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БЕЛАРУСЫ У М1ЖВАЕННАЙ ПОЛЬШЧЫ
У ДАСЛЕДАВАННЯХ СЕВЯРЫНА В1СЛАВУХА1
Севярын Вюлавух у м1жваенны перыяд з’яуляуся даследчыкам нацыянальных меншасцей на усходшх тэрыторыях Польшчы. Ён займауся вывучэннем беларускага пытання, шляхоу ттэграцый беларускага насельнщтва
у польскую дзяржаву i яго ашмшяцый Навукова-даследчая дзейнасць
С. Вiславуха была звязана з Вшенсюм унiверсiтэтам iмя Стэфана Баторыя.
Погляды С. Вюлавуха на беларускую меншасць у Польшчы знайши
адлюстраванне у шэрагу прац, прысвечаных дзейнасцi камунiстычнай партыi
i нацыянальным адносiнам у Заходняй Беларус [1; 2; 3]. Значная частка яго
даследаванняу была напiсана па жаданш улад, але у той жа час яна утрымлiвае дастаткова крытычны пункт гледжання на польскую нацыянальную
палiтыку i не прадстауляе выключна апалагетыку ушх дзеянняу польскiх
улад адносна беларусау. Некаторыя сучасныя польскiя даследчыкi называюць С. Вiславуха заснавальнiкам польскага беларусазнауства [4], што актуалiзуе яго творчасць для разумення станаулення польскай сучаснай
гiстарыяграфii гiсторыi Беларусi. Адна з найбольш вядомых прац С. Вюлаву
ха, прысвечаная нацыянальным адносшам у Заходняй Беларусi, была
выдадзена толькi праз 45 год пасля яго смерщ з адзiнага асобшка выдання,
якiм валодау Е. Гедройц [5].
Даследчык С. Вiславух спецыялiзавауся у гiсторыi дзяржавы i права
Вялшага Княства Лiтоускага i Польшчы, гэтую праблематыку закранала яго
хабштацыйная праца. Акрамя таго з 1930 г. ён быу звязаны з Навуковадаследчым iнстытутам Усходняй Еуропы у Вiльнi i Школай палпычных
навук, што дзейнiчала пры шстытуце. Менавiта у рамках даследаванняу
шстытута С. Вiславух займауся праблематыкай нацыянальных меншасцей
i iх iнтэграцыi у польскую дзяржаву, даследаваннямi нацыянальнай палпыцы
СССР i беларускай праблематыкай. Фактычна ён займауся саветалагiчнымi
даследаваннямi у мiжваеннай Польшчы i разглядау спецыфжу нацыянальнага пытання i яго уплыу на Заходнюю Беларусь [6, s. 292].
З беларускiмi землямi С. Вiславуха звязвала месца нараджэння у Пiрковiчах, ён казау пра сябе, што адзiн з «тутэйшых». Шмат увагi гэты даследчык
надавау i пытанню фармiравання нацыянальнай самасвядомасщ беларусау.
З пункту гледжання улад, беларускае насельнщтва мела слаба аформленую
нацыянальную iдэнтычнасць, што разглядалася як аргумент на карысць
палпыю паланiзацыi, яе, аднак, С. Вюлавух лiчыу памылковай адносна
беларускай меншасщ [7, s. 237-242] ва умовах паступовай беларусiзацыi
сельскага насельнiцтва. У канцы 1930-х гг. такiя погляды выразна супярэчылi
афiцыйнай палiтыцы польсюх улад, накiраванай на нацыянальную ашмь
ляцыю беларусау.1
1 Даследаванне выканана пры падтрымцы БРФФД у рамках навуковага праекта
Г20Р-011 «Сучаснае замежнае пстарычнае беларусазнауства: эвалюцыя метадалаг1чных
падыходау i ацэнак».
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Адной з галоуных думак С. Вюлавуха была щэя пра неабходнасць
шчыльнага супрацоунщтва дзяржауных органау i польскай супольнасщ на
«крэсах» з мэтай урэгулявання польска-беларусюх адносiн. Па яго меркаваннi, гэтыя дзеяннi павшны былi быць накiраваныя на падкрэ^ванне раунапраунасщ беларускага i польскага насельнщтва. У сваiх разважаннях ён
сыходзiу з № i блiзкасцi «нацыянальных характарау» палякау i беларусау, што
павiнна было забяспечыць магчымае мiрнае i спакойнае суюнаванне [5, s. 6-7].
