміў аб 

польскай прапанове ў Народны Камісарыят замежных спраў у Мінску і 

адтуль атрымаў згоду на працяг размовы з Філіповічам.  

Аднак пазней уключыліся ідэалагічныя бар’еры. Паінфармаваны 

М. Марозам аб польскіх захадах, член Калегіі Народнага Камісарыята 

замежных спраў РСФСР Вячаслаў Мянжынскі прызнаў яго паводзіны 

памылковымі. Ён вызначыў, што рашэнні падобнага рангу беларускі 

бок не можа прымаць без папярэдняй кансультацыі з Масквой, а 

апошняя лічыць непажаданым пашырэнне ліку польскіх пляцовак на 

тэрыторыі савецкіх рэспублік. Мянжынскі звярнуўся да ўладаў у 

Мінску з “парадай” да часу ўстрымацца ад накіравання свайго 

дыпламатычнага прадстаўніка ў Варшаву. Закладвалася заганная 

практыка “бананавай ролі” БССР у дыпламатычнай сферы. Беларускі 

даследчык У.Е. Снапкоўскі ў сваёй капітальнай працы «История 

внешней политики Беларуси» робіць адпаведную выснову: “Усе 

пытанні, звязаныя з міжнароднымі справамі рэспублікі, вырашала 

саюзнае знешнепалітычнае ведамства, зыходзячы з інтарэсаў і 

меркаванняў цэнтральных органаў улады” [5, с. 290].  

Пытанне абмену дыпламатычнымі прадстаўнікамі з Беларускай 

ССР таксама было ініцыятывай польскага боку. Яе выклаў начальнік 

Усходняга аддзела МЗС ПР Мар’ян Шумлякоўскі, знаходзячыся ў 
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канцы жніўня 1921 г. у Мінску дзеля правядзення перагавораў аб 

памежных справах. Прапанову ён прадставіў у размове са старшынёй 

ЦВК рэспублікі Аляксандрам Чарвяковым, нагадваючы пра аналогію з 

польска-украінскімі стасункамі. На заўвагу, што беларускія інтарэсы ў 

Варшаве паўнавартасна прадстаўляе паўпрэд Карахан, Шумлякоўскі 

зазначыў, што гэта нічым не перашкодзіць адкрыццю польскай 

пляцоўкі ў Мінску – калі не пасольства, то як мінімум, генеральнага 

консульства. Чарвякоў ухіліўся ад выражэння пазіцыі, сцвярджаючы, 

што згаданую праблему павінны папярэдне абмеркаваць беларускія 

ўлады [6, s. 126].  

Ратыфікацыя Рыжскага трактата і абмен дыпламатычнымі 

прадстаўнікамі на лініі Савецкая Расія–Польшча і Украіна–Польшча 

стваралі падставы для ўзаемнага ўрэгулявання неадкладных спраў. 

Аднак у хуткім часе аказалася, што без больш шырокага ўдзелу або 

адабрэння з боку Савецкай Беларусі шэраг праблем расійскім 

дыпламатам вырашаць немагчыма. Адсутнасць непасрэдных беларуска-

польскіх дыпламатычных зносін нярэдка стварала бар’еры.  

Згодна з арт. ІІ Рыжскага трактата кожны з бакоў абавязваўся ў 14-

дзённы тэрмін вывесці свае войскі і ўласную адміністрацыю з 

мясцовасцей, якія ў вопісе памежнай лініі аказаліся па-за яго 

тэрыторыяй. Недакладнасць карт, якімі карысталіся ў Рызе, аказалася 

аб’ектыўным фактарам, абцяжарваючым практычнае правядзенне 

мяжы. Спазненні вынікалі з-за неакрэсленай у Рызе дзяржаўнай 

прыналежнасці шэрагу мясцовасцей, якія працінала спраектаваная за 

перагаворным сталом лінія размежавання.  

Сустрэўшы цяжкасці, бакі пагадзіліся аб як мага хутчэйшым 

пачатку працы змешанай памежнай камісіі. Першае яе пасяджэнне мела 

характар тэхнічна-арганізацыйны; яно ўсталявала пастаянную сядзібу 

камісіі ў Мінску, стварыла выканаўчыя органы: Галоўную памежную 

камісію, падкамісіі (з сядзібамі ў Полацку, Мінску, Ракаве, Нясвіжы, 

Раве і Роўна) і вымяральныя аддзелы [6, s. 129].  

