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Àп блі аваныяўсавец айіпостсавец ай історы а-да ментальнайлітарат рыматэрыялы
змяшчаюцьдаволімалазвеста абходзесавец а-польс іхмірныхпера авораў Мінс і

Рызепапытаннях сталяванняпольс ай сходняймяжы, тымлі мяжыпаміжБелар ссюі
Польшчай1.Пасённяшнідзеньнеап блі аваныцал ампрата олы этыхпера авораў.Шырэй
этапытаннеадлюстраванаўпольс ай істарычнайімем арнайлітарат ры.Шэра членаўпольс ай
дэле ацыі, лючаючыяестаршынюЯнаДомбс а а,па ін ліўспаміныпрамірныяпера аворы,
я іяпаявілісяўжоўпачат 1930-х . ( прыватнасці,СтаніслаўГрабс і іАля сандарЛадось) 2.

Чытач прапан юццавытрым із спамінаўіперапіс істаршыніпольс айдэле ацыінаРыж-
с аймірнай анферэнцыіЯ.Домбс а аабтайныхпера аворахсастаршынёйрасійс а-ў раін-
с айдэле ацыіАдольфамАбрамавічамІофена онтмяжыпаміжПольшчай іБелар ссю,я ія
змешчаныў нізеЯ.Домбс а а «Рыжс імір.Успаміны,пера аворы, тайныядамовыз Іофе,
лісты з 15 ілюстрацыямі і 1мапай»,штовыйшла ўВаршаве ў 1931 . с вязі з 10-й адавінай
Рыжс а амірна ада авора.Кні аЯ.Домбс а анепера ладзенанінабелар с ю,нінар с ю
мовы.Урыў ізяезмешчаныўвыданнізборні ада ментаўіматэрыялаў«Белар сь палітыцы
с седніх і заходніх дзяржаў».Т. 1 (1жніўня1914 .—18 са аві а 1921 ), я і падрыхтаваныда
п блі ацыібелар с імі історы амі,алеяшчэневыйшаўздр .

Упрыведзеныхматэрыялах аворыццапрападвойныя(паралельныяафіцыйнымдыс сіям
на пленарных пасяджэннях і пасяджэннях Галоўнай амісіі) і тайныя пера аворы паміж
Я. Домбс ім іА. Іофе,я ія,пасловахЯ.Домбс а а,прапанаваў праводзіцьА. Іофедлявыра-
шэннянайбольшважныхіспрэчныхспраў.ПаводлеЯ.Домбс а а,першая анфідэнцыяльная
анферэнцыязА. Іофеадбылася1 астрычні а 1920 . прыс тнасці са ратароўдэле ацый:
А. Ладасязпольс а аіІ.Лорэнцазсавец а аба оў.Потымадбылісяяшчэчатырыта іяразмо-
вы,па льпытаннеаб сходняймяжыПольшчыііншыяспрэчныяпытаннінебылі анчат ова
вырашаны(да .№1).

Ці ава,штонафа тправядзенняЯ.Домбс імтайныхпера авораў з іраўні омрасійс а-
ў раінс айдэле ацыі адмоўнарэа аваўпольс іміністр замежных спраўЕ.Сапе а іпольс ія
нацыянальныяпартыі, абчымЕ.Сапе апісаўЯ.Домбс ам ўлісцеад10 астрычні а1920 .,
дзе азаў,штоСавет абароныдзяржавынедаваў апошням пазітыўных інстр цый этых
адносінах.Міністр замежныхспраў та самалічыў,штоЯ.Домбс і паспяшыўзпадпісаннем
прэлімінарна амірна ада аворазСавец айРасіяй, выні ча о этыда авормаенедахопыз
п н т леджанняінтарэсаўПольшчы3.

Упачат астрычні асяродпольс айдэле ацыіадбылася р нтоўнаядыс сіянад анчат-
овым да ладненнем сходняймяжыПольшчы.Я адзначаеЯ.Домбс і: «Паслядоў іхдэба-
таў,нарэшце, з адзілісяналініюмяжы,пададзен юстаршынёйпольс айдэле ацыіўдр ой
анфідэнцыйнайразмовестаршынірасійс айдэле ацыі, .зн.напамежн юлініюЗбр ч,Роўна,
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Сарны,Л нінец,назахададМінс а,Вілей а,ДзіснадаДзвіны» (да .№ 1).Ёнта сама анста-
таваў,штосяродпольс айдэле ацыібылівельмі значныяразыходжанніўпазіцыях.Не аль і
членаўдэле ацыівыст пілізафедэратыўнаевырашэнне,але эт юд м непадзялялабольшасць
членаўдэле ацыі.Далейпольс ідыпламатпіша:«Адноснамяжынапаўночнымадрэз ўзні ла
пытанне, лючацьМінс Польшч ціне.Д м іпадзяліліся зпрычынырозныхпазіцыйпа
белар с імпытанні.Пры аласаваннібольшасцьдэле атаўвы азаласязатое, абпа ін цьМінс
па-замежаміПольшчы»(да .№ 1).

Прарозна алоссісяродчленаўпольс аймірнайдэле ацыіна онт та о,ціў лючаць тэры-
тарыяльныяпатрабаванніМінс іМінс ю берню,пісаўта самаС.Грабс і.Ёнаб р нтоўваў
сваюадмоўн юпазіцыюпа этымпытаннітым,штопераважнаправаслаўнаенасельніцтва этай
тэрыторыіс ладалабч жародн юмас ўпольс айдзяржаве,я юбылобцяж аасіміліраваць4.

На анфідэнцыяльнымпасяджэнністаршыньдэле ацый2 астрычні аЯ.Домбс і ўда -
ладніўлініюпраходжаннямяжы,паводлея ойлініяРоўна,Сарны,Л нінец,Баранавічыпавін-
набылабцал амналежацьПольшчыібыцьзабяспечанапасампаменшаймерыад30да40 мна
ўсход.Далейнапоўначмяжа ішлаб здоўжмяжыВілейс а а іДзісненс а апаветаў та , аб
Польшчаатрымала алідор і а льн юмяж зЛатвіяй.НапытаннеА. Іофе, дзебольш-менш
павіннабылабпраходзіцьмяжападМінс ам,ёнз адаўКойданава,я прапанаваныпамежны
п н т (да .№1).Я вядома,Койданава заставаласяпамежнымп н тампаміжБелар ссю і
Польшчай да 1939 .

