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Ра бо та На род на га схо ду па ча ла ся 

28 каст рыч ні ка ў Бе ла сто ку. Адзі на га лос на 

бы ла пры ня та дэк ла ра цыя аб ува хо джан ні 

За ход няй Бе ла ру сі ў склад БССР. А 17 ве-

рас ня вы ра шы лі аб вяс ціць На цы я наль ным 

днём вы зва лен ня ра бо чых За ход няй Бе ла-

ру сі ад пры гнё ту бур жу а зіі і па ме шчы каў — 

і ў 1940 го дзе та кое свя та ад зна ча ла ся, але 

пас ля Дру гой су свет най вай ны пра яго за-

бы лі ся. «Цэнт раль нае са вец кае кі раў ніц тва 

не ха це ла ліш ні раз крыў дзіць Поль скую 

на род ную рэс пуб лі ку, якая ста ла важ ным 

са юз ні кам, і ве ра дзіць ра ны поль скай гіс-

та рыч най па мя ці. Дзе ля гэ та га, на дум ку 

Маск вы, мож на бы ло змаў чаць пра гіс то рыю 

ад ной з рэс пуб лік — за сна валь ніц Са вец ка га 

Са ю за», — тлу ма чыць кан ды дат гіс та рыч-

ных на вук, за гад чык ад дзе ла най ноў шай 

гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі НАН 

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК.

У 1989 го дзе ве тэ ра ны кам пар тыі За ход-

няй Бе ла ру сі ўзня лі пы тан не аб уста наў лен ні 

ў рэс пуб лі цы гра мад ска-па лі тыч на га свя та — 

Дня ўз'яд нан ня За ход няй Бе ла ру сі з БССР 

і пра па на ва лі не каль кі дат, ся род якіх бы лі 

і 17 ве рас ня, і 28 каст рыч ні ка. Ад нак указ 

прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та Бе ла рус кай 

ССР ад 11 сту дзе ня 1990 го да спы ніў ся на 

да це 14 ліс та па да (ка лі ў 1939 го дзе трэ цяя 

па за чар го вая се сія Вяр хоў на га Са ве та БССР 

ухва лі ла за кон аб пры няц ці За ход няй Бе ла-

ру сі ў склад Бе ла рус кай Са вец кай Са цы я ліс-

тыч най Рэс пуб лі кі). Але пад час пе ры пе тый 

па чат ку 90-х пра свя та зноў за бы лі ся.

— Пра слаў ныя да ты свай го мі ну ла га 

мы аба вя за ны га ва рыць на ўвесь го лас і 

на на ша мі ну лае па він ны гля дзець сва і мі 

ва ча мі, інакш не за ўва жым, як па зба вім ся 

не толь кі сва ёй гіс та рыч най па мя ці, але і 

сва ёй гіс то рыі. Дзень уз' яд нан ня адзі на га 

на ро да ў адзі най дзяр жа ве — чым не па дзея, 

якую трэ ба ад зна чаць на дзяр жаў ным уз-

роў ні? — за ўва жыў Сяр гей Трац цяк пад час 

між на род най на ву ко вай кан фе рэн цыі, што 

прай шла ў На цы я наль най ака дэ міі на вук і 

бы ла пры мер ка ва на да 80-год дзя ўз'яд нан ня 

За ход няй Бе ла ру сі з БССР.