Неўзабаве гэтага аказалася недастаткова. З-за шэрагу затрымак 

узнікла патрэба стварэння дадатковай размежавальнай камісіі для 

дакладнага вызначэння на мясцовасці дробных памежных 

непаразуменняў. 24 студзеня 1922 г. у Варшаве падпісалі дадатковы 

расійска-украінскі-беларуска-польскі пратакол, які змясціў пагадненні 

ў сферы працэдуры разгляду і прыняцця рашэнняў па спрэчных 
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пытаннях. Размежавальныя функцыі былі даручаны падкамісіям, 

дзеючым у Мінску і Нясвіжы [1, с. 257]. Расійска-украінскі бок 

прапанаваў трохступенны парадак іх працы. На першым этапе расійска-

украінская камісія ў Мінску рыхтавала ўдакладненыя малюнкі 

мясцовасці і карты (уздоўж лініі, што разразала па-жывому Беларусь і 

Украіну на ўсходнюю і заходнюю часткі). На другім этапе абедзве 

падкамісіі ўдакладнялі і акрэслівалі на картах узгодненую трактатам 

лінію размежавання. Трэцяя фаза адводзілася для выканання 

дэмаркацыі (аслупавання) на мясцовасці. Для першага этапу адводзіўся 

тэрмін у адзін тыдзень, для другога – шэсць тыдняў, для трэцяга 

прадбачвалася чатырнаццаць месяцаў.  

Так выглядалі дамоўленасці тэарэтычна. Аднак аказалася, што 

Рыжская дамова не дапускала настолькі маштабную недакладнасць і 

састарэласць картаў і змен характару зямель, праз якія рыхтавалася 

памежная лінія. Не ўзнікала праблем, калі яна прабягала ўздоўж ракі, як 

гэта было на паўднёвым адрэзку – па Збручы, ці абапал дарог. Але 

мноства мясцін, пазначаных на картах як незаселеныя, змяніла сваё 

прызначэнне. Толькі на Палессі замест фігуруючых на картах балот і 

пустак выявілася каля ста населеных пунктаў. У шэрагу выпадкаў 

акрэсленая на карце лінія пераразала паселішчы родзічаў або адсякала 

частку сядзібы ці горада.  

У такіх выпадках польскі бок катэгарычна дамагаўся карэктывы і 

перасоўвання лініі аслупавання на ўсход, бывала на некалькі 

кіламетраў. Гэта параджала новыя канфлікты, перапынкі ў перагаворах, 

дыпламатычныя калізіі і непазбежнае спазненне ад прынятага тэрміну 

прац. Дадатковым абцяжарваннем сталі хваляванні ў памежнай зоне, 

напады на прадстаўнікоў вымяральных груп, а таксама нязгоды і 

крыўды з боку мясцовага насельніцтва, якое не разумела працэсу 

падзелу і паддавалася як на антыбальшавіцкую, так і на антыпольскую 

агітацыю.  

Пад пагрозай аказаліся рэпатрыяцыйныя мерапрыемствы. Паводле 

трактата пад абмен падпадалі мясцовыя жыхары і ваеннапалонныя. 

Пры гэтым было немагчыма ўстанавіць рэальны лік палякаў на 

тэрыторыі савецкіх рэспублік, як і беларусаў/украінцаў на адыходзячых 

землях на момант падпісання мірнага дагавора. Пазней польскі бок 

выказваў зацікаўленасць у вяртанні магчыма большай лічбы палякаў з 

савецкіх рэспублік, савецкі ж бок адпаведнай тактыкі не 
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прытрымліваўся [6; s. 131]. Затое ў першы перыяд рэалізацыі так званай 

масавай рэпатрыяцыі, вясной 1921 г., савецкія ўлады выкарыстоўвалі ў 

згаданай сферы абструкцыю як сродак ціску дзеля дасягнення ўласных 

мэт. На працягу першых трох месяцаў рэалізацыі рэпатрыяцыйнага 

дагавора з савецкіх рэспублік было выслана ў Польшчу ўдвая менш 

ваеннапалонных і цывільных, чым у адваротным баку, дыспрапорцыя 

перавышала 11 тыс. асоб.  

