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А. Г. Цымбал

ПАЛЕССЕ У ПАЛ1ТЫЦЫ ПОЛЬСК1Х УЛАД (1921-1939)
У АДЛЮСТРАВАНН1 ПОЛЬСКАЙ ПСТАРЫЯГРАФП
Асабл1васщ палпычнага, сацыяльна-эканам1чнага становшча Палескага
рэпёна у складзе м1жваеннай польскай дзяржавы заусёды выклшал1 навуковы штарэс у даследчыкау. Палескае ваяводства II Рэчы Паспал1тай
разглядалася як адзш з самых цывшзацыйна адсталых рэпёнау крашы
i асацыявалася з беднасцю польсюх «крэсау», непраходным1 балотам1 i з
«тутэйшым» насельнщтвам з невыразнай нацыянальнай самасвядомасцю.
Падобная абасобленасць гэтых тэрыторый рабш iх аб’ектам вывучэння
i распрацоукi планау па калашзацьй i аб,яднаннi Палесся з рэштай Польшчы
яшчэ у мiжваенны перыяд [1]. Ужо з першых год iснавання II Рэчы
Паспалтай улады i навукоуцы звярталi пшьную увагу на усходнiя землi,
рыхтуючы аналiтычныя матэрыялы i распрацоуваючы пал^ычныя праграмы.

Так, нацыянальна-этшчную праблематыку заходнебеларускага рэпёна
вывучау К. Сракоуск [2]. Асабл1ва актыв1завалася даследаванне беларусюх
тэрыторый з сярэдзшы 1930-х гадоу. У спецыяльна падрыхтаваным у 1935 г.
выданш «Праблематыка усходшх зямель у святле непасрэднага наз1рання
тэрыторый» л1чылася, што гэтыя земл1 Польшча здабудзе у барацьбе з прыродай, а не праз крыуду нацыянальных меншасцей [3, арк. 11]. Нацыянальныя адносшы у Заходняй Беларус даследавау С. Вюлавух [4]. Шмат увап
надавалася вывучэнню нацыянальнай праблематык i щэнтычнасщ палешукоу, падобнае даследаванне было падрыхтавана для Мiнiстэрства вайсковых
спрау [5]. Этнiчныя працэсы на Палесс знаходзiлiся у цэнтры увап
Ю. Абрэнбскага [6].
Пасляваенны перыяд не прынёс усплеску вывучэння Палескага рэпёна.
Даследаваннi усходшх зямель II Рэчы Паспалiтай у ПНР былi абмежаваны,
у першую чаргу, па прычыне iдэалагiчных i цэнзурных установак улад.
Асобныя аспекты нацыянальнай палiтыкi закраналюя А. Хайноусюм [7],
а найбольш вядомай працай з’яуляецца кнiга Е. Тамашэускага «З гiсторыi
Палесся», прысвечаная сацыяльна-эканамiчным адносiнам [8].
Змена палпычнага рэжыму у Польшчы у канцы 1980-х гг., а таксама
магчымасць навуковых пошукау у беларусюх архiвах стварылi новыя умовы
для развщця гiстарычнай навукi, што абумовша рост iнтарэсу, у тым лжу да
палескай праблематыкi. У вышку быу падрыхтаваны шэраг выданняу, дзе
разглядаюцца разнастайныя аспекты гiсторыi Палесся у складзе II Рэчы
Паспалггай.
