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ПАЛ1ТЫКА ПАМЯЦ1 I АС1МШЯЦЫЯ БЕЛАРУСКАГА НАСЕЛЬН1ЦТВА 
ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУС1 У М1ЖВАЕННАЙ ПОЛЬШЧЫ

Палпыка памящ або пстарычная палпыка як шструмент пабудовы 
нацыянальнай дзяржавы адносна нядауна стала прадметам даследавання 
псторыкау. Кейс Заходняй Беларуси якая у м1жваенны перыяд знаходзшася 
у складзе Польшчы i зведала палпыку палашзацый, атсаны у пстарыяграфй 
з розных бакоу: нацыянальнага, рэлiгiйнага, сацыяльна-эканамiчнага i г.д. 
Але сёння практычна адсутнiчаюць даследаванш, якiя б прадстаулялi шмва- 
лiчнае вымярэнне спроб нацыянальнай асiмiляцыi беларусау праз кан- 
струяванне адпаведнага пстарычнага наратыву i польскай палiтыкi памящ. 
Адзшай працай, якая уздымае дадзенае пытанне з’яуляецца работа 
В. Слешыньскага, прысвечаная iнструменталiзацыi гiсторыi у палпычных 
мэтах i канструяванню гiстарычнага наратыву у Беларусi.

Землi Заходняй Беларус у вынку Рыжскага мiрнага пагаднення 1921 года, 
падпiсанага Савецкай Ракяй ад iмя БССР, апынулiся у складзе польскай 
дзяржавы. Адносты да беларускага насельнщтва i тэрыторый у мiжваенны 
перыяд вызначалiся канкурэнцыяй памiж дзвюма канцэпцыямi: iнкарпарацыi 
i фэдэралiзацыi. Першая была прадстаулена польскiмi нацыянал-дэмакратаму 
якiя сцвярджалi неабходнасць нацыянальнай акмшяцый славянскiх меншас- 
цей. Другая -  прадугледжвала стварэнне буфера памiж Польшчай i Расiяй 
праз федэралiзацыю з Польшчай беларускк, украiнскiх i лпоусюх тэрыторый. 
Абодва падыходы абапiралiся на пстарычную спадчыну i аргументацыю, 
звярталюя да гiсторыi польска-беларускiх адносiн.

У рэалiзацыi асiмiляцыйнай палiтыкi гiсторыя адыгрывала важную ролю. 
Абодва падыходы спасылалюя на нацыянальныя або дзяржауныя пста- 
рычныя польскiя традыцыi у выглядзе ягелонскай iдэi. Пэуным чынам 
сканструяваны гiстарычны наратыу павiнен быу легiтымiзаваць уключэнне 
беларускiх зямель у склад Польшчы, абгрунтоуваць паланiзацыю i акмшя- 
цыю насельнiцтва.

Для шматлiкiх палпычных сш, як польскiх, так i беларускiх, своеасаб- 
лiвым месцам памящ з’яулялася гiсторыя ВКЛ i унй 1569 года, да спадчыны 
якой яны часта звярталiся. 1дэя новага увасаблення Рэчы Паспалiтай, як саю- 
за народау былога Вялiкага Княства Лпоускага, была адной з цэнтральных 
у палiтыцы памяцi польскiх улад. Праводзшася аналогiя з паланiзацыйнымi 
працэсаш сярод шляхты у часы Рэчы Паспалпай, што звязвалася з пста- 
рычнай мiсiяй Польшчы i палякау, якiя неслi свет еурапейскай цывшзацый 
на Усход.

Галоунымi iнстытутамi палiтыкi памящ наюраванай на асiмiляцыю 
няпольскага насельнщтва у першую чаргу з яулялася школа. У мiжваенны 
перыяд уладамi прапаноувалiся два падыходы узмацнення польскага уплыву 
праз школьнщтва -  нацыянальнае выхаванне i дзяржаунае выхаванне.
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Першае было звязана з щэяй польскай нацыянальнай Micii, да якой павшна 
было рыхтавацца маладое пакаленне. Нацыя згодна з падыходам абвя- 
шчалася найвышэйшай каштоунасцю, а лепшым сродкам, каб прывщь 
польскую нацыянальную щэнтычнасць, лiчылаcя польская гicторыя i зварот 
да шляхецка-рыцарскай i каталiцкай традыцый, што павiнна было спрыяць 
ператварэнню наcельнiцтва польcкiх «крэсау» у сапраудных палякау, у вы- 
нiку выхаванне набывала выразна нацыяналicтычную афарбоуку. Мшютр ас- 
веты С. Грабcкi у 1927 г. тсау, што школа павшна выхоуваць польскую 
i няпольскую моладзь на добрых грамадзян Польшчы. Гэта значыць даць ёй 
польскую культуру, дух, прышчатць любоу да польскай лггаратуры, мастацтва, 
культу польсих герояу, гордасць за прыналежнасць да польскай дзяржавы, 
пачуццё агульнай пстарычнай традыцыii з польcкiм народам i як мiнiмум 
расавага i кроунага пакрывенства з польcкiм наcельнiцтвам.

Пасля перавароту 1926 г. i усталявання рэжыму cанацыi на першы план 
выйшла iдэя дзяржаунага выхавання. Г алоунай мэтай абвяшчалася пабудова 
вялшай Польшчы, што патрабавала канcалiдацыi ушх грамадзян краiны вакол 
моцнай улады. На практыцы на першы план у палпыцы памяцi пачалi 
выходзщь акцэнты, звязаныя з выбiтнымi каралямi з гicторыi Польшчы, якiя 
павшны былi падкрэcлiць значнасць асобы юраушка дзяржавы i спрыяць 
умацаванню культу асобы Ю. Пiлcудcкага.