У адказ польскі бок у канцы мая спыніў адпраўку эшалонаў з 

палоннымі. Гэта прынесла пазітыўны вынік. Пачынаючы з паловы 

чэрвеня 1921 г., савецкія рэпатрыяцыйныя эшалоны дасягнулі 

запланаванага аб’ёму, а затым нават пачалі яго перавышаць. Іх рост у 

канцы лета і восенню супаў з хваляй голаду на савецкай тэрыторыі і 

ўзнікшымі цяжкасцямі харчавання палякаў, сканцэнтраваных у лагерах 

для адпраўкі.  

Плануючы прыём рэпатрыяцыйных эшалонаў з савецкіх рэспублік, 

польскія ўлады вызначылі іх ліміт з улікам прапускной здольнасці 

прымаючых чыгуначных станцый: 1500 асоб у дзень (Баранавічы – 

1000, Роўна – 500). Але ад паловы чэрвеня да паловы верасня 1921 г. 

польскую мяжу перасеклі больш за 370 тыс. асоб, хоць гэтай лічбы 

меркавалася дасягнуць толькі ў студзені наступнага года.  

На працэс рэпатрыяцыі ўплывалі і праблемы знаходжання на 

заходнім баку рыжскай мяжы членаў ваенных і палітычных 

арганізацый – рускіх, беларусаў і ўкраінцаў. Саюзнікі Польшчы пад час 

вайны, яны з дасягненнем міру станавіліся розыгрышнай картай для 

абодвух бакоў. Масква настойвала на іх дэпартацыі ў РСФСР, але ў 

стратэгічных планах Усходняга аддзела польскага МЗС, а найперш 

ваеннай разведкі (ІІ аддзел Генеральнага штаба), яны ўяўляліся 

істотнай сілай для ідэалагічнай барацьбы; у хуткай будучыні іх 

выкарыстаюць пры рэалізацыі так званай канцэпцыі праметэізму 

(сфармулявана прыкладна ў 1926 г.) – стратэгіі, накіраванай на 

разбурэнне бальшавіцкай імперыі праз распальванне ў яе састаўных 

частках (рэспубліках) нацыянальна-вызваленчых тэндэнцый. У сваю 

чаргу, нестабільнасць на польскай памежнай тэрыторыі актыўна 

падтрымлівалася афіцыйнымі Масквой, Мінскам, Харкавам [1, с. 264].  

Адчуваючы небяспечнасць сваіх суайчыннікаў – ідэалагічных 

праціўнікаў на польскай тэрыторыі – Савецкая Расія трактавала 

надзвычай настойліва выкананне артыкула V трактата, забараняючага 
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не толькі падтрымку, але і размяшчэнне на сваёй тэрыторыі 

арганізацый, варожых да іншага дамоўнага боку (абагульнена 

называючы іх “белагвардзейскімі”). Зачэпкай яго невыканання была 

блакада эканоміка-фінансавых, дэлімітацыйных і дэмаркацыйных 

мерапрыемстваў, а да чэрвеня 1921 г. – і масавай рэпатрыяцыі.  