Асаблiвую увагу С. Вiславух звяртау на палпыку польскiх улад адносна
маладой беларускай iнтэлiгенцыi, бо менавiта ад перспектывы наладжвання
добрых стасункау з адукаваным беларускiм колам залежыу вышк палiтыкi
у адносiнах да беларускага насельнщтва. У гэтым кантэксце ён вельмi
крытычна ацэньвау адукацыйную палпыку польсюх улад у Заходняй Белару
си дзе у вясковыя беларусюя школы на пасады настаунiкау прызначалюя
«чужыя» у гэтых месцах паляю [Там жа, s. 194-198].
Па меркаванш С. Вiславуха, галоунымi рысам^ што характарызавалi
свядомасць беларускага насельнщтва, былi мова, веравызнанне, таксама
сацыяльны радыкалiзм i непрыхiльныя адносiны да польскай дзяржавы
[5, s. 212]. Гэтыя фактары ускладнялi узаемаадносiны беларускай меншасщ
i польскiх улад, але, на думку даследчыка, не рабш iх немагчымымi пры
умове змены урадавай палiтыкi.
Аутар С. Вюлавух дастаткова пазiтыуна ацэньвау перспектывы развщця
беларускага руху. Лiчыу, што ён мае значны патэнцыял i сцвярджау, што
беларусы-католiкi у параунаннi з праваслаунымi мелi больш выкрышталiзаваную нацыянальную самасвядомасць.
Шмат увагi С. Вiславух звяртау на сацыяльныя аспекты беларускай
iдэнтычнасцi, што абумовша папулярнасць камунiстычных iдэй. Польсюя
улады таксама надавалi вялiкую увагу неабходнасщ барацьбы з бальшавiцкiмi уплывамi сярод нацыянальных меншасцей. Гэтаму павшен быу
садзейнiчаць пераход ад палпыю нацыянальнай асiмiляцыi, якую прапаноувалi польскiя нацыянал-дэмакраты, да канцэпцьй дзяржаунай асiмiляцыi
Ю. Пiлсудскага. Разыходжанш канцэптуальных падыходау не прывялi,
аднак, да змены адмшютрацыйнай практыкi у Заходняй Беларусi i адпаведна
не пашкодзш адносiнам беларусау да польсюх улад [8, s. 99-100]. Асаблiвы
акцэнт улады рабiлi на сферы адукацый. Калi закон Грабскага ад 1924 г. яшчэ
прадугледжвау магчымасць iснавання беларускiх школ, то, як адзначау
С. Вiславух, у 1930-я гг. дзяржауная адукацыя была наюравана на поуную
паланiзацыю беларускага вясковага насельнщва, без улiку iх правоу на
атрыманне адукацыi на роднай мове. Звычайна настаунiкамi у беларусюя
школы таксама накiроувалiся палякi, яюя не ведалi мовы мясцовага
насельнщтва. На думку даследчыка, закон аб школах паспрыяу не развщцю
адукацый нацыянальных меншасцей у Польшчы, а, наадварот, яе лiквiдацыi,
што стварала дадатковыя нагоды для канфлiктау i супрацiву паланiзацыi.
Найбольшыя дыскусii выклшае кнiга С. Вiславуха, прысвечаная
нацыянальным адносiнам на «крэсах» [5]. Сама кшга была напiсана аутарам
у 1939/1940 г., але вы щ ^ яе толью у 2013 г. Праца была нашсана на падставе
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анкетных дадзеных i шшых матэрыялау, сабраных у 1936-1938 гг. адпаведна
планам польсюх улад. У пэунай ступеш даследчык быу адным з распрацоушчыкау канцэптуальных асноу польскай нацыянальнай палiтыкi. У прадмове да выдання М. 1ваноу называе С. Вюлавуха заснавальнiкам польскага
беларусазнауства i выключна высока ацэньвае яго даследаванш. Польскi
даследчык Ю. Карэндчык таксама лiчыць, што С. Вiславух выразна шмпатызавау беларускаму насельнiцтву. Сярод аргументау прыводзiць той факт, што
С. Вюлавух не падтрымлiвау нацыяналютычныя настроi, якiя набiралi сiлу
у Польшчы у канцы 1930-х гг., выйшау з Лагера нацыянальнага аб’яднання i,
хутчэй, негатыуна ацэньвау палпыку улад [6, s. 300].
