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выконваў функцыі каардынацыйнага цэнтра па арганізацыі супраціву
польскім інтэрвентам [4, с. 180].

У ліпені 1920 года пасля вызвалення Мінска ад польскіх акупантаў
белэсэры выказалі жаданне ўключыцца ў гаспадарчае і нацыянальна-дзяр-
жаўнае будаўніцтва на Беларусі. Аднак гэтае супрацоўніцтва працягвала-
ся нядоўга. ЦК БПС-Р адмовілася падпісаць «Дэкларацыю аб абвяшчэнні
незалежнасці ССРБ» (прынята 31 ліпеня 1920 года). Такое становішча
спраў прывяло да разрыву ўзаемаадносін бальшавікоў з белэсэрамі і пе-
раход апошніх у апазіцыю.

Такім чынам, БПС-Р прыйшлося змагацца ў Заходняй Беларусі пад-
час савецка-польскай вайны як супраць буржуазна-памешчыцкай
Польшчай, так і супраць бальшавікоў, пазнаючы жорсткасць рэпрэсій за
свае палітычныя погляды з абодвух бакоў.

Літаратура і крыніцы
1. Глушакова Н.А. Была такая партыя // Маладосць. – 1998. – С. 243.
2. Dzieje Polskie pod redakcj№ J.Topolskiego. – Warszawa, 1976. – S. 622.
3. Garlicki A. Jуzef Piіsudski 1867 – 1935. – Warszawa, 1988. – S. 216.
4. Сташкевич Н.С. Партия Белорусских социалистов-революционеров //

Минск. – Згода. – 1994. – №2. – С. 176
5. Skardziсski B. Polskie lata 1919 – 1920. – T. 1. – Warszawa, 1993. – S. 189.

С.А. Фядзечка, ПФ БДЭУ, г. Мінск

БЕЛАРУСЫ ЯК НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МЕНШАСЦЬ
У КАНТЭКСЦЕ ВЕРСАЛЬСКАЙ СІСТЭМЫ

Ва ўмовах стварэння новай польскай дзяржаўнасці асноўнай крыні-
цай рэгулявання становішча нацыянальных меншасцей на яе тэрыторыі
было міжнароднае права. Па заканчэнні першай сусветнай вайны ў Еўро-
пе ствараецца сістэма бяспекі, заснаваная на Версальскіх мірных пагад-
неннях. Галоўнай геапалітычнай прычынай падпісання шэрагу дагавароў
стаў не толькі факт сканчэння вайны, але і факт узнікнення новых дзяр-
жаў на палітычнай карце Еўропы. Неўпэўненасць краін-пераможцаў у
этнічнай сітуацыі ў новых межах паміж такімі дзяржавамі, як Чэхаслава-
кія, Румынія, Венгрыя, Польшча, Германія, Аўстрыя і інш., прывяла да
ўзнікнення сістэмы міжнароднага права па забеспячэнню правоў нацыя-
нальных меншасцяў.

Адносна нацыянальнай палітыкі яшчэ перад адраджэннем Польшчы
вылучыліся дзве канцэпцыі. Першая, найлепей сфармуляваная нацыяналь-
на-дэмакратычным рухам, была развіццём формулы, якая агалошвала
перавагу нацыянальных інтарэсаў у адносінах да дзяржавы і грамадства,
а таксама прызнавала натуральнасць нацыянальных канфліктаў [1, c. 62].
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Адпаведна гэтай канцэпцыі ролю гаранта стабільнасці і незалежнасці
польскай дзяржавы павінен быў выконваць польскі народ, бо валодаў знач-
най перавагай у гаспадарчым жыцці і культурным развіцці перад астатнімі.
Іншыя народнасці павінны былі падпарадкавацца гэтай палітычнай, эка-
намічнай і культурнай перавазе палякаў. Такая праграма адмаўляла ня-
польскім жыхарам дзяржавы права на свабоднае нацыянальнае жыццё,
робячы з іх грамадзян ніжэйшай катэгорыі. Канкрэтна гэта прыводзіла да
паланізацыі беларусаў і ўкраінцаў [1, c. 303], ізаляцыі яўрэяў ад грамадс-
кага жыцця і аслаблення гаспадарчай і палітычнай пазіцыі немцаў, а ў
перспектыве павінна была адбыцца паланізацыя занятых імі тэрыторый.
Выразам гэтай дактрыны была тэрытарыяльная праграма Народнай Дэ-
макратыі, вядомая пад назвай «інкарпарацыйнай» [1, c. 320].