Абагульняючым выданнем, якое дазваляе стварыць поунае уражанне аб
становiшчы Палескага рэгiёна у складзе польскай мiжваеннай дзяржавы,
стала праца В. Слешыньскага «Палескае ваяводства» [9]. Аутар хоць i адмауляе выкарыстанне палонацэнтрычнага падыходу на натсання сваёй
працы, але прызнаецца, што даследаванне на падставе крынщ адлюстроувае
выключна пукт гледжання польскай адмшютрацьй. Гiсторык спрабуе ацанiць
прычыны i вынiкi палiтыкi мясцовых улад, раскрывае шматлiкiя аспекты
умоу жыцця насельнiцтва Палесся, якiя раней не уздымалюя у гггарычнай
навуцы. Паказаны геаграфiчныя, клiматычныя умовы i прырода Палесся,
працэсы стварэння вертыкалi ваяводскай адмiнiстрацыi, насельнiцтва рэгiёна,
грамадска-палпычныя i рэлiгiйныя адносiны, гаспадарка, ахова здароуя,
асвета, стан горада i вёскi, пытаннi культуры i бяспекк У цэнтры увагi
таксама знаходзяцца планы польсюх улад па стварэнш польскага анклаву на
Палессi. Паводле аутара, ключавую ролю адыгрывала асоба i пасада ваяводы,
менавгга асабютыя погляды кiраУнiкоУ мясцовых улад вызначалi лакальную
палiтыку [9, с. 42-47]. У кшзе прадстаулены характарыстыкi асоб, яюя
займалi пасаду ваяводы у мiжваенны перыяд. Жыццю i дзейнасщ палескага
ваяводы В. Костэк-Бярнацкага таксама прысвечана манаграфiя П. Щхарацкага [10].
Галоуным пытаннем у дзейнасщ польсюх улад на Палесс была
нацыянальная структура насельнiцтва, менавгга адносна н евял т працэнт
палякау у параунанш з шшымГ усходшмГ ваяводствам^ а таксама вялiкая

група «тутэйшага» насельнщтва з дакладна неакрэсленай нацыянальнай
самасвядомасцю. Нацыянальная i сацыяльна-пал^ычная праблематыка знаходзшася у цэнтры увап П. Цiхарацкага [11; 12; 13]. Я. Мiрановiча [14].
i В. Слешыньскага [15; 17].
Пры характарыстыцы нацыянальных груп на ПалесЫ навукоуцамi
сцвярджаецца, што феномен «тутэйшасщ» паустау не без удзелу польсюх
улад, якiя iмкнулiся падкрэслiць нацыянальную спецыфiку Палесся для
рэалiзацыi сваiх планау [9] i дасягнуць нацыянальнай перавап польскага
элемента на гэтых землях. Польскае насельнiцтва знаходзiлася, пасутнасщ, у
прывiлеяваным становiшчы i павшна было адыграць ключавую ролю у
паланiзацыi палешукоу.
Праваслауная царква, да якой належала большасць насельнiцтва, у пла
нах польсюх улад разглядалася як перспектыуны iнструмент у рэалiзацыi
асiмiляцыйнай палiтыкi. П. Цiхарацкi вызначае рэлiгiйны канфлiкт на
Палессi як адну з галоуных рыс, яюя характарызуюць цывiлiзацыйнае
аблiчча Палесся. Традыцыйныя падзелы на праваслауных i каталжоу ускладнялiся мiсiянерскiмi праграмамi Ватыкана, накiраванымi на стварэнне рэль
гшных суполак усходняга абраду. Рэлiгiйная праблематыка уключала справу
выкарыстання беларускай i украшскай моу у праваслаунай царкве i iмкненне
польскай адмiнiстрацыi да яе палашзацьй.
Нацыянальная структура знаходзша сваё адлюстраванне у сацыяльнапал^ычным жыццi, у якiм удзельнiчалi польсюя, беларускiя, украiнскiя,
рускiя i яурэйсюя арганiзацыi. Галоуны падзел праходзiу памiж польскiмi
арганiзацыямi i прадстаунiкамi нацыянальных меншасцей, якiя па-рознаму
глядзелi на палпыку польскай дзяржавы. Лiнii палпычных i нацыянальных
падзелау станавiлiся крынщай канфлiктау памiж сацыялiстамi i камунютам^
украiнцамi i рускiмi, нацыянальнымi дэмакратамi i нацыянальнымi меншасцямi. Поспех i папулярнасць Беларускай сялянска-работнiцкай грамады
(БСРГ), па-меркаваннi П. Цiхарацкага, абумоулены зваротам да актуальных
праблем насельнщтва: асаднщтва, зямельнай рэформы, рэвiндыкацыi царкоуных уладанняу, беларускамоунай асветы i iнш. Адносна пытання уплыву
камунiстау на паустанне i дзейнасць 1 рамады аутар сцвярджае яе аутэнтычны характар, абумоУлiваючы гэта малалiкасцю КПЗБ [11, с. 215],
нягледзячы на в я л т я сiмпатыi мясцовага насельнiцтва да левых рухау.