УлісцеЯ.Домбс а аміністр замежныхспраўПольшчыЕ.Сапе , датаванымсярэдзінай
снежня 1920 ., аварылася абпера аворах зА. Іофепапытанні рэ тыфі ацыімяжыпаміж
ПольшчайіБелар ссю.А.А.Іофепа аджаўсяўст піць«част абоцэл юТ раўс юп шч »,а
та сама«прызнацьзаПольшчайбольшзатое,штоёсць прэлімінарнымтра таце,яшчэ аля
3000 в. вёрст» (да .№2).

У лісцеЯ.Домбс а а старшыніСаветаМіністраўПольшчыВ.Вітос ад 8 люта а 1921 .
аварыласяабтэрытарыяльных ст п ахзбо А.Іофе.Я пішаЯ.Домбс і:«Мас ваз адзілася
нааддач Польшчыяшчэтрохтысяч вадратныхвёрстаў.Гэтыятэрытарыяльныяўст п ідадзе-
ныпершзаўсёнаПалессі, с вязізчымпольс аялініямяжыдаходзілабдаТ рава,адна Т раў
застаўсяб расійс іхр ах».Расійс аядыпламатыята самапа аджаласяаддацьПольшчыРа-
даш овічы,Бат рыніахов длябера оўВіліі (да .№3).Чам савец ае іраўніцтва,волюя о а
вы онваўА.Іофе,праяўляла атоўнасцьдазначныхтэрытарыяльных ст па ?Паводлеса рата-
рапольс айдэле ацыіА.Ладося, белар с імпытанні «былі ад рытыярозныяма чымасці і
рашэннезалежалаамальвы лючнаадволіпольс айдэле ацыі,боСаветыпаднаціс амваенных
дзеянняўбылі атовыяналюбыяўст п і» 5.

Уапошнімда менцепадбор і, лісцеЯ.Домбс а аміністр замежныхспраўЕ.Сапе ад
9 са аві а 1921 ., звярталася ўва анановыпаварот расійс ай пазіцыі напера аворах, я і
за лючаўсяўтым,шторасійс іядыпламатыпад рэсліваліфа та льнаймяжыпаміжРСФСРі
Польшчай, «па оль іБелар с аяРэсп блі а ахоплівае толь і 6паветаўМінс ай берні».У
с вязі з этымЯ.Домбс і не бачыў дляПольшчынебяспе і, алі б арт. ІІ да авора было б
с азана,штоПольшчамяж езУ раінай,Белар ссюіРасіяй.Ённаватпрадбачыўпазітыўныя
наст пствыад эта аўб д чым, алідалейпісаў: «Та аяформ лама лабнамнават алісьці ў
б д чыніспатрэбіцца.Савец аяУ раінаіБелар сь— этафі цыі,створаныябальшаві амідля
мас іравання іха льнасавец а а імперыялізм .Бальшаві і,ма чыма,маюцьнамер алісьці
лі відаваць этыяў раінс іяібелар с іяфі цыі.Увыпад жзнішчэннянезалежнасціУ раіны
іБелар сіілі відацыісаміхіхназваўнашамяжапавіслабнібыўпаветры.Адзінымтрывалымбыў
быадрэза ,я імяж езРасіяй,я іпотымможнабылобаўтаматычнападоўжыцьнапоўдзень,бо
Расіябылаб,нес мненна,тадыспад аемцамБелар сі іУ раіны.Маюўражанне,штоапошняя
бальшавіц аяпрапановаможазмяшчаць сабеменавітапрад азаннелі відацыіБелар сі,я ю
бальшаві і ўлісцеКвірын азвялідасмешныхпамераў» (да .№4).
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Прыведеныяда ментыз’яўляюццаяшчэаднымвідавочнымсведчаннемта о,я цэнтраль-
наярасійс а-савец аядыпламатыялітаральна андлявалабелар с імітэрыторыяміў інтарэсах
захаваннябальшавіц ай ладыпадчасцяж іхіс ладаныхмірныхпера авораўзПольшчай.Шы-
рэйшы омпле сда ментаў іматэрыялаўпа этымпытанніпрадстаўленываўжоз аданым
выданні «Белар сь палітыцыс седніх і заходніх дзяржаў».Т. 1 (1жніўня 1914 .—18 са а-
ві а 1921 ).

С ладальні іаўтар аментарыяўпрафесар афедрыміжнародныхадносінБДУ,до тар іста-
рычныхнав У.Е.Снап оўс іУ.Е.Снап оўс іУ.Е.Снап оўс іУ.Е.Снап оўс іУ.Е.Снап оўс і.Пера ладпрыведзеныхтэ стаўзпольс аймовынабелар с-
ювы ананыА.В.К зьмічом іУ.Е.Снап оўс ім.

№ 1.№ 1.№ 1.№ 1.№ 1. З КНІГІ СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ КНІГІ СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ КНІГІ СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ КНІГІ СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ КНІГІ СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙ
МІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГАМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГАМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГАМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГАМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА 66666 АБ ТАЙНЫХ ПЕРАГАВОРАХАБ ТАЙНЫХ ПЕРАГАВОРАХАБ ТАЙНЫХ ПЕРАГАВОРАХАБ ТАЙНЫХ ПЕРАГАВОРАХАБ ТАЙНЫХ ПЕРАГАВОРАХ
СА СТАРШЫНЁЙ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕСА СТАРШЫНЁЙ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕСА СТАРШЫНЁЙ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕСА СТАРШЫНЁЙ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕСА СТАРШЫНЁЙ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕ 77777

Ў ПАЧАТКУ КАСТРЫЧНІКА 1920Ў ПАЧАТКУ КАСТРЫЧНІКА 1920Ў ПАЧАТКУ КАСТРЫЧНІКА 1920Ў ПАЧАТКУ КАСТРЫЧНІКА 1920Ў ПАЧАТКУ КАСТРЫЧНІКА 1920 .....

Падвойныя пера аворыПадвойныя пера аворыПадвойныя пера аворыПадвойныя пера аворыПадвойныя пера аворы

Па оль і працынадпрэлімінарныммірнымтра татам ішлі вельміпавольнанетоль іна
пленарных анферэнцыях,аленаватна алоўнай амісіі,Іофена анфідэнцыйныхпасяджэннях
старшыньдэле ацыйпрапанаваўінш юсістэм працы,аменавітавырашэнненайбольшважных
іспрэчныхспраўна анфідэнцыйных анферэнцыяхстаршынь,пасляча о этыясправыпавінны
былідэталёвафарм ляваццанаадпаведных амісіях.

