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Катерина Соляник

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК БІЛОРУСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

За майже століття було опубліковано значну кількість наукових
праць, які розкривають складний процес політичного відновлення Дру-
гої Речі Посполитої та її розвиток у 1919–1939 рр. Однак, така складова
цієї теми, як суспільно-політичний розвиток білоруських земель у складі
новопосталої Польщі, не достатньо вичерпно висвітлена в українській
історіографії, хоча вивчення процесів, що відбувалися на території За-
хідної Білорусі в міжвоєнний період у складі Польщі є досить цінним
досвідом для сучасних українських науковців, у тому числі для більш
ширшого розуміння процесів, що відбувалися на території Західної Ук-
раїни у цей же період, а також оцінки польської політики щодо етнічних
меншин, які опинилися в її складі.

Історіографію тематики умовно можна поділити на три групи: біло-
руську, польську та радянську (російську).

Білоруська історіографія. Зрозуміло, що найбільш повно пробле-
ма розробляється білоруськими дослідниками. Основна частина радянсь-
кої історіографії західнобілоруського регіону в міжвоєнний період була
підготована саме ними. У міжвоєнній Білорусі (БРСР) цілеспрямовано
створювалися групи істориків, які студіювали становище західнобіло-
руських земель у складі Польської держави. Зокрема, у 1926 р. була орга-
нізована спеціалізована Комісія з вивчення Західної Білорусії при Інсти-
туті білоруської культури (пізніше Білоруської академії наук). Найбільш
плідним періодом виявилася власне друга половина 1920-х рр., коли
побачив світ ряд змістовних публіцистичних робіт із західнобілорусь-
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кої тематики. У публікаціях М. Лучанина [1], А. Цвікевича [2], С. Шпар-
ского та ін. була представлена   загальна характеристика полонізації
регіону, національно-культурні й економічні утиски білоруського насе-
лення, свавілля та беззаконня, які чинили на білоруських етнічних зем-
лях польська адміністрація і поліція.

Автори 1920-х рр. в якості одного з найважливіших аргументів у
справі утисків білоруського населення вказували на становище місцево-
го самоврядування. Вони справедливо стверджували, що «білоруси, поз-
бавлені всіх політичних прав, не мали можливості користуватися навіть
тим обмеженим самоврядуванням, яке існувало тут до війни в складі
Російської імперії: в першій половині – середині 1920-х рр. склад прак-
тично всіх муніципальних органів призначався адміністрацією за своїм
розсуд, в тих рідкісних випадках, коли проходили вибори, польська вла-
да різними способами блокували обрання білоруських кандидатів на
ключові посади» [3].

Також увага білоруських радянських істориків була прикута до
діяльності Комуністичної партії Західної Білорусі (КПЗБ) того періоду.
В. Гарматний зазначав «КПЗБ активно організовувала боротьбу селян
проти аграрної політики польської влади, особливо у період світової
економічної кризи 1929–1933 рр.» [4, 223].

У сучасні білоруській історіографії існують нові підходи в дослід-
женні історії західнобілоруських земель. Аналізуючи цю проблематику,
історик І. Мельников зазначає, що частина білоруських дослідників ще
перебувають під впливом радянської ідеології, але з’явилася молода ге-
нерація науковців, які намагаються проводити незалежні студії історії
міжвоєнного періоду [5]. До останніх виправдано буде віднести О. Ва-
бищевича, С. Гресь, У. Розенфельда, С. Донських, А. Загідуліна, А. Цим-
бал, И. Янушевич та ін.

У своєму дослідженні О. Вабищевич розкриває відмінності між
концептуальними засадами польських і білоруських істориків. Науко-
вець виділяє такі відмінності: по-перше, у визначенні географічних меж
Західної Білорусії: поляки називають цю територію північно-східним ре-
гіоном Другої Речі Посполитої, а білоруси – географічним терміном; по-
друге, різняться оцінки становища цієї території з позиції державних, а
також національних інтересів; по-третє, польські науковці вважають, що
поляки були автохтонним етносом на цій території, на що білоруські
науковці відповідають, мовляв, збільшення їхньої кількості відбулося
за рахунок «полонізації та самополонізації місцевого населення» [6].

Проблемі полонізації присвячена наукова праця У. Розенфельда та
С. Донських [7]. Автори вказують на закономірність цього процесу в
тогочасних реаліях. Вони зазначають, що для повномасштабної асимі-
ляції часу було недостатньо, до того ж їй перешкоджала діяльність БРСР
та Комуністичної партії Західної Білорусі.

Значну увагу приділено питанню релігійного життя. Цим питан-
ням займаються такі сучасні білоруські дослідники як А. Загідуліна
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«Беларускае пытанне у польскай нацыянальнай і канфесійнай палітыцы
Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)» [8], А. Цымбал «Спробы ажыццяу-
лення беларусізаціы Праваслаунай царквы у Заходняй Беларусі (1921–
1939 гг.)», И. Янушевич «Православная церковь в Беларуси в межвоен-
ный период (1921–1939 гг.)» та ін. Усі вони сходяться на думці, що по-
ляки намагалися зміцнити свій вплив на цій території за допомогою
католицизму, а православ’я, яке було більш давньою («корінною») ре-
лігією, підпорядкувати своїм інтересам.

Польська історіографія. У міжвоєнний період у польській істо-
ріографії існувала потреба обґрунтування питання входження західно-
білоруських земель до складу Речі Посполитої, а також проблеми вивчення
цієї території для глибокого розуміння процесів, що відбувалися на ній
із тією ж метою – міцнішого з’єднання з Польщею. Хоча для багатьох із
них характерні тенденційність і поверховість, ряд робіт відрізняється ба-
гатством фактичного матеріалу й обґрунтованістю висновків. К. Сроковсь-
кий і С. Вислоух, вивчаючи становище білоруського населення в Польщі,
піддали критиці асиміляційну політику влади. Відповідно до отриманих
ними висновків, негативне ставлення до Польської держави визначили чин-
ники дискримінації білорусів і «важкої господарської ситуації» [9].