ВЫ ЗВА ЛЕН ЧЫ ПА ХОД
На мес нік на чаль ні ка Ге не раль на га 

шта ба Уз бро е ных Сіл РБ па на ву ко вай 

ра бо це, пал коў нік, док тар ва ен ных на вук, 

пра фе сар Мі ка лай БУ ЗІН лі чыць: важ на 

не толь кі га ва рыць пра тое, што ад бы ва ла-

ся, але і ацэнь ваць, як пэў ныя гіс та рыч ныя 

па дзеі паў плы ва лі на су час нае жыц цё. Па-

вод ле Рыж ска га мір на га да га во ра, пад пі са-

на га ў 1921 го дзе дэ ле га цы я мі Поль шчы, 

са вец кіх Ра сіі і Укра і ны ў ад сут нас ці і без 

удзе лу дэ ле га цыі Бе ла ру сі, амаль па ло ва 

эт ніч ных бе ла рус кіх тэ ры то рый ады шла ў 

склад Поль шчы — дзяр жаў ная гра ні ца пра-

хо дзі ла ў раё не су час най стан цыі Не га рэ лае 

(за 50 км ад Мін ска). На пра ця гу ўся го між-

ва ен на га пе ры я ду па лі тыч нае, эка на міч нае 

і са цы я куль тур нае раз віц цё раз дзе ле ных 

час так пра цяг ва ла ся ў су праць лег лых кі рун-

ках. Па лі ты ка, якая пра во дзі ла ся поль скі мі 

ўла да мі ў за ход ніх рэ гі ё нах Бе ла ру сі, не па-

да ба ла ся мяс цо ва му на сель ніц тву, пра што 

свед чыць шы ро кі на цы я наль на-вы зва лен чы 

рух, у якім бра лі ўдзел прад стаў ні кі роз ных 

па лі тыч ных сіл, і ўсе вы сту па лі за адзі ную 

ідэю — аб' яд нан не краю і на ро да.

«Уз' яд нан не За ход няй Бе ла ру сі з СССР 

мае вя лі кую гіс та рыч ную знач насць для бе-

ла рус ка га на ро да, — упэў не ны Мі ка лай Бу-

зін. — Пры ўсіх шмат лі кіх не ад на знач ных 

ацэн ках на заўж ды за ста нец ца фак там тое, 

што Бе ла русь упер шы ню за ўсю гіс то рыю 

ста ла тэ ры та ры яль на цэ лас ным дзяр жаў ным 

утва рэн нем. Гэ та з'я ві ла ся най важ ней шым 

сты му лам імк лі ва га на цы я наль на-куль тур-

на га раз віц ця, пе рад умо вай на быц ця дзяр-

жа вай су ве рэ ні тэ ту».

Пас ля па чат ку Дру гой су свет най вай ны ў 

ве рас ні 1939 го да кі раў ніц тва СССР, ня гле-

дзя чы на мэ та на кі ра ва ныя спро бы Гер ма-

ніі па ўцяг ван ні ў ва ен ныя дзе ян ні су праць 

Поль шчы са вец кіх Уз бро е ных Сіл, за ня ло 

па зі цыю ча кан ня. «Маск ва да ва ла зра зу-

мець Бер лі ну, што га лоў ны мі для са вец ка га 

кі раў ніц тва з'яў ля юц ца не ва ен ныя дзе ян-

ні су праць поль скіх вой скаў, а за няц це эт-

ніч ных тэ ры то рый, за се ле ных бе ла ру са мі і 

ўкра ін ца мі», — ар гу мен туе Мі ка лай Бу зін.

16 ве рас ня 1939 го да час цям Чыр во най 

Ар міі Бе ла рус ка га фрон ту быў да ве дзе ны 

за гад, у якім пад крэс лі ва ла ся вы зва лен чая 

мі сія вой скаў. Ім за ба ра ня ла ся бам біць і аб-

стрэль ваць з гар мат на се ле ныя пунк ты, ад іх 

па тра ба ва ла ся пра яў ляць ла яль ныя ад но сі-

ны да поль скіх ва ен на слу жа чых, ка лі тыя не 

бу дуць аказ ваць уз бро е на га су пра ціў лен ня. 

17 ве рас ня Чыр во ная Ар мія пе рай шла гра-

ні цу і хут кі мі тэм па мі пра су ну ла ся на за хад. 