У апазіцыі да нацыяналістычнай думкі заставаліся прапагандуючыя
вырашэнне нацыянальнага пытання праз талерантнасць і суіснаванне. Яны
зыходзілі з таго, што механізмы стварэння І Рэчы Паспалітай змогуць
дапамагчы стварыць новую, другую, Рэч Паспалітую ўжо ў федэратыў-
най форме [2, c. 23]. Пры гэтым уступленне ў федэрацыю павінна быць
дабраахвотным, а сам федэратыўны тып дзяржавы павінен прывясці да
дэмакратызацыі ўнутраных стасункаў і гарантаванага прызнання праў усіх
народнасцяў. Адну з перашкод поглядаў федэралістаў, на погляд аўтара,
складала думка, што этнічныя межы ва Ўсходняй Еўропе немагчыма вы-
значыць, а права на самавызначэнне належыць таксама палякам, якія пра-
жываюць на Ўсход ад Сана і Буга; у гэтым выпадку праграма была прад-
стаўлена як прыклад рэалізацыі права на самавызначэнне народаў [3, c.
488]. Частка польскіх палітыкаў, а перш за ўсё Ю.Пілсудскі, выкарыстаў-
вала федэрацыйную канцэпцыю пераважна для вырашэння нейкіх так-
тычных пытанняў.

Тыповай праявай такога становішча былі спрэчкі ў польскай дэле-
гацыі перад парыжскім кангрэсам. Польскія нацыянал-дэмакраты начале
з Р.Дмоўскім выступалі за стварэнне моцнай дзяржавы паміж Германіяй і
Расіяй. З гэтай нагоды Р.Дмоўскі лічыў, што «федэрацыя – гэта слабасць,
а не сіла, таму што ўласна няма з кім ствараць федэрацыю. Якое ж пан-
ства створыць та Літва? У межах гістарычных, то хто там будзе кіраваць,
з кім ствараць федэрацыю? Не магчыма ўявіць у Еўропе краіну, у якой бы
панавала такая каша з адногот боку элементу літоўскага, з другога боку
элементу беларускага, з трэццяга боку напалову бальшавіцкай напалову
антыпольскай яўрэйскай анархіі, і ўрэшце, чацьвёртага боку – польскага
насельніцтва, апіраючагася на буйную зямельную ўласнасць, якая там
хутка знікае».

У рамках дыскуссіі па гэтай праблеме Антоні Суйкоўскі прапанаваў
адваротнае: аставіць этнічную Літву па-за межамі Польшчы; прадухіліць
канчатковы падзел беларускай народнасці ў выніку інкарпарацыі і русіфі-
кацыі ўсходняй часткі; у створанай федэрацыі павінен існаваць відавоч-
ны падзел паўнамоцтваў паміж суб’ектамі (Польшча, Літва (!!!) і Украі-
на) і цэнтрам. Такім чынам, унутраная сітуацыя ў Польшчы спрыяла доў-
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гаму абмеркаванню і калегіяльнаму вырашэнню праблемы нацыянальных
меншасцяў. У выпадку гвалтоўнага вырашэння гэтага пытання на карысць
прыхільнікаў інкарпарацыі новая польская дзяржава атрымоўвала знач-
ныя ўнутраныя праблемы ў міжнацыянальных адносінах.

