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В. М. СІДОРАНКА  (Гомель) 

ПОЛЬСКАМОЎНЫЯ  АФІЦЫЙНА-ДАКУМЕНТАЛЬНЫЯ 

МАТЭРЫЯЛЫ  БССР  20—30-х гг.  ХХ ст.  ЯК  АКТУАЛЬНАЯ 

ПРАБЛЕМА  КРЫНІЦАЗНАЎСТВА 

 

Для сучаснай гуманітарнай навукі характэрны агульны недавер да тэорыі і макраабагульненняў. У 

заходнееўрапейскай і амерыканскай гістарыяграфіі ўжо ў 70-х гг. ХХ ст. адбыўся «антрапалагічны» і 

«лінгвістычны» павароты. Беларуская нацыянальная гістарыяграфія перайшла на новыя пазіцыі толькі ў 

другой палове 90-х гг. ХХ ст. Разам з гэтым беларускае крыніцазнаўства пераасэнсавала традыцыйныя 

напрамкі, у ім з’явіліся новыя інтарэсы спасціжэння гістарычнай рэальнасці. Большасць даследчыкаў сѐння 

ў той ці іншай ступені прымаюць постмадэрнісцкія, постструктуралісцкія і дэканструктывісцкія ідэі. 

Адпаведна ўсведамляючы, што яны могуць дапамагчы знайсці тыя каштоўнасці, інтарэсы, умовы 

гістарычнай рэальнасці, якія схаваны пад паверхняй тэксту. 

Сучаснае беларускае крыніцазнаўства аперыруе трыма падыходамі да крыніцазнаўчага аналізу: 

класічным, інфармалагічным і культуралагічным. У кожным з падыходаў ѐсць свае перавагі і недахопы. 

Аднак апошні падыход з’яўля- 
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ецца найбольш актуальным сярод даследчыкаў Расійскага гуманітарнага універсітэта (І. М. Данілеўскі, У. В. 

Кабанаў, В. М. Медушэўская, М. Ф. Румянцава). Паводле гэтага падыходу крыніцы вывучаюцца як «помнікі 

культуры», што ўяўляюць сабою не носьбітаў інфармацыі, пераўтворанай даследчыкамі ў гістарычныя 

факты, а самую рэальнасць. 

Беларускае крыніцазнаўства пашырае сѐння даследчыцкае поле, шырока выкарыстоўвае 

міждысцыплінарныя сувязі, метады даследчыцкай працы з іншых навук. Цалкам актуальнай застаецца праца 

над новымі тэмамі, уцягненне ў навуковы зварот (афіцыялізацыя) новых крыніц. 

Вывучэнне гісторыі Беларусі — гэта вывучэнне не толькі лѐсу тытульнага этнасу, але і жыцця так званых 

нацыянальных меншасцей. Гісторыя польскага насельніцтва даўно ўжо цікавіць навукоўцаў. Аднак па-за 

ўвагаю даследчыкаў заставаліся польскамоўныя афіцыйна-дакументальныя матэрыялы 20—30-х гг. ХХ ст. 

як асобны аб’ект вывучэння. Працуючы над гісторыяй палякаў 20—30-х гг. ХХ ст., навукоўцы, канешне, 

выкарыстоўвалі гэтыя крыніцы, але ніколі не разглядалі іх як комплекс крыніц, варты асобнай увагі. 

 Праблема эфектыўнай навуковай класіфікацыі крыніц застаецца адной з найбольш актуальных у сучасным 

крыніцазнаўстве. Класіфікацыя дазволіць сістэматызаваць комплекс крыніц, выявіць сувязі паміж яго 

часткамі, устанавіць характар гэтых сувязей, іх залежнасці. Такія маніпуляцыі з сістэмай крыніц дазволяць 

скласці іх іерархічную структуру ці сцвярджаць аб яе адсутнасці. Пры гэтым характар сувязей можна 

вылучыць зыходзячы з крытэрыя, пакладзенага ў аснову класіфікацыі. Нястройная класіфікацыя, на маю 

думку, найбольш складаная і цікавая для даследавання, паказвае, што ў сістэме прысутнічаюць часткі, 

сувязь паміж якімі найбольш моцная, відавочная, і часткі, якія слаба ці апасрэдавана звязаны з астатнімі і 

маюць схільнасць выпадаць з агульнага комплексу. Устанавіць прычыны характару такіх сувязей, іх розна- 

ўзроўневасць, значыць выявіць асаблівасці кожнага віду крыніц, даць іх глыбокую характарыстыку. Падзел 

комплексу крыніц на тыпы дазваляе даследчыку спрасцiць сваю працу. Кожны тып крыніцы патрабуе 

своеасаблівага падыходу, спецыфічнага метадалагічнага прыѐму работы. Таму класіфікацыя польскамоўных 

афіцыйна-дакументальных матэрыялаў 1920—1930-х  гг. дазволіць высветліць розніцу паміж крыніцамі і 

ўстанавіць спецыфічны для крыніцы метад працы з ѐю. 