У вы ні ку тэ ры то рыя БССР па вя лі чы ла ся са 

125,5 ты ся чы км2 да 225 ты сяч, коль касць 

на сель ніц тва рэс пуб лі кі вы рас ла амаль у 

два ра зы.

На да лу ча ных у 1939 го дзе зем лях бы лі 

пра ве дзе ны ра ды каль ныя са цы яль на-эка на-

міч ныя пе ра ўтва рэн ні, лік ві да ва на бес пра-

цоўе, ад ме не на пла та за на ву чан не ў шко лах. 

Знач ныя пе ра ме ны ад бы лі ся ў на род най асве-

це і ахо ве зда роўя, раз віц ці на ву кі і куль ту ры. 

Ды рэк тар Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі 

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ на га даў, што за ка рот кі 

час бы ла на ла джа на сіс тэ ма бяс плат на га ме-

дабс лу гоў ван ня. Ка лі ў 1938 го дзе ў за ход ніх 

аб лас цях Бе ла ру сі бы ло толь кі 80 баль ніц і 

ка ля ты ся чы ўра чоў, то ў кан цы 1940-га тут 

ме ла ся 243 баль ні цы і ра дзіль ныя да мы, 207 

па лі клі нік і ам бу ла то рый; у ме ды цын скіх уста-

но вах пра ца ва ла 1755 ура чоў і 5585 мед ра-

бот ні каў ся рэд ня га звя на. Ка лі ў 1937/38 ву-

чэб ным го дзе ў За ход няй Бе ла ру сі дзей ні ча ла 

ка ля 4670 школ, на ву чан не ў якіх ад бы ва ла ся 

на поль скай мо ве, то ў 1940/41 — 5959 школ, 

пры чым больш за чатыры ты ся чы з іх вя лі 

на ву чан не на бе ла рус кай мо ве, ас тат нія — 

на рус кай, поль скай, яў рэй скай і лі тоў скай. 

У па чат ку 1941-га ка ля 170 ты сяч да рос лых 

на вед ва лі шко лы па лік ві да цыі не пісь мен нас ці. 

У за ход ніх аб лас цях БССР бы ло ад кры та пяць 

вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў і 25 ся рэд ніх 

спе цы яль ных. Але ад на ча со ва тут жа з'яў ля-

лі ся на цы я наль ныя куль тур ныя ўста но вы і на 

поль скай і яў рэй скай мо вах. У за ход нім рэ гі ё не 

на бе ла рус кай мо ве ста лі вы да вац ца га зе ты, 

пра ца ва лі рэ дак цыі бе ла рус ка га ра дыё вя-

шчан ня, ад кры ла ся пяць тэ ат раў, дзей ні ча ла 

220 біб лі я тэк. На ту раль на, та кія за ха ды спры-

я лі аб' яд нан ню бе ла ру саў як на цыі на адзі най 

тэ ры то рыі, ства ры лі асно вы для вы ву чэн ня і 

вы ка ры стан ня бе ла рус кай мо вы.

ЯК ЗМА ГАЦ ЦА 
З ГІС ТА РЫЧ НЫ МІ ФЭЙ КА МІ?

У мно гіх су час ных СМІ, на ра ка юць на-

ву коў цы, па дзеі 1939 го да асвят ля юц ца ад-

на бо ка. А не ка то рыя за явы на ват абу ры лі 

гіс то ры каў, пра што яны вы ка за лі ся на на-

ву ко вай кан фе рэн цыі.