Згода віцэ-міністра замежных спраў РП Яна Домбскага на 

выдаленне э польскай тэрыторыі 14 антысавецкіх лідэраў (“дамова 

Карахан–Домбскі” ад 7 кастрычніка 1921 г.) каштавала апошняму 

пасады. Тым часам гэта адмоўна сказалася на шэрагу ўзгодненых ім 

працэдур, у прыватнасці, на перспектыве ўсталявання ў другой палове 

1921 г. адносін Польшчы з БССР. У абставінах дэфіцыту непасрэдных 

дыпламатычных сувязяў і памнажэння розных непалітычных спраў яму 

ўдалося перадаручыць консульскія функцыі на тэрыторыі Савецкай 

Беларусі кіраўніку мінскай экспазітуры як структуры Мосдэлполю 

(польская дэлегатура ў Маскве: скарот – М.Ч.) С. Ціхоцкаму. Такі 

падыход быў зручным для бакоў пры рэалізацыі дэ факта фармальных 

спраў. Нагадаем, што адкрыццё ў Мінску консульства ПР адбылося 

пазней: толькі ў 1924 г. І вось як толькі Ціхоцкі быў адкліканы з 

пасады, паміж беларускімі ўладамі і яго пераемнікам Аляксандрам 

Мерцам пачаўся канфлікт. Беларускія ўлады аспрэчылі права Мерца 

праводзіць рэпатрыяцыйныя функцыі. Віну за гэта не варта ўскладаць 

на Мінск, хоць стасункі з польскім бокам і “забуксавалі”.  

Справа ў тым, што Мерц дзейнічаў як прадстаўнік консульскага 

аддзела Пасольства ПР у Маскве і выкрэсліваў са спісаў рэпатрыянтаў 

яўрэйскага і расійскага паходжання, прызначаных да выезду ў 

Польшчу. Захады Мерца звязваліся з перасцярогамі польскай 

контрразведкі, фільтраваўшых пропуск на сваю тэрыторыю савецкіх 

агентаў. Мінск па падказцы Масквы і вызначыў дыпламатычную асобу 

Мерца выключна непрымальнай [6, s. 181]. Справа, як вядома, нават 

дайшла ў студзені 1922 г. да арышту Мерца і некалькіх яго 

супрацоўнікаў беларускім ДПУ і наступнага дыпламатычнага пратэсту 

з боку польскай часткі Змешанай камісіі па справах рэпатрыяцыі.  

Не ў стане атрымаць доказы абвінавачвання або дабіцца выдачы 

арыштаванага дыпламата, улады РП прыбеглі да акцыі-рэваншу. 

Спынялася выдача транзітных віз, што ўдарыла па дынаміцы германа-

савецкіх абменаў, надзвычай важных для Масквы. У сваю чаргу 

пашырылася эскалацыя мер беларускіх уладаў – арышт 25 асоб за 
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супрацоўніцтва з Мерцам. Узаемныя адносіны ахапіў крызіс, маштаб 

якога напэўна не прадбачвалі яго інспіратары.  

Падводзячы вынікі даследавання, апраўдана падкрэсліць, што 

першым спробам наладзіць польска-беларускія ўзаемаадносіны 

спадарожнічалі нежаданне пачуць іншы бок, ціск маскоўскага цэнтра 

на беларускія ўлады, далейшае занядбанне беларускіх інтарэсаў, 

нарастанне ідэалагічнага процістаяння афіцыйных Мінска і Варшавы. 

Дэмаркацыя рыжскай памежнай лініі выклікала непакой і нават адчай 

пражываючых уздоўж яе беларусаў.  

Падпісаны 18 сакавіка 1921 г. у Рызе мірны дагавор у геапалітыцы 

міжваеннага перыяду аказаўся перакулены ў маргінальнае поле. 

Лічылася, што “вялікая” палітыка здзяйсняецца ў абставінах ажыўлення 

супярэчнасцей паміж заходнееўрапейскімі дзяржавамі, а варожасць 

сумежных краін на ўсходзе Еўропы не мае вызначальнага 

геастратэгічнага ўплыву. Гэты погляд аказаўся памылковым, хоць і 

відавочным значна пазней: бліжэй да лета 1939 г. Рэтраспектыўна 

ацэньваючы падзеі таго часу, сёння будзе справядліва сцвердзіць: з 

аднаго боку, тэрытарыяльная гіперпрагнасць польскіх стратэгаў 

прадвызначыла ў міжваенны перыяд перманентную ўнутрыпалітычную 

турбулентнасць іх краіны, не здолеўшай асіміляваць велізарную 

анексіраваную беларуска-ўкраінскую прастору. З другога, апантанасць 

савецкіх лідараў сусветнай пралетарскай рэвалюцыяй засланіла ім вочы 

на жыццёвую патрэбу практычна ўлічыць права нацый на 

самавызначэнне аж да набыцця ўласнай дзяржаўнасці.  