1ншы погляд на навуковую спадчыну Вюлавуха прадстауляе Я. Ягусь,
якi крытыкуе яго працы з навукова-метадалагiчнай перспектывы i сцвярджае,
што у Вюлавуха вельмi слабы навуковы патэнцыял даследаванняу i неабгрунтаваныя высновы. Тэзюы аб вялiкiм патэнцыяле i перспектыве хуткага
развiцця беларускага руху у выпадку лiквiдацыi знешнiх неспрыяльных умоу,
у асноуным у выглядзе палпыю польскiх улад адносна беларускай меншасщ,
Я. Ягусь лiчыць мала агрументаванымi i непераканаучымi. На яго думку,
С. Вюлавуху, хутчэй, трэба было сфармуляваць гшотэзу аб вельмi скромным
патэнцыяле беларускага руху [9].
Крытычына да ацэнак С. Вюлавуха як заснавальшка польскага беларусазнауства, прапанаваных М. 1вановым, ставiцца i С. Богдан [10]. Аутар лiчыць,
што таюя ацэнкi уяуляюць сабой некрытычны падыход да постацi
С. Вюлавуха i становiшча беларускай меншасцi у мiжваеннай польскай
дзяржаве. На яго думку, у анашзе навуковага дыскурсу трэба сыходзiць
з разумення, што навуковец не быу звычайным даследчыкам, а прымау самы
актыуны удзел у распрацоуцы польскай нацыянальнай палпыцы i працавау
ва установе, што фшансвалася i кадрава забяспечвалася Мшютэрствам
вайсковых спрау Польшчы. Гэтыя акаичнасщ абумоулiваюць той факт, што
даследаванш С. Вюлавуха не мелi чыста навуковага iнтарэсу, а з,яулялiся
часткай калашяльных практык польскiх улад у Заходняй Беларуси
Ацэнкi С. Вюлавуха як шмпатызанта беларусам перабольшаны, бо шмпатыя абумоулена выключна iмкненнем забяспечыць больш вынiковую
iнкарпарацыю Заходняй Беларуш у склад Польшчы з выкарыстаннем больш
мяккiх i нерэпрэшуных метадау. Як слушна зауважае С. Богдан, у сваiх
працах С. Вюлавух нават не выказвауся за неабходнасць аутаномп для беларусюх земляу, а пасля Другой сусветнай вайны хутка знайшоу працу
у польсюх камунiстычных даследчых структурах, яюя займалiся пытаннем
iнтэграцыi былых германсюх зямель.
Вынiкi даследаванняу С. Вюлавуха, выкананыя спецыяльна для польскiх
улад, хоць i паказвалi крытычны погляд адносна тагачаснай нацыяналiстычнай палпыцы ашмшяцьй, аднак не прывялi да яе змены i перагляду
падыходу да беларускай меншасцi. Польскiя улады да канца 1930-х гг.
фактычна разграмiлi амаль усе беларускiя шстытуцыи i лiчылi, што беларускае пытанне практычна канчаткова вырашана у Польшчы. Погляды
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Вюлавуха адносна беларускай меншасщ можна аднесщ да памяркоунага
уздзеяння прыхшьшкау Ю. Пiлсудскага, якiя не адмаулялi перспектыу
развiцця самасвядомасцi нацыянальных меншасцей у Польшчы, але толькi
пры усведамленш беларусамi перавагi польскай культуры. Таюм чынам,
С. Вiславух не выходзiу у сваiх разважаннях за рамк мiжваеннага польскага
дыскурсу палiтыкi ашмшяцьй i iнтэграцыi беларускага насельнiцва, якое
трэба далучыць да больш развггай польскай культуры, а таксама перадухшць
распаусюджванне камунiстычных iдэй сярод беларусюх вясковых жыхароу.
Яго даследаваннi вылучалi сярод iншых навуковыя метады, яюя ён прапаноувау замест агрэшунай паланiзацыi i калашзацыи Заходняй Беларусi.
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