Трактаты аб правах нацыянальных меншасцяў былі падпісаныя ў
аднабаковым парадку прадстаўнікамі малых дзяржаў. Другі бок – вялікія
еўрапейскія дзяржавы ў адносінах да сябе ніякіх абавязкаў не прымалі. У
выніку заключэння Версальскіх пагадненняў узнікшыя дзяржавы выму-
шаны былі падпісваць не толькі агульныя дакументы, але таксама, пад
ціскам вялікіх дзяржаў, і дамоўленасці аб правах нацыянальных меншас-
цяў. Дагавор з Польшчай быў падпісаны першым 28 чэрвеня 1919 года ў
Версалі і ўступіў у сілу разам з Версальскім дагаворам 10 снежня 1920
года. Падобная сітуацыя растлумачвалася проста – дзяржаў-пераможцаў
найбольш хвалявала вырашэнне праблемы Горнага Шлёнска і іншых тэ-
рыторый былой кайзераўскай Германіі, якія адыходзілі да Польшчы. Гор-
ны Шлёнск значны час належыў Германіі, і плебісцыт аб уключэнні яе ў
склад Польшчы месцамі выліваўся ў узброеныя сутыкненні немцаў і па-
лякаў. Далейшае развіццё сітуацыі падмацоўвае нашу канцэпцыю: 15 мая
1922 г. Польшча на перамовах з Германіяй у Жэневе прыняла далёка іду-
чыя абавязкі ў адносінах да нямецкай меншасці, у Лізе Нацый адразу (16
мая 1922 года) ствараўся механізм назірання за правамі нямецкай мен-
шасці на працягу 15 гадоў [4, с. 12]. Гэтыя дамоўленасці прадугледжвалі
правы па набыцці грамадзянства, агульнавядомыя грамадзянскія правы
(роўнасць, ахова жыцця, свабоды і г.д.), а таксама пэўныя правы нацыя-
нальнай меншасці. Адной з галоўных падстаў для рэалізацыі гэтых пра-
воў былі вынікі перапісаў насельніцтва [4, с. 53], ствараючы з перапісу
падзею, значна ўплываўшую на нацыянальную палітыку польскай дзяр-
жавы. Нягледзячы на універсальнасць юрыдычных норм па абароне праў
нацыянальных меншасцяў ІІ Рэчы Паспалітай, фактычна галоўныя бакі
версальскіх дамоўленасцяў былі накіраваны толькі на развязанне прабле-
мы Горнага Шлёнска.

Аб поглядах краін Антанты на праблему славянскіх меншасцяў
Польшчы можна дагадвацца па прапанове лорда Керзона (т.зв. «Лініі Кер-
зона»). Падобная прапанова сведчыць аб тым, што вырашэнне гэтай праб-
лемы Антанта бачыла ў пабудове рэгіянальнай сістэмы міжнароднага
права, у якой павінны былі ўдзельнічаць і краіны са складу былой Рас-
ійскай Імперыі. Ва ўсялякім разе, краіны Антанты не лічылі мэтазгодным
уключэнне беларускіх, украінскіх і літоўскіх земляў у склад Польшчы.
Агульнавядомая недасканаласць версальскай сістэмы адбілася і на стано-
вішчы беларускай нацыянальнай меньшасці ў ІІ Рэчы Паспалітай. Ня-
гледзячы на распрацаваную сістэму абароны правоў, яна павінна была
ўдакладняцца праз заключэнне рэгіянальных дагавароў і праз стварэнне
нацыянальных інстытутаў абароны нацыянальных меншасцяў.
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УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ

БЕЛОРУССИИ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Среди проблем, опосредованно влияющих на белорусско-украинс-
кие отношения, важное место занимает проблема, связанная с деятельно-
стью антисоветского украинского движения на территории Беларуси.
Проблема является сложной, противоречивой, привлекающей внимание
политиков, вызывающей интерес у учёных-историков и эмоции у населе-
ния. Объясняется это в равной степени как трагичностью судьбы этого
движения, так и неоднозначностью сведений о нём.

Длительное время в крайне редких публикациях по этому вопросу
наблюдалось либо произвольное, либо заданное непонимание специфи-
ки деятельности украинцев в южных районах республики. Дело в том,
что там была благоприятная почва для антисоветского украинского дви-
жения, так как на белорусском Полесье в первой половине XX века про-
живало определенное количество украинскоязычного населения. Это до-
казывают этнические и лингвистические карты, из которых видно, что
северная граница распространения украинского языка в Брестской обла-
сти проходит по линии Пружаны – Пинск [1, с. 54]. Во время фашистской
оккупации Брестчина вошла в состав рейхскомиссариата Украина, поэто-
му украинцы действовали здесь на «законных» основаниях.

Ведущее место в деятельности антисоветского украинского движе-
ния в предвоенный период на территории Западной Белоруссии имело
большое влияние петлюровское движение. Петлюровцы пропагандиро-
вали идею консолидации всех творческих сил на базе республиканской
концепции Украинской Народной Республики как законного Государствен-
ного Центра Украины. Они воспитывали молодых людей в духе всена-
родного милитаризма. Их культ Народной Республики постепенно пре-
вращался в петлюровское движение.