Падвяргаючы аналізу ўвесь комплекс польскамоўных афіцыйна-дакументальных матэрыялаў 20—30-х гг. 

ХХ ст., яго можна разбіць на 8 груп: 

1. Заканадаўча-нарматыўныя акты. 

2. Распарадчыя акты. 

3. Статыстыка. 
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4.  Справаздачы. 

5. Справачна-даведачныя матэрыялы. 

6. Бягучае справаводства. 

7. Лісты ад грамадзян. 

8. Перыядычныя выданні. 

Заканадаўчыя акты, пастановы і рэзалюцыі ЦК РКП(б), ЦК КП(б)Б, цэнтральнага польбюро ў асноўным 

выдадзены. Гэта група матэрыялаў дапоўнена беларускамоўнымі і рускамоўнымі. Крыніцы на польскай 

мове толькі дубліруюць іх. Калі ў 1924 г. у БССР раўнапраўе атрымалі 4 мовы, заканадаўчыя і нарматыўныя 

акты выдаваліся на рускай, беларускай, яўрэйскай, польскай мовах. Канстытуцыя БССР 1927 г. таксама 

была выдадзена і на польскай мове. 

Да групы распарадчых актаў належаць разнастайныя распараджэнні, загады. Гэта дакументацыя губернскіх, 

акружных, рэспубліканскіх органаў кіравання савецкага і партыйнага ўзроўняў: польбюро ЦК КПБ(б), 

губкома РКП(б)/акружкома КПБ(б), польскага сельскага савета, польскай секцыі ГубАНА-АкрАНА і іншых 

устаноў. 

Звернем увагу на пратаколы пасяджэнняў польбюро. Фарміраванне справаводства ў савецкую эпоху звязана 

з гісторыяй стварэння і развіцця савецкага дзяржаўнага апарату. Пратаколы — дакументы, што змяшчаюць 

запіс работы і рашэнняў калегіяльных органаў; іх складваюць асобы, якім прадстаўлена права запісу фактаў, 

дзеянняў і рашэнняў. Фармуляр такога віду дакументаў складваецца хутка і даволі ўстойлівы. Ён уключае ў 

сябе наступныя часткі: 

1. Назва пратакола, якая ўключае разнавіднасць дакумента, мерапрыемства. 

2. Склад прысутных на пасяджэнні — пералік асоб, што прыйшлі на пасяджэнне. 

3. Склад кіраўнікоў пасяджэння — прэзыдыум, старшыня, сакратар. 

4. Павестка дня — пералік пытанняў да разгляду з вызначэннем дакладчыкаў. 

5. Змест — запіс ходу абмеркавання з пазначэннем «слухалі» (пункты павесткі дня), выступленні на 

пасяджэнні, «пастанавілі», «вырашылі» (прынятыя рашэнні і пастановы). 

6. Подпісы — старшыня і сакратар. 

Пратаколы часцей за ўсѐ складаюць ў выглядзе чарнавікоў, якія пасля перапісваюцца ў кнігі ці 

перадрукоўваюцца. 

 Наступнай групай крыніц з’яўляецца польскамоўная статыстыка. Статыстычныя крыніцы прадстаўлены 

самымі рознымі відамі, падаюцца ў выглядзе даведак, анкет, спісаў, табліц і інш. 
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 Адным з цікавых і нетрывіяльных прыкладаў статыстычных польскамоўных матэрыялаў з’яўляюцца Spis 

ludnoœжi polskej. Mozyrskiego okrкgu; Miсskiego okrкgu і ekt. Гэтыя спісы накіроўваліся ў цэнтральнае 

польбюро КПБ(б). Іх каштоўнасць ў тым, што яны падрабязна пералічваюць населеныя пункты па кожным 

раѐне пэўнай акругі. Акрамя таго, у крыніцы пазначаны тып населенага пункта — вѐска, сяло, хутар, былы 

маѐнтак, фальварак, пасѐлак, леснічоўка, калгасная гаспадарка, пераезд, прыстанак, аколіца. Такая крыніца 

непасрэдна называе асяродкі канцэнтрацыі польскага насельніцтва, прычым пазначаныя дакументы 

зазначаюць не колькасць насельніцтва ў пэўным населеным пункце, а колькасць сямей. А гэта значыць, што 

польскае насельніцтва імкнулася выбіраць месцы для пражывання побач з землякамі, гэта былі сем’і былой 

засценкавай шляхты і г. д. 

 Важнай і вартай увагі групай польскамоўных афіцыйна-дакументальных матэрыялаў 20—30-х гг. ХХ ст. 

з’яўляюцца справаздачы. Яны прадстаўлены такімі відамі, як Sprawozdania (Sp) i Akty rewizijne (AR). 

Комплекс гэтых крыніц становіцца больш-менш устойлівым пачынаючы з 1924 г. Адрозніваюцца Sp i AR 

мэтай стварэння, ступенню дакладнасці і распаўсюджанасці. З гэтых двух відаў афіцыйных матэрыялаў 

Sprawozdania з’яўляецца больш рэгулярным і пашыраным відам. Структура (фармуляр) AR у асноўным 

устойлівая. 