Ахвярнасць беларусаў і ўкраінцаў, раздзеленых Рыжскім мірам, 

аказалася большай, чым іншых нацый СССР, пазбаўленых уласнай 

дзяржаўнасці. Гісторыя не “паскупілася”, і на сваім новым вітку яшчэ 

раз пакарала іх, дэзарыентаваўшы драматычнымі абставінамі крушэння 

польскай дзяржавы і нацысцкай акупацыі. Пазбаўленыя ўласнай 

міжнародна-прававой суб’ектнасці, беларусы вымушаліся змагацца за 

чужыя інтарэсы, неслі жыццёвыя ахвяры, часам не ўсведамляючы – за 

якія грамадзянскія і нацыянальныя каштоўнасці ім варта змагацца, а за 

якія – не.  

Дамоўныя бакі – як польскі, так і расійскі – лічылі беларускія 

інтарэсы другаснымі ў кантэксце заключанай дамовы. Расійскі 

даследчык А.В. Мальгін прыкмеціў, што “маладая савецкая ўлада 

настолькі добра арыентавалася ў лакальным пытанні, што магла сабе 
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дазволіць інсцэніроўку сваёй пазіцыі нават па другасных пытаннях 

сітуацыі ва ўсходнееўрапейскім і балтыйскім сегменце, у адносінах да 

Польшчы і Літвы, пазіцыі Фінляндыі… і іншых сюжэтах” [2, с. 7]. Як 

бачым, беларускія інтарэсы тут не названы нават сярод “лакальных”, у 

лепшым выпадку, змешчаны ў “іншых сюжэтах”. Ужо першыя спробы 

польска-беларускага ўзаемадзеяння пасля Рыжскай дамовы паказалі, 

што беларускі сюжэт быў здольны ўмацоўваць польскія рэгіянальныя 

пазіцыі, аднак выразна замінаў прасоўванню расійскай дактрыны 

сусветнай пралетарскай рэвалюцыі і цалкам не дапамагаў укараненню 

расійскага (у хуткім часе савецкага) уплыву дзеля саветызацыі рэгіёна 

Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. Для гэтага ў бальшавіцкага 

кіраўніцтва былі развязаны рукі, паколькі Савецкая Расія аказалася 

пазасістэмным целам Версальскай сістэмы, дазваляўшым не звяртаць 

увагі на пажаданыя беларусамі элементы дзяржаўнага суверэнітэту. 

Практычныя захады расійскіх уладаў падчас рэалізацыі рыжскіх 

палажэнняў пацвярджалі татальную незацікаўленасць Масквы 

абараняць знешнія інтарэсы БССР, прадэклараваную і стаўшую 

абавязковай на падставе міжнародна-прававога акта. Парадаксальна, 

але галоўным гарантам стабільнасці і захавання ў рэгіёне пасляваеннага 

парадку стала застаўшыся фактычна ў адзіноце Польшча – актар слабы, 

у арсенале якога было непараўнальна менш інструментаў і 

магчымасцей, чым у заходніх дзяржаў [1, с. 253]. 

Між тым, Рыжскі мір набыў лёсавызначальную моц для беларусаў 

на цэлую эпоху, аж да завяршэння Другой сусветнай вайны. І ў гэтым 

сэнсе нельга пагадзіцца з назвай навуковага выдання на польскай і 

рускай мовах, прысвечанага 90-годдзю да яго падпісання. «Забытый 

мир» (“Zapomniany pokój”): такая назва, верагодна, адпавядае расійскім 

ацэнкам, у меншай меры – польскім, і цалкам не адпавядае беларускім. 

Для беларусаў ён хутчэй не забытае мінулае, а “кашмарная 

рэчаіснасць”, у крайнім выпадку – “мір, свядома аддадзены забыццю”. 
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У артыкуле разглядаецца ўзаемасувязь паміж аднаўленнем 

незалежнасці Польшчы ў 1918 г. і развіццём польскай гістарычнай навукі. 

Высветлена, што польская палітычная эліта актыўна выкарыстоўвала 

гісторыю для легітымізацыі той палітыкі, якую яна праводзіла, у тым ліку 

для абгрунтавання знешнепалітычнага курса краіны. 
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