Першаята ая анфідэнцыйнаяразмовазІофеадбылася1 астрычні а1920 . прыс тнасці
са ратароў,п.Ладося 8 зпольс а а, іп.Лорэнца 9 зрасійс а або .Затымадбылісядалейшыя
чатырыразмовыаждапоўна апараз менняўсправеўсходняймяжыПольшчыі іншыхспрэч-
ныхпытаннях.

…[Напасяджэнні алоўнай амісіі4 астрычні аДомбс і азаў]:
…Утойчас, аліўпрае це,с ладзенымнапершымпасяджэнні алоўнай амісіі,расійс ая

дэле ацыясапраўдыназвалапамежн юлінію,алепрамяж паміжПольшчайіРасіяйне ажа,
затоепатраб епрызнанняПольшчайпалітычна алад ,я іСавец аяРасіяўсталяваланабела-
р с іх і ў раінс іх землях.

…Польс аяРэчПаспалітаяшматразоўзаяўляла,штопрызнаеправа ожна анародасамас-
тойнавырашацьсвойлёс.Адна янанеможапрызнацьсапраўднымісвабоднымволевыяўленнем
народаўлад ,навязан юсілайрасійс іхсавец іхвойс аў,забяспечанайпрызначанымізМас -
вы амісарамі,я іянеаднаразовафі р юцьперш-напершя паўнаважаныяСавец айРасіі,а
потымфі р юцья прадстаўні іволімясцова анасельніцтва.

Пад этымвыл чэннемрасійс айдэле ацыяйнібытасамастойных,анасамайсправецал ам
залежныхадСавец айРасіі савец іхтэрытарыяльныхар анізацый, алі авор а ідзепрадзяр-
жаўн юмяж ,прыадначасовайразмоветоль іабрасійс іхвойс ах, алі авор а ідзепрапера-
мір’е,выразна рыеццажаданнезамас іраваццападновайформайбылыхзахопаў.

Ісапраўды,таяжСавец аяБелар сьнемаенія іхаб’е тыўныхрысаўсамастойнасці ідзяр-
жаўнайнезалежнасці.Паменшаймерыта самавы лі аес мнеў,ці та іярысымае іСавец ая
У раіна.

Нема т тнез адаць,штопаводлеўласныхзаяў радаРасійс іхСаветаў,зробленыхперад
наміўМінс ,справаадносінпаміжСавец айРасіяйіСавец айУ раінайяшчэневызначана.
Та саманель анезаўважыць,штоСавец аяРасіяраспарадзіласяВіленс айіГродзенс айзем-
лямі,дзенес мненнапражываепольс аябольшасць,нібытасваёйза оннай ласнасцю,непыта-
ючысянао лволімясцова анасельніцтва.Адна т тянехач пра эта азаць,па оль ісправа
этыхзямельпавіннаналежацьнепасрэднам ўрэ ляваннюпаміжПольшчайіЛітвой.
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Польс аяРэчПаспалітая,неча аючыініцыятывызбо Расіі,прызналанезалежнасцьЛітвы,
У раіныіБелайР сі.Адна польс аядэле ацыясцвярджае,штоРасіянедаларэальнай арантыі
незалежнасціБелайР сі іУ раіны,я іа рэслення іх сходніх іпаўночныхмежаў,свабодна а
сабрання—пасляадыход расійс іхвойс аў— анстыт антаў* этых раёў, выбраныхроў-
ным,тайным, сеа льным,прамым,прапарцыянальным аласаваннем іспыненнемрэпрэзен-
тацыі этыхдзяржаўРасіяй і . д.

...[На эт дэ ларацыюп.Іофеад азаў]:

...Расійс а-ў раінс аямірнаядэле ацыята самапрымаедаведама,штоПольшчапрызнала
ўжонезалежнасцьУ раіны,Літвы іБелайР сі, аленеможанена адаць,што этапрызнанне
незалежнасціўперыядпольс айа пацыінепераш аджала іраваць этыміземляміпрызнача-
нымізВаршавы амісараміішляхамтэрор …

Усходняя мяжа ПольшчыУсходняя мяжа ПольшчыУсходняя мяжа ПольшчыУсходняя мяжа ПольшчыУсходняя мяжа Польшчы

Прыведзенаявышэйразмовабылада ладнапрадстаўленапольс аймірнайдэле ацыі,ата -
самаўрадаўВаршаве.Пераднаст пнай анфідэнцыйнай анферэнцыяйсяродпольс айдэле а-
цыібылаправедзена р нтоўнаядыс сіянад анчат овым да ладненнем сходняймяжы
Польшчы.Паслядоў іхдэбатаў,нарэшце, з адзілісяналініюмяжы,пададзен юстаршынёй
польс айдэле ацыіўдр ой анфідэнцыйнайразмовестаршынірасійс айдэле ацыі, .зн.на
памежн юлініюЗбр ч,Роўна,Сарны,Л нінец,назахададМінс а,Вілей а,ДзіснадаДзвіны.
Нат ральна,што этаялініяпавіннабылабдастат оваахоўваццаад сход .

Невартаў рываць,штосяродпольс айдэле ацыібылівельмізначныяразыходжанніўпазі-
цыях.Не аль ічленаўдэле ацыівыст пілізафедэратыўнаевырашэнне,але эт юд м непа-
дзялялабольшасцьчленаўдэле ацыі.На онтмяжынапаўднёвымадрэз , сядэле ацыябылаза
тое, абнепераходзіцьлінііЗбр чазпрычыныдамовызПятлюрай10 ізахоўвацьт юсам юмяж ,
я аябылавызначанаўдамовезУ раінс айНароднайРэсп блі ай11.Адноснамяжынапаўноч-
нымадрэз ўзні лапытанне, лючацьМінс Польшч ціне.Д м іпадзялілісязпрычыны
розныхпазіцыйпабелар с імпытанні.Пры аласаваннібольшасцьдэле атаўвы азаласязатое,
абпа ін цьМінс па-замежаміПольшчы.Та імчынам, сходняямяжаПольшчыбылада ладна
а рэсленаяіпададзенаядаведамастаршынірасійс а-ў раінс айдэле ацыіна анфідэнцыйнай
анферэнцыі,я аяадбылася2 астрычні а1920 ., а адзіне6-й вечарам.
Ход этай анферэнцыібыўнаст пны:
Іофеўпраця папярэдняйразмовыпрапаноўваеперайсціадраз даабмер аванняпытання

межаў.
Домбс і:Нехач паст пацьта , я эта звычайнаробіцца, іпадавацьмежы, значнадалей

прас н тыянаўсход, апотымшляхам андлюсысцідатойлініі, я ая з’яўляеццама сім мам
нашых ст па . Лепшя адраз прапан ю т юлінію, ад я ой ні ў я ім разе я немо бы ўжо
адст піць.Гэтаялінія (рас р чваючы арт іпа азваючынаёй) праходзілаббольш-меншна-
ст пнымчынам:Збр ч,Роўна,Сарны,Л нінец,назахададМінс а,ДзіснаіВілей адаДзвіны.
Нат ральна,чы начнаялініям сілабахоўваццаналежнымчынам.