У цэлым улады, па меркаванш гiсторыка, спраулялiся з нейтралiзацыяй камунiстычнай пагрозы [13, с. 249].
Пытаннем, цi былi шансы на сапрауднае паразуменне i нармальныя
адносiны памiж палякамi i дзяржавай, з аднаго боку, i некалькiмiльённымi
славянскiмi меншасцямi - з другога, задаецца i Е. Мiрановiч. Акрамя
дэталёвага аналiзу канцэпцый нацыянальнай пал^ыю, аутар канцэнтруе
увагу на этапе фармулiроукi планау, пошуку аргументау i падстау адносiн
улад да беларусау i украшцау. У вышку, па меркаванш даследчыка, памкненш
беларусау да культурнай аУтаномii разбшся аб польскiя нацыянальныя
iнтарэсы, вызначаныя у катэгорыях iнкарпарацыянiзму [14, с. 280-281].

Не менш складаным ва усё больш наб1раушай аутарытарныя i нацыяналютычныя рысы польскай дзяржаве было становiшча яурэяу, у выпадку
якiх дзяржава не праводзша выразнай асiмiляцыйнай паштыю, але рост
антысемiцкiх настрояу у грамадстве прыводзiу да масавых праяу гвалту, як
гэта адбылося у Брэсце у 1937 г. Па меркаванш В. Слешыньскага, у штарэсах
дзяржавы было, каб грамадская агрэЫя, напрыклад, у рамках камунiстычнага
i сацыялiстычнага рухау, была накiравана супраць яурэяу, а не шшых
грамадзян щ дзяржаунай улады [15, с. 8].
З нацыянальнай праблематыкай шчыльна звязаны i пытаннi асветы.
Найбольш грунтоунай працай, прысвечанай функцыянаванню сютэмы адукацыi на Палессi, з’яуляецца праца А. Смалярчыка [16]. Аутар уздымае
шэраг галоуных пытанняу, яюя ляжаць у цэнтры даследаванняу школьнщтва
на Палессi: цi iмкнулiся польсюя улады праз павелiчэнне колькасцi школ
узмацнщь польскую прысутнасць на гэтых землях, цi прывяло пашырэнне
двухмоуных школ да абмежавання школьнiцтва нацыянальных меншасцей,
цi выкарыстоувалася школа польскiмi уладамi для барацьбы з камунютычным уплывамi i цi iснавалi альтэрнатывы для насельнiцтва Палесся, акрамя
камунютычнага руху. П. Цiхарацкi падкрэ^вае, што улады шмат iнвеставалi
у развщцё адукацыi, каб рэалiзаваць адразу дзве мэты - лiквiдацыю
нетсьменнасщ i асiмiляцыю няпольскага насельнiцтва.
В. Слешыньск пiша, што авалоданне польскай мовай стварала новыя
магчымасцi для сацыяльнага росту моладзi [15, с. 205]. Нягледзячы на
афiцыйныя лозунп аб дзяржауным выхаваннi, менавiта Палессе дзякуючы
сiстэме адукацыi павiнна было ператварыцца у землi з дамшаваннем
польскага элемента [17, с. 188].
Што датычыцца вынiкау польскай пал^ыю на Палессi, то, напрыклад,
П. Щхарацю пазбягае адназначных ацэнак магчымых перспектыу i дасягненняу. Ваенная мабшзацыя, якая пачалася з сакавжа 1939 г., прайшла
паспяхова, i палескiя вайсковыя часцi добра выканалi свой абавязак у
польска-нямецкай вайне, што пацвярджае водгук насельнщтва на патрыятычныя заклiкi дзяржавы, але спуацыя цалкам змянiлася пасля 17 верасня 1939 г.
