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У дадзенай працы анаизуецца комплекс распараджэнняу «генеральнага камiсара усходшх зямель» (заходнебеларускiх), але
толькi тых, яшя датычаць галоунай мэты яго дзейнасщ - аргашзацыi i правядзення выбарау у самакiраванне на акупаванай польскiмi войскамi тэрыторыi у 1919 г. Але, каб вызначыць асаблiвасцi
палiтыка-прававога рэжыму на заходнебеларусшх тэрыторыях,
прапануем параунаць iх з аналагiчнымi заканадаучымi актамi, выдадзенымi для тэрыторыi цэнтральнай Польшчы.
Юрыдычнай асновай сельскага самашравання на тэрыторып цэнтральнай Польшчы [1; 2; 3] i Заходняй Беларусi [4; 5; 6] сталi розныя нарматыуна-прававыя акты. Аднолькавым было тое, што гмшныя рады афщыйна складалi першую ступень тэрытарыяльнага
самашравання. Гмша складалася з вёсак, засценкау, мястэчак, якiя
налiчвалi менш, чым 2000 жыхароу i фальваркау. 1х стварэннем,
зменай меж займалася Мшстэрства унутраных спрау.
Але гмiннае самашраванне на тэрыторыi Заходняй Беларусi
складалася з радных i членау гмшнага праулення, што адрознiвала
яе ад структуры гмшнай улады у цэнтральнай Польшчы, дзе адсутнiчала гмшнае прауленне, а сама гмiнная рада складалася з войта
i 12 членау. Склад гмшнай рады на заходнебеларусшх землях меу
выключнае, стратэпчнае значэнне для польскiх улад, бо на яе
ускладвауся не тольш выбар выканаучага органа - праулення гмшы
i прыняцце пастанауленняу щ зацвярджэнне рашэнняу праулення,
але, што яшчэ больш важна (па закону, прынятаму у 1922 г.) - выбары наступнай ступенi органау самакiравання - членау павятовага сеймша. Гэта тлумачыць iстотныя адрозненш у спосабе фармiравання гмшнага самашравання на заходнебеларусшх тэрыторыях.
Калi у цэнтральнай Польшчы радныя в ы ^ р а л ^ я гмiнным сходам, якi складауся з усiх без выключэння членау гмшы, яшя дасягнулi 21-гадовага узросту патаемным галасаваннем большасцю
галасоу [1; 2], то у Заходняй Беларум была уведзена двухступенчатая i прапарцыянальная сiстэма.
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Па распараджэнш ад 26 верасня 1919 г. было вызначана, што
удзельшш гмшнага сходу абiралiся на сходзе грамады. Апошнi
складауся з у и х пауналетнiх членау грамады незалежна ад пола.
Для яго правамоцнасщ было дастаткова рашэнне адной чацвёртай
членау [5]. Вясковая грамада па свайму складу i функцыям амаль
поунасцю дублiравала гмiнныя органы (члены грамады - гэта тыя
ж члены дадзенай гмшы, яшя пражываюць у межах асобнай грамады) i была неабходна для польсшх улад тольш для ажыццяулення выбарау першай ступенi самакiравання. Грамада фармальна
юрыдычна не з'яулялася органам самашравання. Ташм чынам,
выбары сталi двухступенчатым.