Іофепросіць да ладніць эт юлінію,ата самавысветліць,што трэбараз мецьпадаховай
чы начнайлінііРоўна,Сарны,Л нінец.Ён яўляесабе,штозабеспячэннелініі азначаене-
аль і, 3, 4ці 5 іламетраў.
Домбс і:лініяРоўна,Сарны,Л нінец,Баранавічыпавіннабылабцал амналежацьПольшчы

ібыцьзабяспечанаяпасампаменшаймерыад30да40 мнаўсход.Дэталёвыходмяжыбыўбы
пададзены,нат ральна, жоўмірныхпрэлімінарыях.Далейнапоўначмяжаішлаб здоўжмяжы
паветаўВілей а іДзісната , абПольшчаатрымала алідор іа льн юмяж зЛатвіяй.

* Устаноўчы сход.
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Іофепросіць да ладніць,дзебольш-меншпавіннабылабпраходзіцьмяжападМінс ам.
Домбс із адваеКойданава,я прапанаваныпамежнып н т.
Іофе:Канчат оваяпамежнаялінія,я юз одназмаімі інстр цыяміма сфарм ляваць,

праходзіцьнаст пнымчынам:адлітоўс аймяжы, станоўленай тра тацезРасіяй*,далейпа
цячэннірэ :Шчары, аналамА інс а а,Ясельдай іСтырамажда былой аліцыйс аймяжы,
пасля ўздоўж этаймяжыдаДнястрадамяжыР мыніі.Адрозненні, нажаль, вельмі вялі ія.
Мая інстр цыянедазваляемнепераст піць за эт юлінію.Польс юпрапанов яперадам
свайм ўрад і спадзяюся,штонапраця дв х-трохдзёнатрымаю да ладныад аз.Павінен
звярн ць ва ,штодляРасііб дзевельміцяж апрыняцьпольс юпрапанов ,па оль іРасія
павінналічыццазпрынцыпамі,я іяабвяшчае,апольс аяпрапанованемаенія а ааб р нта-
вання.Вельмідрэнна, алі, за лючаючымір, аворыццаўжопрастратэ ічныянеабходнасці,
што, здаецца, азваенадалейшыя анфлі ты.ДляРасіі са стратэ ічна ап н т леджання
ожнаямяжадрэнная.
Домбс іў азваенатое,што алідорнапоўначыабавяз овапатрэбныПольшчы,я дост пда

Латвіі, а праз яе—дамора.
Іофе(з смеш ай)вы азваездзіўленне,штоПольшчамаета юлюбоўда алідораў.
Ладось:Гэтанелюбоў, этанеабходнасць.
…Наст пная анфідэнцыйнаяразмовазІофеадбылася4 астрычні а іпраходзіланаст пным

чынам:
Домбс іпытаецца,ціпрыйшлоўжозМас вырашэннепасправемежаў.
Іофеад азвае,штота о аад аз яшчэнеатрымаў.УМас ве іХар авеправодзяцца інтэн-

сіўныядыс сііна онт этайсправы,с ты аюццарозныяпо ляды іяшчэнель апрадбачыць,
хтопераможа.

…Паслята оя быліўстаноўленытэрмініпарада пасяджэння амісіізтыхжасамыхабодв х
старшынств ючыхба оў, Іофе,зноўпад рэсліўшытаемнасць іпрыватныхара тардалейшых
пасяджэнняў,за ранаепытаннемежаў.

Іофезаяўляе,што,хоцьяшчэнеатрымаўзМас вы анчат ова аад аз ,асабістамаеўражан-
не,што прыйдзе з ода на ўст п Польшчычы начнай лініі Роўна —Сарны—Л нінец з
адпаведнымзабеспячэннем.ЗатоеённебачыцьнеабходнасцідавацьПольшчы алідордаЛатвіі
і там мяр е,штоРасіяна этанез одзіцца,тымбольш,што этабылобпар шэннемтра тат
зЛітвой,дзе авор а ідзепраа льн юмяж Расіі зЛітвой ласнана этайтэрыторыі.

Домбс і: Янема ад эта а адст піць.ДляПольшчы эта э анамічнаянеабходнасць—
атрыманнедост п дамора.Небачыць аддачы этайтэрыторыіРасіяйПольшчыпар шэння
тра тат зЛітвой…

Іофе:…Зрэшты, аліПольшча атрымае адЛітвыаддач ПольшчыВіленс ай берні, то
этымшляхаматрымаезл чэннезЛатвіяйінеб дземецьпатрэбыў алідоры,прая і аворыцца.
Ладосьпытаецца,ці ўс вязі зпапярэдняйпазіцыяйпа этайсправеРасіянепрызнавалаб

аддачыВіленшчыныПольшчыпар шэннемтра тат .Боіў этымвыпад небылоба льнай
мяжыпаміжРасіяй іЛітвой.

Іофе:Гэтабылобпар шэннемтра тат ,аленезнаша або .
Домбс ізаяўляе,штопольс іяпатрабаванніз сімнез’яўляюцца выні амфранц зс іх п-

лываў,алевыні аюцьзпольс айэ анамічнайнеабходнасці і там ёнабсалютнанемо быадіх
адст піць.

Jan D�bski. Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy z 15 ilustracjami
i 1 map�. Warszawa, 1931. S. 98—115.