— Мы па чу лі мно га за яў, што 17 ве рас ня 

1939 го да Са вец кі Са юз ус ту піў у Дру гую 

су свет ную вай ну (на паў на Поль шчу, апы-

нуў ся ў ста не вай ны з Поль шчай, здзейс ніў 

акт агрэ сіі). Ад нак 80 га доў та му па доб ны 

пункт гле джан ня быў бы для мно гіх дзіў-

ным, — ад зна чае ды рэк тар Фон ду са дзе-

ян ня ак ту аль ным гіс та рыч ным да сле да-

ван ням «Гіс та рыч ная па мяць» Аляк сандр 

ДЗЮ КАЎ. — Ні Анг лія, ні Фран цыя, ні са ма 

Поль шча не аб' яві лі аб ста не вай ны з Са вец-

кім Са юзам. Сён ня трэ ба ары ен та вац ца на 

ацэн кі, якія да ва лі ся су час ні ка мі тых па дзей, 

ацэнь ваць па дзеі з тых пунк таў гле джан ня, 

перш за ўсё юры дыч ных, якія дзей ні ча лі ў 

той час. Зва рот най сі лы за кон не мае.

Каб вы свет ліць, як су свет ная су поль насць 

у тыя ча сы ацэнь ва ла па дзеі, што ад бы ва лі ся 

на пя рэ дад ні і ў час па чат ку Дру гой су свет най 

вай ны, ра сій скія да след чы кі вы ву ча лі ар хі вы 

Лі гі на цый, якія за хоў ва юц ца ў Жэ не ве. Яны 

ха це лі вы свет ліць, якія афі цый ныя за явы поль-

скае прад стаў ніц тва пры Лі зе на цый ра бі ла ў 

су вя зі з па дзея мі ве рас ня 1939 го да і ці бы лі 

яны на огул. Пер шы і адзі ны да ку мент, звя за ны 

з ус туп лен нем са вец кіх вой скаў на тэ ры то рыю 

За ход ніх Укра і ны і Бе ла ру сі, да ту ец ца толь кі 

кан цом каст рыч ні ка 1939 го да, і ў ім за яў ля-

ец ца пра тэст ад нос на та го, што тэ ры то рыі За-

ход няй Укра і ны і За ход няй Бе ла ру сі, а так са ма 

Ві лен скі край уклю ча юц ца ў склад Са вец ка га 

Са ю за. Поль скае прад стаў ніц тва пры Лі зе на-

цый за яві ла пра тое, што не пры знае па доб-

на га збе гу рэ чаў, але пры гэ тым не да да ло, 

што гэ тыя дзе ян ні з'яў ля юц ца ак там агрэ сіі ці 

вай ны. За ява вы тры ма на ў да во лі спа кой ным 

то не, ку ды спа кай ней шым, чым тое, што па-

да ец ца ў не ка то рых су час ных СМІ.