[11, с. 435-436]. У сваю чаргу, В. Слешыньск больш катэгарычна сцвярджае,
што аЫмшяцыйная пал^ыка польскiх улад правалшася i не дасягнула сваiх
мэт. У верасш 1939 г. настуту «канец польскiх крэсау», што пацвярджаецца
рэакцыяй насельнiцва Палесся на прыход Чырвонай армii [9, с. 307-308].
Польсюя аутары дэманструюць розныя падыходы да вывучэння праблематыкi усходшх зямель II Рэчы Паспалiтай. Напрыклад, А. Смалярчык
адюдвае польскацэнтрычныя тлумачэнш i адзначае, што асвятленне падзей
выключна праз прызму польскай адмшютрацьй не з’яуляецца поуным i аб’ектыуным. Наадварот, менавгга праз вывучэнне палiтыкi дзяржауных улад
пабудаваны працы В. Слешыньскага, у якiх гучаць пэуныя каланiяльныя
ноты. Аутар карыстаецца тэрмiнам «крэсы» адносна усходнiх ваяводствау
II Рэчы Паспалггай, а у працах фактычна супрацьпастауляюцца польская
адмшютрацыя, якая нясе асвету, цывiлiзацыйны i эканамiчны прагрэс для

«тутэйшага» насельнщтва, i польская дзяржава, якая 1мкнецца абаранщь
сябе. Мясцовае насельнщтва не выступае суб’ектам жыцця на Палесс^
а толькi аб’ектам палпыю польскiх улад.
Такiм чынам, з канца 1980-х гг. польская гiстарыяграфiя Палесся зрабiла
значны крок наперад. Падрыхтаваны шэраг грунтоуных прац, прысвечаных
розным аспектам жыцця Палескага рэпёна у мiжваенны перыяд, уведзена
у навуковы зварот значная колькасць новага факталапчнага матэрыялу з
беларускiх архiвау. Метадалагiчна большасць прац пабудавана на аснове
аналiзу падыходау улад i рэалiзацыi дзяржаунай палiтыкi у рамках «крэсовай» парадыгмы, на падставе чаго можна сцвярджаць, што у польскай
гiстарыяграфii да цяперашняга часу недастаткова прысутшчае «голас» тых,
на каго была наюравана асiмiляцыйная палпыка мiжваеннай польскай
дзяржавы.
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Е. А. Шаркова
СОЗДАНИЕ ПЕРВЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ:
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
В пенитенциарной системе Российской империи до середины XIX в.
отсутствовал не только урегулированный порядок и условия исполнения
наказаний в отношении несовершеннолетних правонарушителей, но и не
было специальных исправительных учреждений для их содержания. Под
ростки со взрослыми преступниками содержались вместе в одинаковых
условиях, наравне с ними входили в этапные партии, испытывая при этом
всевозможные унижения, страдания и лишения. Кроме того, российское
законодательство долгое время даже не знало понятия несовершеннолетнего
преступника как субъекта уголовно-правовых отношений. Впервые в
качестве специального субъекта уголовной ответственности и наказания
малолетний преступник закрепляется в Артикуле воинском 1715 г. Однако
документ не раскрывает возрастную характеристику, по достижении которой
малолетний преступник (или как там сказано младенец) должен нести
ответственность перед государством и может быть подвержен наказанию.
Впоследствии решение этого правового вопроса нашло отражение в
постановлении Сената от 10 марта 1765 г., утвержденном указом Екатерины II
26 июня, где было закреплено: «...по уголовным делам совершенный возраст
считать 17 лет; ранее этого возраста пыток не производить, а по исследовании
представлять Сенату, которые преступники будут менее 17 лет и смертной
казни не заслуживают, а только телесное наказание, тех без представления
в Сенат наказывать от 15 до 17 лет плетьми, от 10 до 15 лет - розгами, десяти
же лет и меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам»
[1, с. 413].
Дальнейшее развитие институт уголовной ответственности несовершен
нолетних получил в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
в редакции 1845 г. Понятием несовершеннолетние определялась категория лиц