Акрамя гэтага, выбары гмшных радных ажыццяулялiся роуным, патаемным, але прапарцыянальным галасаваннем. Яго галоуным прызначэннем стала гарантаванне, наколькi магчыма, меншасцям адпаведнай рэпрэзентацыi у прадстаунiчых органах. Пры гэтай
мстэме было некалькi нюансау. Па-першае, перад галасаваннем
трэба было дакладна акрэслщь уласныя сiлы, бо, з аднаго боку, калi
групы насельнiцтва, яшя пераважаюць колькасна, будуць галасаваць за адзшага кандыдата, то ён, атрымаушы неабходную колькасць галасоу, пройдзе, але астатнiя галасы будуць мёртвыя, непатрэбныя i шшм неулiчаныя. Па-другое, неабходна было дакладна
усё арганiзаваць. Трэба было не тольш акрэслщь колькасць
кандыдатау, але i вызначыць, хто за каго будзе галасаваць, каб адпаведныя людзi увайшлi у прадстаунiчыя органы. Для груп, яшя
колькасна пераважал^ гэтыя тэхшчна-аргашзацыйныя справы было
больш цяжка ажыццявщь, чым групам меншасцей, яшя пры умове
кансалiдаванага галасавання за пэуную асобу атрымоУвалi амаль
гарантаваную магчымасць правесцi свайго прадстаунша. Такiм чынам, прапарцыянальная мстэма пры дакладным веданнi грамадскага (этшчна-рэлтйнага) складу насельнiцтва дазваляла прагназаваць
вышш выбарау, часткова манiпуляваць iмi. Для гэтага, па-першае,
вельмi важна было падлiчыць, колькi налiчвае фаварызаваная група насельнiцтва i згодна з ra^rai дадзенымi вылiчыць колькасць
мандатау такiм чынам, каб забяспечыць неабходную колькасць
прадстаУнiкоУ ад пажаданай меншасцi, па-другое, як размеркаваць
выбарчыя участкi, каб забяспечыць такi мандат.
Згодна з распараджэннем ад 26 верасня 1919 г. колькасць членау гмшнага выбарчага сходу, яш абiрау у раду 1 / 1 0 частку са свайго складу, вызначау стараста. Ён жа падзяляу тэрыторыю гмшы
на выбарчыя участш, меу права змяняць межы грамады. Непасрэдна ажыццяуляу выбары прызначаны старастай гмшны выбарчы камiтэт, яш фармальна акрэслiвау колькасць мандатау на дадзеную акругу [5]. Акрамя гэтага, распараджэнне надавала старастам
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права разглядаць скарп на парушэнш закону у час выбарау па першай iнстанцыi [4].
Зусiм наадварот было на тэрыторыi цэнтральнай Польшчы. Згодна з арт. 3 выбарчай ардынацып ад 28 л^тапада 1918 г. для правядзення выбарау стваралася гмшная выбарчая камМя на чале з
мiравым суддзёй («суддзёй пакою») той акругi, дзе праходзШ выбары. Суддзя фармiравау з выбаршчыкау дадзенай гмiны камМю
у складзе 4 чалавек, прызначаючы аднаго з iх старшынёю [2]. Ташм
чынам забяспечвалася яе незалежнасць ад адмшстрацыь
Асаблiваcцю заходнебеларускiх зямель стала наяунасць гмшнага праулення. Яно складалася з войта, яго намесшка i аднаго лаушка, яшх выбрала гмiнная рада на 3 гады [5]. Гмшная рада разумелася як орган распарадчы, прауленне - як выканаучы у адносiнах
да рады. Цiкава, што войт i яго намеснiк м а г и быць абраны з жыхароу шшых гмiн (сельскiх цi гарадсшх) пры умове, што маюць пасiунае выбарчае права, умеюць чытаць i пiсаць па-польску. Гэта
вельмi важнае рашэнне ва умовах Заходняй Беларусь бо не ва у и х
сельскiх грамадах i гмiнах можна было знайсщ такога чалавека.
Працэдура iх абрання таксама давала магчымасщ злоужыванняу,
бо згодна з выбарчым статутам, выдадзеным генеральным камiсарам
«усходшх земляу», выбаршчык, якi быу нешсьменны, меу права
звяртацца да старшыш цi раднага, каб той н а т с а у на картцы для
галасавання тое iмя, якое ён назаве, пры гэтым старшыня павiнен
быу захоуваць таямнiцу [6]. Згодна з выканаучымi iнструкцыямi да
дэкрэта аб стварэнш гмiнных рад ад 5 снежня 1918 г. для цэнтральнай Польшчы у арт. 10 для нетсьменных пры выбарах гмшнага
войта б ы т прадугледжаны каляровыя карткi для галасавання: белая
азначала галасаванне за кандыдата, iншы колер - супраць [2].
Акрамя гэтага, выбары гмшнага праулення павшны б ы ^ быць
зацверджаны нагляднай уладай першай iнстанцыi. Калi стараста
адмауляуся зацвердзiць гэтыя выбары, то прызначал^я новыя.