Польскамоўныя лісты ад грамадзян у афіцыйныя ўстановы (20—30-я гг. ХХ ст.) — наступная група ПМК. 

Лісты «маленькага чалавека» — унікальны, ні на што не падобны від крыніц. У крыніцазнаўстве іх можна 

разглядаць з некалькіх пазіцый: 

1) як газетны жанр; 



2) як разнавіднасць справаводчай дакументацыі; 

3) самастойнае значэнне маюць лісты вядомых палітычных дзеячаў, пісьменнікаў, артыстаў і інш.; 

4) як разнавіднасць эпісталярнага жанру. 

У дачыненні да польскамоўных афіцыйна-дакументальных матэрыялаў гаворка пойдзе аб лістах, 

накіраваных у рэдакцыі савецкіх польскіх газет, і аб лістах грамадзян, што ўвайшлі як асобны від 

справаводчай дакументацыі. Апошнія — накіроўваліся грамадзянамі ў розныя савецкія і партыйныя 

ўстановы. 

Гэта група крыніц у гістарыяграфіі традыцыйна называлася як «лісты працоўных». Аднак справядлівей 

будзе назваць яе лістамі «маленькага чалавека», адрасаванымі ананімнаму вобразу ЎЛАДЫ, нават 

персаніфікаванай у выглядзе асобных прадстаўнікоў улады.  Некалькі слоў варта сказаць пра перыядычныя 

выданні на польскай мове. Польскамоўная перыѐдыка была афіцыйным друкаваным органам розных 
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савецкіх і партыйных устаноў. Выдаваліся не адзінкавыя выданні, а некалькі адзінак прэсы. Газеты на 

польскай мове мелі розны накірунак: выданні для сялян — Orka, для рабочых і гараджан палякаў — Młot, 

для моладзі — Głos Młodzieży, Młody Towarzysz, для палякаў-камуністаў і іншых — Trybuna Radziecka, 

Trybuna Komunistyczna, Głos Komunisty, Iskra Komunizmu. Польскамоўныя перыядычныя выданні 

з’яўляюцца важнымі крыніцамі па гісторыі палякаў на Беларусі ў 20-х гг. ХХ ст. Акрамя інфармацыйнай 

часткі, гэты сялянскі штотыднѐвік друкаваў літаратурныя творы польскіх аўтараў і беларускіх пісьменнікаў 

у перакладзе на польскую мову. Шосты аркуш газеты быў тэматычны, ішоў пад назвай «Poradnik 

gospodarczy» і змяшчаў розныя парады для селяніна-паляка. Савецкая прэса ніколі не была люстэркам, што 

паказвае рэальную рэчаіснасць, ды і мэты такой перад сабою яна ніколі не ставіла. Незалежных 

польскамоўных выданняў у БССР не было. Прэса была цалкам залежная ад мясцовых партыйна-савецкіх 

органаў і цэнзуры. 

 Неабходна зазначыць, што польскамоўныя афіцыйна-дакументальныя матэрыялы 20—30-х гг. ХХ ст. 

пакуль яшчэ нідзе не выдадзены, апублікаваных зборнікаў няма. Знаѐмства і праца з імі магчыма толькі ва 

ўмовах архіва. Зберагаецца комплекс гэтых крыніц у розных архівах Рэспублікі Беларусь: Нацыянальным 

архіве Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўным архіве Гомельскай вобласці, Дзяржаўным архіве грамадскіх 

аб’яднанняў Гомельскай вобласці і інш. Склаўся комплекс гэтых крыніц цалкам натуральна. Ён арганічна 

ўваходзіць у сістэму савецкага справаводства ранняга перыяду. Прычынай з’яўлення гэтых крыніц было 

ажыццяўленне нацыянальнай палітыкі ў дачыненні да нацыянальных меншасцей. Менавіта таму гэтыя 

крыніцы даволі цікава адлюстроўваюць усе яе спрэчныя моманты, непаслядоўны накірунак. 

 На сучасным этапе развіцця гуманітарнай навукі пад увагу навукоўца падпадае абсалютна ўсѐ, і асабліва 

штодзѐннасць гістарычнай рэчаіснасці. Важным лічыцца цяпер асабісты погляд чалавека мінулага на розныя 

бакі яго жыцця, адносіны гэтага чалавека да тых змен, што адбываліся ў бурныя 20-я гг. і складаныя 30-я гг. 

Экзістэнцыялізм канца ХХ ст. вылучыў на першы план чалавека ў сітуацыі пералому, змены традыцыйнага 

ўкладу яго жыцця; задачай навукоўца ХХI ст. стала паказаць чалавека ў cітуацыі пераходнага перыяду, 

своеасаблівага стрэсу, калі старая эпоха канчаткова яшчэ не адышла, а новая мадэль жыцця і паводзін яшчэ 

не выпрацавалася канчаткова. 
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