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У вышку польска-савецкай вайны i заключэння Рыжскага м1ру у поль- 
скай дзяржаве апынулася вялiкая кольскасць беларускага насельнщтва. 
Беларуская меншасць, якая нават па перашсам 1921 i 1931 гг., вышю якiх 
у значнай ступеш лiчацца сфальсiфiкаванымi, складала каля 3 % насель- 
нiцтва у агульнадзяржауным маштабе, а ва усходшх ваяводствах (Вшенсюм, 
Навагрудскiм, Палескiм) нават дамшавала i складала каля 13 % насельнщтва 
Беластоцкага ваяводства. У вышку перад польскiмi навукоуцамi паусталi 
задачы абгрунтавання польскай дзяржаунасщ, яе гранщ, а таксама вывучэння 
нацыянальных меншасцей, якiя апынулiся у яе складзе. Вывучэнне заходне- 
беларускага рэгiёна у складзе Польшчы абумоулiвалася не стольк навуко- 
вымi пошукамi, колькi актуальнымi палiтычнымi, сацыяльнымi i гаспадар- 
4brni аспектамi, звязанымi з ажцыццяуленнем нацыянальнай палiтыкi, неаб- 
ходнасцi iнтэграцыi усходшх ваяводствау у склад дзяржавы, ажыццяулення 
аграрных пераутварэнняу, развiцця праметэйскага руху.

1нстытуцыянальна даследаваннi ажыццяулялюя у вышэйшых навучаль- 
ных установах (унiверсiтэты у Варшаве, Познанi), у навукова-даследчых 
шстытутах i асобнымi даследчыкамi.

У мiжваеннай Польшчы быу створаны шэраг навукова-даследчых уста- 
ноу, якiя павiнны былi забяспечваць дзяржауныя органы улады экспертнай 
i аналiтычнай iнфармацыяй па усходняй праблематыцы, па сiтуацыi з нацыя- 
нальнымi меншасцямi. Функцыянавалi: Усходнi шстытут у Варшаве, Украш- 
скi навуковы iнстытут, Балтыйскi iнстытут, Яурэйскi навуковы iнстытут, 
Навуковы эмiграцыйны iнстытут, Польскае таварыства даследавання Усход
няй Еуропы i Блiзкага Усходу, 1нстытут даследаванняу найноушай гiсторыi 
Польшчы, Таварыства развщця усходнiх зямель.

Адной з найбольш значных даследчых устаноу быу 1нстытут даследа
вання нацыянальных спрау, я к  вывучау нацыянальныя меншасцi у Польшчы. 
1нстытут меу свой часопiс -  «Sprawy Narodowosriowe». Фiнансаванне шсты- 
тута ажыццяуляла Мiнiстэрства унутраных спрау, адпаведна i дзейнасць 
установы была наюравана на распрацоуку для МУС падыходау рэалiзацыi 
нацыянальнай палiтыкi.

Нацыянальную праблематыку у мiжваенны перыяд у сваiх працах узды- 
малi часцей за усё асобы, якiя актыуна займалюя палпыкай i выпрацоУвалi 
польскую нацыянальную i усходнюю палiтыку. Для навукова-палПычнага 
дыскурсу было характэрна супрацьстаянне федэралюцкай i шкарпарацыя- 
нiсцкай канцэпцый. Мэтай прац была распрацоука праграм па штэграцьи 
далучаных усходнiх тэрыторый, але адрознiвалiся метады iх рэалiзацыi. 
Прапаноувалюя рэкамендацыi па вырашэннi нацыянальнага пытання. Але 
у той жа час, аутары у значнай ступенi крытычна ацэньвалi палпыку тагачас- 
ных польсюх улад адносна беларусау.



У 1924 г. псторыкам i палпычным дзеячам К. Сракоусюм на замову 
старшыш Рады мшютрау У. Сшорскага было падрыхтавана выданне «Sprawa 
narodowosciowa na kresach wschodnich». Аутар падкрэ^вау непаслядоунасць 
i памылкi польскай палпыю да беларускай меншасцi. На думку аутара, щэя 
незалежнасцi атрымала распаусюджанне пасля Кастрычнiцкай рэвалюцыi, 
але значна больш папулярным быу лозунг федэрацый Беларусi з суседзямi. 
Аднак польска-савецкая вайна, дзейнасць польскай вайсковай адмшютрацый, 
пастановы Рыжскага мiрнага дагавору, а галоунае, рэжым улады, якi быу 
усталяваны на усходшх землях Польшчы, фактычна зрабiлi немагчымым 
рэалiзацыю федэратыунай праграмы. Прапаноувалюя меры, накiраваныя на 
змякчэнне польска-беларусюх адносiн: дазвол беларускага школьнщтва i вы- 
шэйшай адукацый, трансфармацыя аграрнай рэформы, скасаванне палщэй- 
скага рэжыму, свабода друку i гаспадарчыя iнвестыцыi.