Калi i новыя кандыдаты яму не падабал^я, то наглядная улада (у
асобе старасты) сама прызначала войта i яго намеснiка. [5]. У той
жа час у цэнтральнай Польшчы войт абiрауся тольш з жыхароу
дадзенай гмшы, а пры адмове старасты двойчы зацвярджаць выбранага гмшным сходам войта прадугледжвал^я трэщя выбары,
якiя ужо прызначау ваявода, i два кандыдаты, якiя атрымлiвалi
найбольшую колькасць галасоу, прадстаулялiся павятоваму народнаму камiсару да зацвярджэння на пасаду войта i яго намесшка [2].
Ташм чынам, як у цэнтральным рэпёне, так i на заходнебеларускiх землях знешне структура сельскага самашравання была
амаль аднолькавая. Юрыдычна першую ступень тэрытарыяльнага
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самашравання складалi гмшныя рады на чале з войтам, але наяунасць гмшнага праулення адрозшвала заходнебеларускiя земль
1стотная рознiца назiралася у спосабах фармiравання гмiнных i
гарадскiх рад, iх складзе, у спосабах вылучэння i зацвярджэння
службовых асоб - войтау, солтысау.
Канструкцыя выбарчай истэмы была накiравана на тое, каб забяспечыць польскай нацыянальнай меншасщ на заходнебеларускiх
землях прадстаунiцтва у органах сельскага самакiравання i амаль
гарантаваную магчымасць iх узначальваць. Агульная палггычная
адмiнiстрацыя у асобе старастау атрымлiвала магчымасць аказваць
велiзарны уплыу на выбарчы працэс. Старастам надалi права прызначаць дату выбарау, членау выбарчых камiсiй; падзяляць тэрыторыю на выбарчыя участкi; змяняць межы некаторых грамад (вёсак,
гарадсшх паселшчау, невялiкiх маёнткау), што пры выкарыстанш
прапарцыянальнай выбарчай сiстэмы мела велiзарнае практычнае
значэнне; права не тольш зацвярджаць войта, але дакладней будзе
сказаць прызначаць яго; разглядаць скарп на парушэннi выбарчага
заканадауства. У яго руках былi сканцэнтраваны функцыi не толькi
распарадчыя, але i выканаучыя, i кантралюючыя. Ф а к т ы ч н а
распараджэннямi генеральнага камфара на заходнебеларускiх землях быу уведзены iншы прававы рэжым, якi дазваляу легальнымi
сродкамi забяспечваць перавагу польскага насельнщтва пры выбарах
у мясцовыя органы самакiравання. Галоунай умовай пажаданага
функцыянавання сканструяванай истэмы, яе важнейшым ланцугом
стала дзяржауная адмiнiстрацыя - у асобе ваяводау i старастау.
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Становление суверенного государства связано с кристаллизацией национальных интересов. Формирование национальных интересов государств «старой Европы» проходило в рамках государственно-центристской модели, когда суверенитет стал атрибутом
государства, а не монарха. Осознание национальных интересов сложная эволюция как правящих элит, так и всего общества. Именно поиском приоритетов в политической стратегии общественного
развития ознаменовался период независимости Беларуси. Процессы государственного строительства в Беларуси были связаны с осознанием национально-государственных интересов и формированием политической элиты государственнического типа, ориентированной на защиту национальных интересов.
Национальное самоопределение Беларуси связано с государственным определением белорусского народа в гораздо большей
степени с гражданско-правовыми и политическими отношениями,
нежели с этническими. Этническая основа государственного строительства использовалась на ранних стадиях становления наций.
В условиях мозаичного индустриально-постиндустриально-информационного общества эта основа уступает место гражданской. Прерывистость исторического развития и специфика белорусской
идентичности оказывают существенное воздействие на процессы
современного национально-государственного строительства. Проблема политико-культурной самоидентификации белорусов связана со сложностью исторического пути, прерывистостью исторической и культурной традиции. Политико-культурная идентификация белорусов имеет пограничный характер. Национальное
самосознание белорусов оформилось во второй половине X I X - на61