Палiтыка памящ санацыйнага лагера падкрэcлiвала гicтарычныя cувязi 
беларускага i польскага народау, але у цэлым беларускаму пытанню у парау- 
наннi з украшсим цi яурэйcкiм надавалася мала увагк Лiчылаcя, што галоу- 
най праблемай у беларуcкiм кiрунку з’яуляецца неабходнасць лшвщацый 
уплыву камунicтычнага руху. Беларуси аспект у канcтруяваннi гicторыi 
не згадвауся увогуле, але палякi i Польшча прадcтаулялicя выключна пазпыуна.

Адной з галоуных дыcкурciуных cтратэгiй польскага пстарычнага нара- 
тыву было супрацьпастауленне польскай палпыи i агрэciуных дзеянняу ца- 
рызму, у параунаннi з якiмi аciмiляцыйныя практыкi прадcтаулялicя як ста- 
ноучы працэс, а Польшча мела пстарычныя правы ажыццяулення экcпанcii 
на Усход. Беларускае пытанне у таим аспекце выступала толькi як частка 
расшска-польскага канфлiкту. На першы план вылучалюя гicтарычныя асобы, 
звязаныя з супращуленнем раciйcкай iмперыi -  Т. Касцюшка, Р. Траугут, 
якiя паходзш з беларуcкiх зямель i мелi шчыльныя кантакты з Польшчай. 
Галоунай iдэяй павiнна было быць аргументаванне гicтарычных сувязей 
памiж ВКЛ i Польшчай, а таксама абуджэнне недаверу адносна Расй 
(iмперcкай або сацыялютычнай).

Беларускага сялянскага наcельнiцтва у польсим гicтарычным наратыве 
практычна не юнавала. Вобраз гicторыi падавауся у святле польскай этнана- 
цыянальнай перспектывы i уяуляу хутчэй гicторыю Польшчы i палякау на 
беларуcкiх землях. Псторыя асобных тэрыторый, рэгiёнау i мясцовасцей 
прадстаулялася праз прызму уладароу, магнатау, шляхты i духоуных дзеячау. 
Ключавымi cюжэтамi былi войны перыяду Рэчы Паcпалiтай, а таксама 
пауcтаннi супраць расшсих улад перыяду падзелау, у яих усе народы Рэчы 
Паспалггай -  палякi, лiтоуцы, украiнцы i беларусы -  выcтупалi разам за 
адраджэнне адзiнай дзяржаунаcцi.
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Пал1тыка памящ абумоул1вала адпаведныя мемарыяльныя практыю, 
звязаныя са святкаваннем 3 мая -  Дня Канстытуцьи Рэчы Паспал1тай, 
або 11 лютапада -  Дня незалежнасщ Польшчы. Святкавалюя гадавшы паустан- 
няу, аднаулялюя помшю паустанцау.

Шмат увап надавалася акту Люблшскай унп, з якога шбыта i пачына- 
лася развiццё пауночна-усходшх зямель Рэчы Паспалiтай дзякуючы польска- 
му цывiлiзатарскаму уплыву, якi быу перарваны падзеламi i якi зараз неаб- 
ходна было вярнуць. Ашсанне царкоунай Брэсцкай унii таксама падкрэ^вала 
сувязь беларусау з заходняй культурай.

Беларускае пытанне як самастойнае у польскiм гiстарычным наратыве 
узшкае толью у Х1Х стагоддзi, калi на асаблiвасцi русiфiкаванага краю 
звяртаюць увагу польсюя шляхцiчы i даводзяць да насельнщтва iдэю аб 
iснаваннi самастойнага беларускага народу. Толью падчас Першай сусветнай 
вайны у сувязi з развщцём нацыянальных рухау паустае абвешчаная 
Беларуская Народная Рэспублiка. Увогуле беларускае пытанне традыцыйна 
прадстауляецца як замежная штрыга -  нямецкая або бальшавщкая. 
Нацыянальныя асаблiвасцi беларусау не зауважалюя, а сам факт ix юнавання 
разглядауся як пабочны прадукт барацьбы памiж Расiяй, Польшчай i Г ерманiяй.

Польскiя улады пры дапамозе розных шстытутау -  адмiнiстрацыi, друку, 
школы, iмкнулiся аб’яднаць беларускi i польскi гiстарычны наратыу. 
Беларуская меншасць у Польшчы павiнна была прыняць польскую гiсторыю 
як сваю, што павiнна было спрыяць распаусюджванню польскай нацыяналь- 
най iдэнтычнасцi сярод беларускага насельнщтва. Беларусы разглядалiся 
як частка польскага грамадства, як сшезцы щ кашубы, не больш як этнагра- 
фiчная група.

Значная частка пстарычнага дыскурсу адводзiлася барацьбе з каму- 
нiстычным вобразам гiсторыi, якi у сiлу сацыяльна-нацыянальных асаблi- 
васцей рэпёна набывау асаблiвую папулярнасць сярод збяднелага беларускага 
сялянства. Але галоуны удар па дзейнасщ камунiстау у Заходняй Беларую 
быу нанесены Сгалiным, калi у 1938 г. Камунiстычная партыя Заходняй Беларусi 
была лiквiдавана, а шматлтя яе дзеячы рэпрэсiраваны, што канчаткова 
пераканала польскiя улады у нязначнасцi беларускага пытання i рэальных 
перспектывах паланiзацыi насельнiцтва Заходняй Беларусг
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