— Сён ня шмат раз моў ідзе пра пакт Мо-

ла та ва — Ры бент ро па, не ка то рыя га то вы 

раз ва жаць па гэ тай тэ ме бяс кон ца, асаб лі-

ва па сак рэт ных пра та ко лах. Аб ві на ва чан не 

СССР як хаў рус ні ка Гер ма ніі па раз вяз ван ні 

Дру гой су свет най вай ны вы каз ва ец ца не 

толь кі за меж ны мі апа не нта мі, але і ай чын-

ны мі да след чы ка мі, пры чым не ка то рыя з іх 

ма юць дып ло мы кан ды да таў на вук, — за ўва-

жыў ака дэ мік-сак ра тар ад дзя лен ня гу ма-

ні тар ных на вук і мас тац тваў НАН Бе ла ру сі 

Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ. — Ка лі га ва рыць 

на ву ко ва-дак лад на, та ко га да ку мен та, як 

пакт Мо ла та ва — Ры бент ро па, ні хто не пры-

маў. У да ку мен таль ных кры ні цах ад зна ча на, 

што 23 жніў ня 1939 го да быў пад пі са ны да га-

вор аб не на пад зе па між Гер ма ні яй і Са вец-

кім Са юзам. Звяр ну ва шу ўва гу на пункт 2 

сак рэт на га пра та ко ла, у якім пад крэс ле на, 

што «ў вы пад ку тэ ры та ры яль на-па лі тыч на га 

пе ра ўлад ка ван ня аб лас цей, якія ўва хо дзяць 

у склад Поль скай Дзяр жа вы, мя жа ін та рэ саў 

Гер ма ніі і СССР бу дзе пры бліз на пра хо дзіць 

па лі ніі рэк На рэ ва, Віс лы і Са на. Пы тан не, ці 

з'яў ля ец ца ва ўза ем ных ін та рэ сах жа дан не 

за ха ван ня не за леж най Поль скай Дзяр жа вы 

і якія бу дуць гра ні цы гэ тай дзяр жа вы, мо-

жа быць кан чат ко ва вы свет ле на толь кі на 

пра ця гу да лей ша га па лі тыч на га раз віц ця». 

Ска жы це, дзе тут ідзе раз мо ва аб па дзе ле 

Поль шчы? У гэ тым пунк це ёсць толь кі ней кія 

раз мы тыя фар му лёў кі...

Ча му пы тан не пра тое, што па слу жы ла 

пры чы най Дру гой су свет най вай ны, да гэ та га 

ча су так шы ро ка аб мяр коў ва ец ца? Зда ва-

ла ся б, яшчэ ў 80-я га ды бы лі вы да дзе ны 

да ку мен ты і ма тэ ры я лы, якія рас кры ва юць 

сут насць між дзяр жаў ных ад но сін на пя рэ дад ні 

вай ны, бе ла рус кі мі да след чы ка мі апуб лі ка ва-

на шмат ра бот, пры све ча ных гэ тай праб ле ма-

ты цы. Боль шасць з іх пе ра ка наў ча свед чыць 

аб тым, што іні цы я ты ва за клю чэн ня да га во ра 

зы хо дзі ла з ня мец ка га бо ку. На пя рэ дад ні ў 

зва ро це да Ста лі на Гіт лер пі саў, што не за-

леж на ад та го, бу дзе за клю ча ны гэ ты да га вор 

ці не, гер ман ская ар мія ўсё роў на пач не вай ну 

су праць Поль шчы. Пра гэ та ска за на ў тым 

лі ку і ў 4-м то ме «Гіс то рыі бе ла рус кай дзяр-

жаў нас ці». Ча му не ка то рыя да след чы кі не 

за ўва жа юць тых да ку мен таў — да моў, па гад-

нен няў, якія бы лі ажыц цёў ле ны па лі тыч най 

элі тай шэ ра гу еў ра пей скіх кра ін, і ўсю ўва гу 

за ся родж ва юць на ацэн цы са вец ка-гер ман-

ска га да га во ра 23 жніў ня 1939 го да? Ка лі мы 

звер нем ся да да ку мен таў, то ўба чым: у Лі зе 

на цый СССР не ад на ра зо ва ўзды маў пе рад 

між на род най су поль нас цю пы тан не не аб ход-

нас ці за клю чэн ня ўсе агуль на га мі ру, да га во-

ра ўсе агуль на га раз збра ен ня, ад нак еў ра пей-

скія парт нё ры з роз ных пры чын іг на ра ва лі 

па доб ныя іні цы я ты вы. Вось гэ тая па лі ты ка і 

пры вя ла ў да лей шым да рас паль ван ня Дру-

гой су свет най вай ны.

— Спро бы ўраў няць ад каз насць Са вец-

ка га Са ю за і на цысц кай Гер ма ніі — гэ та не 

прос та аб ра за, гэ та здзек са зда ро ва га сэн-

су, — ад зна чыў Аляк сандр Ка ва ле ня. — Лі чу, 

што на пуб ліч ныя вы ступ лен ні, якія аб ра жа-

юць на цы я наль ную гіс то рыю, подз віг на ро-

да, не аб ход на рэ ага ваць ра шу ча і за клі каць 

не ка то рых да ад каз нас ці. На ўмыс нае ска-

жэн не мі ну ла га бе ла рус ка га на ро да, па дзей 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, Вя лі кай Пе ра мо гі 

па він на рас цэнь вац ца як спро ба, на кі ра ва-

ная на раз бу рэн не дзяр жаў най бяс пе кі. На 

жаль, да сён няш ня га дня на ву ко вая су поль-

насць не рас пра ца ва ла агуль най на ву ко вай 

кан цэп цыі асвят лен ня су свет най гіс то рыі. 