Яшчэ адным прыхшьшкам фэдэратыунай iдэi быу Л. Васшеусю, вядомы 
дзеяч, звязаны з Ю. Пiлсудскiм, якi у 1925 г. падрыхтавау брашуру «Sprawa 
kresow i mniejszosci narodowych w Polsce». Ён аналагiчна прыходзiу да 
высноу, што польскi урад не зрабiу шчога для атрымання прыхiльнасцi бела- 
русау i прапаноувау неадкладныя меры па дазволу беларускай адукацый, 
пашырэнню правоу беларускай мовы. Неабходнасць падтрымкi беларускай 
меншасщ абгрунтоувалася i палiтыкай супрацьстаяння савецкаму уплыву.

Беларускае пытанне вывучалася i супрацоунiкамi II аддзела Генераль- 
нага штаба Войска Польскага, яюя у 1928 г. падрыхтавалi спецыяльнае 
выданне па гiсторыi Беларусi i беларускага руху для аператыуных патрэб па 
працы з беларускiмi дзеячамi i арганiзацыямi. Выданне сiстэматызавала 
сабраную польскай спецслужбай iнфармацыю адносна беларускага пытання 
Але нават у гэтым выключна службовым выданнi выказвалiся крытычныя 
заувагi адносна польскай палiтыкi на беларусюх землях, асаблiва падчас 
польска-савецкай вайны, што у вынiку адвярнула беларусау ад Польшчы.

Пры Вшенсюм унiверсiтэце iмя Стэфана Баторыя у 1930-1939 гг. 
iснавау Навукова-даследчы шстытут Усходняй Еуропы, якi спецыялiзавауся 
на усходазнаустве i саветалогii. У шстытуце функцыянавау асобны рэферат- 
аддзел, яю вывучау нацыянальныя пытаннi. На чале яго стаяу С. Вiславух, 
якога сёння часам называюць заснавальнiкам польскай беларусютыю. Наву- 
ковец даследавау уплывы камунiстычнага руху на беларускае насельнщтва, 
а таксама нацыянальныя адносiны. Выступау за прадстауленне беларусам 
культурнай аутаномй i правядзенне эканамiчных рэформау ва усходшх 
ваяводствах у накiрунку мадэршзацый.

Iнкарпарацыянiсцкiя, па сутнасцi каланiяльныя, погляды былi прадстау- 
лены нацыянальнымi-дэмакратамi. 1х праграма зводзiлася да неабходнасцi 
пашырэння i узмацнення польскай культуры ва усходшх ваяводствах, якая 
цесна звязвалася з распаусюджваннем каталiцызму. Ю. Барташэвiч пiсау, 
што асвета павiнна ажыццяуляцца у польскiм духу. Мясцовыя мовы могуць 
разглядацца только як прадмет, щ дапаможны сродак пры навучанш... У рэлi- 
гiйнай сферы неабходна памятаць, што паважшвая адносiны да праваслауя не



выключаюць неабходнасщ вяртання i узмацнення на усходшх землях рол1 
каталщкага касцёла. У працы «О program polityki kresowej», выдадзенай 
у 1932 г., Е. Гертых развiвау дадзены падыход, сцвярджаючы, што прадстау- 
нiкi польскага народа адвечна 6brni «арганiзатарамi i адмiнiстратарамi крэсо- 
вых зямель, абаронцамi перад нападамi усходшх агрэсарау, яны кiравалi, 
праводзiлi каланiзацыю, засноувалi гарады i будавалi камунiкацыi. Яны 
адкрылi гэтыя землi для цывiлiзацыi, ствараи там школы i ушверсггэты, 
будаваи касцёлы i замкi, якiя iх упрыгожылй.. Яны з’яуляюцца там народам 
“паноу” у станоучым значэннi слова -  адзiнымi сярод насельнiцтва прадстау- 
нiкамi высокiх дасягненняу цывiлiзацыi. Правы, яюя паустаюць з колькаснай 
перавап, дапоуненыя правамi заслуг i культурнай перавап, а таксама трады- 
цьй палггычнага юраунщтва -  даюць палякам маральнае абгрунтаванне 
дамiнацыi польскасцi у жыццi крэсау».

Такiм чынам, польская мiжваенная гiстарыяграфiя, даследуючы беларус- 
кую меншасць, уяуляла сабой пэуны сiмбiёз палiтыкi i гiсторыi. Вывучэнне 
пстарычнага матэрыялу спалучалася з актуальнай задачай распрацоук 
нацыянальнай палiтыкi. Аутары не былi адзiныя у сваiх поглядах на прабле- 
му. Федэралiсты хутчэй крытыкаваи дзеяннi улад, у той час як нацыянал- 
дэмакраты абгрунтоУвалi больш рашучыя дзеяннi па асiмiляцыi беларусау. 
Адначасова у палггычна-навуковым дыскурсе мiжваеннага перыяду знайттгт 
адлюстраванне пэуныя стэрэатыпiчныя падыходы да разгляду беларусюх 
зямель: польскай цывiлiзацыйнай мiсii i Польшчы як бастыёна хрысцiянства 
i каталiцызма, абаронцы ад атак з Усходу.