* Маецца на ўвазе Мірны да авор паміж РСФСР і Літвой ад 12 ліпеня 1920 .
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АБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІ РЭКТЫФІКАЦЫІ МЯЖЫАБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІ РЭКТЫФІКАЦЫІ МЯЖЫАБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІ РЭКТЫФІКАЦЫІ МЯЖЫАБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІ РЭКТЫФІКАЦЫІ МЯЖЫАБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІ РЭКТЫФІКАЦЫІ МЯЖЫ
ПАМІЖ ПОЛЬШЧАЙ І БЕЛАРУССЮПАМІЖ ПОЛЬШЧАЙ І БЕЛАРУССЮПАМІЖ ПОЛЬШЧАЙ І БЕЛАРУССЮПАМІЖ ПОЛЬШЧАЙ І БЕЛАРУССЮПАМІЖ ПОЛЬШЧАЙ І БЕЛАРУССЮ

.Ры а Сярэдзіна снежня 1920 .

Штодатычыцьрэ тыфі ацыімежаў,тотоль іўчора этапытаннебылоўс осназа ран та.
Я спытаўсяўІофе,ціатрымаўёнінстр цыюўрадапапытаннізапатрабаваныхнамірэ тыфі а-
цый.Ёнад азаў,штоатрымаў,алеад рые іхтоль іпаслявырашэнняэ анамічныхпытанняў.
Я маюўражанне,штоёнхацеўбыпа андляваццарэ тыфі ацыямімежаўзаэ анамічныяўст п і.
Яспытаўсяўя о,я вы лядаюцьдэталірэ тыфі ацыі, зя імі з адзіласяМас ва?Ёнад азаў,
штонапоўначынемо цьнічо аўст піцьзпалітычныхістратэ ічныхмер аванняў.Ёнмеўт т
наўвазеа р жэннеМінс а.Затоепа аджаюццаўст піцьнапоўдні, здаецца,част абоцэл ю
Т раўс юп шч .Та імчынам,неўдаласябрэ тыфі ацыянапоўначы, . зн.Радаш овічы,а
та самабера Віліі.

Яадраз пад рэсліў,штозта іміўсходнімімежаміПольшчынаўсходадМінс а,я іяпа ры-
валісяб змяжойб[ылой]Віленс ай берні, з адзіліся абодваба і ўжоўчаспрэлімінарыяў і
толь іпразнеда ляднашамяжанеідзет ды.Ёнад азаўмне,што этая оабсалютнанехвалюе,
тымбольш,штомызабралі авала Віцебс ай берні, з сімнелічачыся з тым,што этане
па рываеццаз сходняймяжойВіленс ай берні.Па этымпытаннінебылодоў айдыс сіі.
Янепрымаўневыразна а,зрэшты,прае таІофеімаюўражанне,штоёня онепа ажа,па ль
арты лыабрээва ацыіірэстыт цыі*неб д ць ладжаныя.Адна ён с осназ адаў,штояны
з аджаюццапрызнацьзаПольшчайбольшзатое,штоёсць прэлімінарнымтра таце,яшчэ аля
3000 в.вёрст.Гэтаепытаннеяб д абмяр оўвацьз імнаадной знаст пныхразмоў.

Jan D�bski. Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy z 15 ilustracjami
i 1 map�. Warszawa, 1931. S. 152—153.

№ 3.№ 3.№ 3.№ 3.№ 3. З ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙ
МІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА СТАРШЫНІ САВЕТА МІНІСТРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА СТАРШЫНІ САВЕТА МІНІСТРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА СТАРШЫНІ САВЕТА МІНІСТРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА СТАРШЫНІ САВЕТА МІНІСТРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА СТАРШЫНІ САВЕТА МІНІСТРАЎ

ПОЛЬШЧЫ В. ВІТОСУПОЛЬШЧЫ В. ВІТОСУПОЛЬШЧЫ В. ВІТОСУПОЛЬШЧЫ В. ВІТОСУПОЛЬШЧЫ В. ВІТОСУ1313131313 АБ ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ УСТУПКАХАБ ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ УСТУПКАХАБ ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ УСТУПКАХАБ ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ УСТУПКАХАБ ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫХ УСТУПКАХ
З БОКУ СТАРШЫНІ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕЗ БОКУ СТАРШЫНІ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕЗ БОКУ СТАРШЫНІ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕЗ БОКУ СТАРШЫНІ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕЗ БОКУ СТАРШЫНІ РАСІЙСКА-ЎКРАІНСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ А. А. ІОФЕ

. Ры а 8 люта а 1921 .

…ЯпавіненяшчэпраінфармавацьпанаПрэзідэнта,я сабеІофеўяўляес пнасцьспраў
тра татаўіпалітычн юсіт ацыю.Ёнцал амвыразнасфарм ляваўяена анфідэнцыйнай анфе-
рэнцыісамнойіпаўтарыў этазноўзпроп с амне аль іхдэталяўна анферэнцыістаршыняў
прыс тнасціп.Страсб р ера14 і Абаленс а а 15.

Зместя овысноўбыўнаст пны:
…Ёнпайшоўнадалё аід чыяўст п іпольс ам бо , абабле чыцьсіт ацыюцяперашня-

м старшыніпольс аймірнайдэле ацыі.Дляя оважна,штоначале этайдэле ацыі стаіць
прадстаўні Стронніцтвалюдове а(народнайпартыі) і з эта ап н т леджанняІофефарм -
люеўмовымір .Цяперашняймірнайдэле ацыіІофе атовыдацьяшчэпэўныятэрытарыяльныя
ўст п і.Ёна рэслівае этыяўст п інаст пнымчынам:Мас ваз адзіласянааддач Польшчы
яшчэтрохтысяч вадратныхвёрстаў.Гэтыятэрытарыяльныяўст п ідадзеныпершзаўсёна
Палессі, с вязі з чымпольс ая лініямяжыдаходзіла б даТ рава, адна Т раў застаўся б

* Маюцца на ўвазе арты лы аб эва ацыі (рэпатрыяцыі) насельніцтва і вяртанні маёмасці.
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расійс іх р ах. А рамя та о, Расія даешмато тэрыторыі наВалыні ў тыммесцы, дзе ёсць
моцнаеза лыбленнепольс аймяжыназахад.Гэтытрох тні ён атовывыраўняць.Нарэшце,
штобылонова аўпрапановеІофе,ды эта атоўнасцьаддацьПольшчыРадаш овічы,Бат рын
іахов длябера оўВіліі, этазначыць,польс аямяжабольш-меншзайшлаб этыммесцыда
межаўб[ылой]Віленс ай берніта ,я этабылоаб моўленаяшчэўчасмаіхразмоўнамірных
прэлімінарыях, іштопотым,нажаль,пра ледзелапамежная амісія.