Заслуговують на увагу книги, присвячені проблемі національних
меншин у міжвоєнній Польщі загалом, де відповідну увагу приділено
білоруському населенню. З. Ландау і Є. Томашевський опублікували
фундаментальне 4-х томне дослідження господарського життя Польщі в
1920–1930-х рр., де певну увагу приділили економіці східних воєводств
(хоча вона і не стала предметом систематичного розгляду) [10].

На сучасному етапі в польській історіографії спостерігається сплеск
інтересу до проблематики східних територій, що входили до складу
Польщі, у тому числі щодо західнобілоруських земель міжвоєнного часу.
Серед них вагоме місце посідають роботи Е. Мироновича, які присвя-
чені еволюції поглядів правлячих кіл Польщі на політику щодо біло-
руської меншини і її практичної реалізації. Він стверджує, що репре-
сивна політика польської влади приводила до протилежних результатів:
замість полонізації білорусів стала чинником розпалювання серед них
антипольських настроїв.

Радянська (російська) історіографія. Професійне вивчення міжвоє-
нного становища регіону почалося лише в 1950-х рр. Наскрізною те-
мою радянської історіографії була «антипольська боротьба білорусько-
го народу та революційний рух на чолі з Комуністичною партією Захід-
ної Білорусі». Над проблемою працювали В. Полуян, І. Полуян,
Т. Глинська, В. Ладисев [11].

Отже, основне місце при вивченні Другої Речі Посполитої радянська
(російська) історіографія відводить внутрішньо- та зовнішньополітич-
ним процесам, досить активно розробляє питання взаємовідносин між
Польщею та Радянською державою (СРСР). У монографії І. Михутіної
проведений детальний аналіз планування й захоплення білоруських,
литовських та українських земель за правління Ю. Пілсудського [12].
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Останнім часом у російській історіографії зріс інтерес до вивчен-
ня історії Білорусії 1920–1930 рр., значною мірою це відбулося після
видання монографії Ю. Борисьонка «На крутих поворотах білоруської
історії…» [13]. Авторка зауважує, що «прагнення розіграти в свою користь
білоруську карту в протистоянні з Польщею було одним з головних мотивів
при прийнятті рішення про утворення білоруської державності на радянській
основі, проведенні політики білорусизації з боку СРСР» [13], а також сто-
совно політики Польщі зазначає, що стосовно білоруських земель вона
зводилася до насильної асиміляції цієї території.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що історіографія кожної з
національних наукових шкіл тією чи іншою мірою була радянізованою.
Також не можна оминути факту, що на сучасному етапі з’являються гру-
пи істориків, які з більшою критичністю відносяться до інтерпретацій-
них моделей пояснення історії цього регіону. Зокрема, польські історіо-
графи, бодай не значні числом, але засуджують факт полонізації біло-
руських земель, вважають його головним чинником антипольських на-
строїв місцевого білоруського населення. Водночас сучасні білоруські
історіографи, аналізуючи політику польських владних структур, знахо-
дять у ній деякі позитивні моменти, що дає змогу внести нові корективи
в загальне розуміння процесів, які відбувалися на території Західної
Білорусі в міжвоєнний період.
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Марія Колосюк

БИТВА ЗА ДНІПРО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ І РОСІЙСЬКІЙ
ІСТОРІОГРАФІЇ: НОВІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження історії Другої світової війни та її складової – німець-
ко-радянської війни викликає сталий інтерес серед науковців України,
багатьох інших країн. Ці події давно вже стали об’єктом не лише науко-
вих, а й політичних дискусій. Тож і сьогодні, незважаючи на те, що існує
велика кількість ґрунтовних публікацій, інтерес до цієї теми не згасає.

Битва за Дніпро є однією з кривавих сторінок української історії. З
кінця 1980-х рр. і дотепер було видано велику кількість комплексних
публікацій, у яких в контексті загальних воєнних подій розглянуто ок-
ремі питання, у тому числі й ті, що стосуються «битви за Україну». Це і
загальні історіографічні дослідження, і спогади командирів та учасників
подій, раніше невідомі, а тепер розсекречені документи, тобто фактич-
но всі матеріали, які так чи так стосуються обраної тематики.

Узагальнюючими працями з історії німецько-радянської війни, де
найбільш детально висвітлено перипетії боїв на дніпровських плацдармах,
є такі: «Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941–1945», «Подвиг на віки:
Книга Пам’яті України – місто-герой Київ», «Україна в полум’ї війни».

Серед науковців, які досліджували події «битви за Дніпро» є відомі
українські вчені: В. Коваль [3] , О. Лисенко [4], В. Грицюк [1], В. Ко-
роль [4], Р. Пилявець [4] та ін. Зокрема, у праці В. Грицюка «Стратегічні
та фронтові операції Великої Вітчизняної війни на території України»
зроблено одне з найкращих узагальнень щодо військових операцій на
території України в 1943–1944 рр. Автором залучено нові архівні дже-
рела, напрацювання українських і зарубіжних істориків, а також спе-
ціальну літературу з військового мистецтва. Це дало змогу дослідити
стратегічні мотиви радянського керівництва, напрями руху військ та їхні
завдання, розгортання бойових дій і зайняття позицій. Також показано
невдачі у виконанні задумів, «відсутність взаємодії між фронтами під
час бойових операцій Червоної армії» [1]. Бойові дій у межах вказаної