Ад сут ні чае аб' яд нан не на ву коў цаў, гіс то-

ры каў роз ных кра ін, здоль ных су мес ны мі 

на ма ган ня мі вы пра ца ваць агуль ны кан цэп-

туаль  ны па ды ход да ацэн кі і трак тоў кі па дзей 

раз віц ця су свет на га гра мад ства. У гэ тай су-

вя зі ста но віц ца ак ту аль ным, каб гіс то ры кі 

Бе ла ру сі і ўсіх за ці каў ле ных кра ін вы сту пі лі 

ар га ні за та ра мі на ву ко ва га гра мад ска га аб'-

яд нан ня ці ка мі тэ та, які б ар га ні за ваў ра бо ту 

гіс та рыч ных школ Еў ро пы, на кі ра ва ную на 

зблі жэн не па ды хо даў і ацэ нак гіс та рыч на га 

мі ну ла га. Мы ра зам з гер ман скі мі ка ле га мі 

ства ры лі ка мі сію па раз гля дзе цэ ла га шэ ра-

гу пы тан няў гіс то рыі бе ла рус ка-гер ман скіх 

ад но сін. Ар хі важ на не спы няць кар пат лі вай 

пра цы па аб ме не ін фар ма цы яй з ра сій скі мі, 

гер ман скі мі і поль скі мі да след чы ка мі. Важ-

на, каб но выя па ка лен ні вы пра цоў ва лі і вы-

бу доў ва лі гіс та рыч ныя да сле да ван ні не на 

кан фран та цыі з мі ну лым, а ска рыс тоў ва лі 

на ву ко вы во пыт і тра ды цыі, якія грун ту юц ца 

на кан са лі да цыі на ма ган няў дзе ля агуль на-

ча ла ве ча га ра зу мен ня гіс то рыі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Най ноў шая гіс то рыяНай ноў шая гіс то рыя

Ці з'я віц ца ў Бе ла ру сі свя та 

ўз'яд нан ня на ро да? Ужо не пер шы 

год бе ла рус кія гіс то ры кі ўзні ма юць 

гэ та пы тан не. Улас на, та кое свя та 

бы ло. 1 каст рыч ні ка 1939 го да 

Па літ бю ро ЦК ВКП(б) пры ня ло 

па ста но ву па пы тан нях за ход ніх 

Укра і ны і Бе ла ру сі, якая аба вяз ва ла 

са браць Бе ла рус кі на род ны сход. 

Пра ва вы ба ру ў яго ме лі гра ма дзя не, 

якія да сяг ну лі 18 га доў, не за леж на 

ад ра са вай і на цы я наль най 

пры на леж нас ці, ве ра выз нан ня, 

аду ка цыі, са цы яль на га па хо джан ня, 

ма ё мас на га ста но ві шча і мі ну лай 

дзей нас ці. Упер шы ню ў гіс то рыі 

За ход няй Бе ла ру сі жан чы ны 

атры ма лі пра ва не толь кі вы бі раць, 

але і быць абра ны мі. І трэ ба ска заць, 

што вы ба ры та ды пра хо дзі лі пры 

над звы чай вы со кай ак тыў нас ці 

на сель ніц тва: у га ла са ван ні 

ўдзель ні ча ла 2 міль ё ны 

672 ты ся чы ча ла век (96 пра цэн таў 

вы бар шчы каў).

НА ЗАЎЖ ДЫ РА ЗАМ
Уз' яд нан не адзі на га на ро да ў адзі най дзяр жа ве