Гэтыязвест іІофепадаўмнецал ампрыватна,а аворваючыся,штоафіцыйна эта анеможа
цяперад рыць,па оль іпавіненпача аць,я ладзяццаэ анамічныясправы.Ён,Іофе,паві-
нен,адна ,за адзяадзначыць,што аліпольс аямірнаядэле ацыяціяестаршыняўст пяць,то
ніпрая іятэрытарыяльныяўст п і,а рамяпрэлімінарыяў,абсалютнанеможабыцьі авор і.
Іофене аль іразоўпад рэсліў,што«тэрытарыяльныяўст п і— этаасабістыпадар на пан
Домбс ам »ітам нія і іншыстаршыняпольс аймірнайдэле ацыі эта анеатрымае.Іофепры
этымзаявіў,штозамаёй ст п айіёнм сіўбыўст піць.Іофедастат овадобраўсведамляе,што
я одыпламатычная ар’ерабылаб этымфа тамаслаблена, аліненазаўсёдыс ончана.Ная о
месцаўвыпад ўст п іпрыйшоўбынехта іншы,хтобпавіненбыўдацьбольш юцан ,чым
Іофе,іпрадставіцьПольшчы оршыяўмовы,чымтыя,я іядаеён.Прыйшоўбы,праўдападобна,
хтосьцібольшнепрыхільныдаПольшчыітадыма лабпайсці авор анетоль іпрас асаванне
ўсяля іх ст па ,аленаватпразмен прэлімінарна атра тата*…

Jan D�bski. Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy z 15 ilustracjami
i 1 map�. Warszawa, 1931. S. 170—171.

№ 4.№ 4.№ 4.№ 4.№ 4. З ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙЗ ЛІСТА СТАРШЫНІ ПОЛЬСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА РЫЖСКАЙ
МІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА МІНІСТРУ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА МІНІСТРУ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА МІНІСТРУ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА МІНІСТРУ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎМІРНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ Я. ДОМБСКАГА МІНІСТРУ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ

ПОЛЬШЧЫ Е. САПЕЗЕ АБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІПОЛЬШЧЫ Е. САПЕЗЕ АБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІПОЛЬШЧЫ Е. САПЕЗЕ АБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІПОЛЬШЧЫ Е. САПЕЗЕ АБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІПОЛЬШЧЫ Е. САПЕЗЕ АБ ПЕРАГАВОРАХ ПА ПЫТАННІ
АГУЛЬНАЙ МЯЖЫ ПОЛЬШЧЫ З РАСІЯЙАГУЛЬНАЙ МЯЖЫ ПОЛЬШЧЫ З РАСІЯЙАГУЛЬНАЙ МЯЖЫ ПОЛЬШЧЫ З РАСІЯЙАГУЛЬНАЙ МЯЖЫ ПОЛЬШЧЫ З РАСІЯЙАГУЛЬНАЙ МЯЖЫ ПОЛЬШЧЫ З РАСІЯЙ

. Ры а 9 са аві а 1921 .

…С пнасцьспраўтра татаўяўляеццата імчынам,штобольш-меншзтра татацал ам
атовыяіўз одненыязбальшаві амінарэда цыйнай амісіі.Гэтаарты лы, атовыядадр .
Канчат овавырашанынаст пныяпытанні:1.Уст п.2.Спыненневаенна астановішча.3.Пры-
знаннеУ раіныіБелар сі.4.Апісаннемежаў.5.Узаемнаяадмоваадтэрыторыйіdesinteressement**
на онтпытанняЛітвы.6.Палітычныяіваенныя арантыі.7.Пытанненацыянальныхі льт р-
ныхменшасцей[іінш.].

…Штодатычыцьпытаннямежаў,прая оеяўжоінфармаваўХ’юджасам***панаМіністра,
то этапытаннеўсплылоз сімвыпад ованапамежнай амісіі,на я ойпрыс тнічалія і Іофе.
Іофез сімнеза ранаў этаепытанне.Ёнпрыняўапісаннемежаў та ойфарм лёўцы, я ойя
падаўя оМіністэрств Х’юджасам,апалітычныяпалажэнніў этымарты лебыліта іясамыя,
я прэлімінарыях.Та саманапасяджэнняхрэда цыйнай амісіі Іофенічо анез адаўабрэвізіі
форм лыадноснамежаў.Ёнпрыняўцэлы этыпара раф рэда цыі, станоўленайпамежнай
амісіяй.Потымёнпрыняўцэлышэра дадат овыхпара рафаў,звязаныхзпамежныміпытан-
нямі. І алі ўжоўсё этабылопрынята, Іофепапад азцысвай о са ратараШамя іна16 з адаў
з сімнявінна:«Трэбаб дзевырашыцьяшчэаднопытанне,аменавіта,мнездаецца,штоПольшча
напаўночнымадрэз мяж ена арот айпрасторызРасіяй.Можа,добрабылобправесці эт ю
арэ т р ».

* Маецца на ўвазе савец а-польс і да авор аб перамір’і і прэлімінарных мовах мір , пад-
пісаны ў Рызе 12 астрычні а 1920 .

** Незаці аўленасць. — С лад.
*** Тэле рафам. — С лад.
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Яад азаўна эта,штопраа льн юмяж паміжПольшчайіРасіяйнеможабыцьі авор і,па оль і
Польшчанаўсёй этайлініімяж етоль ізБелар ссю.На этым весьінцыдэнтза ончыўся.

Пасляне аль іх дзёнКвірын 17, старшыняпамежнай амісіі з бо расійс а-ў раінс ай
дэле ацыі,на іраваўлістміністр Васілеўс ам 18, старшыніпамежнай амісіі знаша або ,
я імрастл мачваўразмежаваннепаміжБелар ссюіУ раінай,аў анцы эта алістаз адаў,што
намалымадрэз Польшчамяж езРасійс айРэсп блі ай,па оль іБелар с аяРэсп блі а
ахопліваетоль і6паветаўМінс ай берні.Та імчынам,праблема,выпад оваза ран таяІофе,
былапастаўленаафіцыйна,праштояўжода ладаўпан Міністр .НалістКвірын аВасілеўс і
з сімне ад азаў,нежадаючыправа авацьдалейша аабмен д м аміпа этайсправе. Затое
сённяадбыласявельміпа азальнаясцэнанапад амісііса ратароў,ная ойбылопатрэбнаўста-
навіць анчат овытэ ст тра татадлядр .Знаша або тампрыс тнічалімін.Васілеўс і і
са ратарПазнаньс і 19; з та обо быўШамя ін і хтосьці яшчэ.ПанВасілеўс і павіненбыў
станавіцьаўтэнтычнасць раінс а атэ ст .Каліпачалосяапісаннемяжы,Шамя інзаявіў,
штодобрабылобпры этайна одзес арэ ціравацьапісаннемяжы,па оль і,я жоадзначаў
Іофе,напаўночнымадрэз Польшчамяж енезБелар ссю,азРасіяй.Васілеўс і іПазнаньс і
заявілі,штоне ведаюцьпра эта, іштонао лне хоч ць займацца этай справай, бо яныне
ўпаўнаважаныявырашацьпалітычныяпытанні,атоль іпавінныўстанавіцьаўтэнтычнасцьтэ -
стаў, прынятыхна рэда цыйнай амісіі.На этаШамя ін ад азаў, што ўсёж Іофепра эта
ўспамінаў.Адна знаша або нехацелінад этымбольшдыс таваць.А рамята о,Іофепра
межынао лда эт льсамнойне аварыў.

…С тнасць этайсправы,намаюд м ,за лючаеццаўнеабходнасці адрознівацьдвапы-
танні: Па-першае—пытанне арт. ІІ, я ім абодва ба і прызналі незалежнасць У раіны і
Белар сі і «вырашылі,штоўсходняямяжаПольшчы, . зн.мяжапаміжУ раінай іБелар ссюі
Польшчай,з’яўляеццанаст пнаймяжой»(далейідзеапісаннемяжы).Па-др ое,пытаннеарт.
ІІІ,я і аворыцьпраадмов адправоўнатэрыторыіназахадад этаймяжыРасіяйіУ раінайна
арысцьПольшчыіПольшчайна арысцьУ раіныіБелар сі.Заменаўарт.ІІ памінання,што
Польшчамяж ета самазРасіяй,можавы лі ацьта самазмен арт.ІІІабадмовеПольшчайад
правоўнатэрыторыіта самана арысцьРасіі.Пытаннеарты лаІІнеўяўляеццанебяспечным.
Небач ў этымнебяспе ідляПольшчы, алібылобс азана,штоПольшчамяж езУ раінай,
Белар ссюіРасіяй.Та аяформ лама лабнамнават алісьціўб д чыніспатрэбіцца.Савец ая
У раінаіБелар сь— этафі цыі,створаныябальшаві амідлямас іраванняіха льнасавец а-
а імперыялізм .Бальшаві і, ма чыма,маюцьнамер алісьці лі відаваць этыяў раінс ія і
белар с іяфі цыі.Увыпад жзнішчэннянезалежнасціУ раіныіБелар сі ілі відацыісаміхіх
назваўнашамяжапавісла бнібыўпаветры.Адзінымтрывалымбыў быадрэза , я імяж е з
Расіяй,я іпотымможнабылобаўтаматычнападоўжыцьнапоўдзень,боРасіябылаб,нес м-
ненна,тадыспад аемцамБелар сііУ раіны.Маюўражанне,штоапошняябальшавіц аяпрапа-
новаможазмяшчаць сабеменавітапрад азаннелі відацыіБелар сі,я юбальшаві і ўлісце
Квірын азвялідасмешныхпамераў 20.

Jan D�bski. Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy z 15 ilustracjami
i 1 map�. Warszawa, 1931. S. 183—185.
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map�. Warszawa, 1931; Mieczysław Pruszyński. Rozmowa historyczna ze St. Grabskim // Zeszyty Historyczne.
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№ 36. Paryż, 1976. S. 46—47. Ап блі авана ў часопісе «Bunt Młodych». Listopad 1935; Stanisław
Grabski. Pami�tniki. T. 2. Warszawa, 1989. S. 158—178; Meczysław Pruszyński. Jak straciliśmy Mińsk i
federacj� z Biał� Rusi� // Zeszyty historyczne. № 36 (1976). Paryż. S. 50—58. Ап блі авана ў часопісе
«Bunt Młodych». 25 stycznja 1936; Ładoś A. Wasilewski w rokowaniach ryskich. (Wspomnienia osobiste) //
Niepodległość. 1937. T. XVI. Zesz. 1. S. 236—238.

3 До менты и материалы по истории советс о-польс их отношений. Т. 3 (апрель 1920 .—
март 1921 .). С. 425—426.

4 Stanis³aw Grabski. Pamietniki. T. 2. Warszawa, 1989. S. 158—178.
5 Ładoś A. Wasilewski w rokowaniach ryskich. (Wspomnienia osobiste) // Niepodległość. 1937. T. XVI.

Zesz. 1. S. 236—238.
6 Домбс і Ян (D�bski, Jan) (1880—1931), польс і дзяржаўны і палітычны дзеяч, дыпламат. У

1919 . дэп тат сейма, 1920—1921 . віцэ-міністр замежных спраў, старшыня польс ай дэле-
ацыі на мірнай анферэнцыі ў Мінс і Рызе, 1928—1930 . віцэ-старшыня сейма.

7 Iофе Адольф Абрамавіч (1883—1927), савец i дзяржаўны і партыйны дзеяч, дыпламат. У
1918 . старшыня, потым член дэле ацыі РСФСР на пера аворах Брэст-Літоўс , паўпрэд
РСФСР Германіі. У 1919 . прымаў дзел стварэннi i ар анiзацыi Лiтоўс а-Белар с ай ССР. У
1920 . старшыня савец іх дэле ацый на мірных пера аворах з Эстоніяй, Латвіяй, Літвой,
Польшчай, 1922 . член савец ай дэле ацыi на Ген эзс ай анферэнцыi. У наст пныя ады на
дыпламатычнай рабоце ў Кiтаi, Аўстрыi. Па ончыў жыццё сама бствам.

8 Ладось А. (Ładoś, A.) (1891—1963), польс і дыпламат і ж рналіст, дзеяч Стронніцтва лю-
дове а, 1920 . начальні бюро др і прапа анды польс а а МЗС, са ратар польс ай дэле а-
цыі на мірных пера аворах Мінс і Рызе, 1923—1926 . пасланні Польшчы ў Рызе.

9 Лорэнц Іван Леапольдавіч (1890—1941), савец і дыпламат. На дыпламатычнай працы з
1917 . У снежні 1917 . пры амандзіраваны да дэле ацыі РСФСР на пера аворах Брэст-Літоў-
с . У 1918 . паўнаважаны НКЗС РСФСР Петра радзе, саветні паўпрэдства РСФСР Гер-
маніі, с працоўні цэнтральна а апарата расійс а а НКЗС. У 1919—1920 . на палітычнай
працы на Заходнім фронце. У 1920—1921 . с працоўні цэнтральна а апарата расійс а а НКЗС,
1920 . старшы са ратар дэле ацый РСФСР на пера аворах з Літвой, Латвіяй, Польшчай і

Фінляндыяй; 1921—1923 . першы са ратар, саветні паўпрэдства РСФСР Польшчы;
1923—1925 . паўпрэд СССР Літве; 1925—1927 . паўпрэд СССР Фінляндыі; 1927—
1929 . паўпрэд СССР Латвіі; 1930—1935 . на ад азных пасадах Нар амаце знешня а
андлю СССР; 1935—1938 . паўпрэд СССР Аўстрыі.

10 Пятлюра Сымон Васільевіч (1879—1926), раінс і палітычны, ваенны і дзяржаўны дзеяч.
В чыўся ў д хоўнай семінарыі, ад ль вы лючаны за ўдзел нацыянальна-вызваленчым р х .
Эмі рыраваў . Львоў (тады ў Аўстра-Вен рыі). З 1900 . член Рэвалюцыйнай раінс ай партыі,
потым У раінс ай сацыял-дэма ратычнай рабочай партыі. З 1914 . арміі. Пасля Лютаўс ай
рэвалюцыі іраўні У раінс а а франтаво а амітэта; член, старшыня Усеў раінс а а вайс ова-
а амітэта пры Цэнтральнай радзе, потым са ратар (міністр) Генеральна а са ратарыята Цэнт-
ральнай рады па ваенных справах.У час етманшчыны старшыня Кіеўс а а бернс а а земства і
Усеў раінс а а саюза земстваў. З лістапада 1918 . член У раінс ай дырэ торыі ўрада і алоўны
атаман войс аў У раінс ай народнай рэсп блі і, з 10 лістапада 1919 . старшыня ўрада. Пасля
раз ром войс аў Дырэ торыі войс амі Дзяні іна і Чырвонай Арміяй ст піў саюз з Польшчай.
Летам 1920 . эмі рыраваў, з 1924 . жыў Парыжы, дзе забіты Ш. Шварцбардам, я і помсціў ям
за яўрэйс ія па ромы на У раіне.

11 У раінс ая Народная Рэсп блі а — дзяржаўнае ўтварэнне, абвешчана Цэнтральнай радай
У раіны 7 (20) лістапада 1917 . с ладзе Расіі. Пасля та о, я I Усеў раінс і з’езд Саветаў
(Хар аў) абвясціў 12 (25) снежня 1917 . УССР, Цэнтральная рада абвясціла 11 (24) ст дзеня
1918 . УНР незалежнай ад Расіі. Пасля за лючэння Брэсц а а мір амаль ся тэрыторыя У раі-
ны была а піравана нямец імі і аўстрыйс імі войс амі. 29 расаві а 1918 . нямец ае аманда-
ванне раза нала Цэнтральн ю рад і замяніла яе ўрадам етмана П. С арападс а а, я і лі відаваў
УНР і ўвёў адзінаасобнае ды татарс ае праўленнне ( етманства). 14 снежня 1918 . лад етмана
змяніў сталяваны Пятлюрам рэжым У раінс ай Дырэ торыі. У ст дзені 1919 . Дырэ торыя
зл чылася з Заходне-У раінс ай Народнай Рэсп блі ай. Пасля за анчэння савец а-польс ай
вайны ўрад УНР перайшоў на эмі ранц ае становішча. У дадзеным выпад маецца на ўвазе
да авор раінс ай Дырэ торыі з радам Польшчы ад 21 расаві а 1920 .
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12 Сапе а (Sapieha, E.) Еўстахі (1881—1963), нязь, б йны землеўладальні , польс і палітыч-
ны дзеяч, дыпламат; 1917 . ад імя Рэ енц а а савета вёў Берне пера аворы з прадстаўні амі
Польс а а нацыянальна а амітэта; 5 лістапада 1918 . прызначаны Рэ енц ім саветам прэм’е-
рам; адзін з ар анізатараў дзяржаўна а пераварот 5 ст дзеня 1919 .; 1919—1920 . польс і
пасланні Лондане; 1922 . міністр замежных спраў, дэп тат сейма ад Беспартыйна а бло
с працоўніцтва з радам.

13 Вітос (Witos, W.) Вінцэнты (1874—1945), польс і паліты , заснавальні Польс а а «Строн-
ніцтва людове а» — «Пяст», дэп тат аўстрыйс а а парламента. У 1919—1930 . дэп тат польс а-
а сейма. У 1920—1921, 1923 і 1926 . прэм’ер-міністр. У 1933—1939 . быў апазіцыі да
рэжым «санацыі» і знаходзіўся ў эмі рацыі. У 1945 . віцэ-старшыня Краёвай Рады Народавай.

14 Страсб р ер (Strasburger, H) Г. (1887—1951), польс і палітычны дзеяч, дыпламат. У 1921—
1923 . віцэ-міністр прамысловасці і андлю, член польс ай дэле ацыі на мірных пера аворах
Рызе і на андлёвых пера аворах з СССР, 1923 . віцэ-міністр замежных спраў, 1924—
1932 . енеральны амісар Польшчы ў Гданьс .

15 Абаленс і Леанід Леанідавіч (1873—?), савец і дыпламат, член расійс а-ў раінс ай дэле-
ацыі на мірных пера аворах Мінс і Рызе, 1921 . саветні паўпрэдства РСФСР Варшаве,
1923—1924 . паўпрэд СССР Варшаве.

16 Шамя ін І. М. (1896—?), саевец і дыпламат, са ратар расійс а-ў раінс ай дэле ацыі на
мірных пера аворах Мінс і Рызе, 1921—1924 . са ратар савец ай дэле ацыі ў змешанай
разлі овай амісіі, намесні за адчы а онс льс ай част ай паўпрэдства СССР Польшчы.

17 Квірын Эман іл Іонавіч (1888—1937), савец і дзяржаўны і партыйны дзеяч, дыпламат. У
1918—1919 . старшыня Кацярынаслаўс а а амітэта РСДРП(б) і Савета. У 1918—1919 .
са ратар ЦК РК(б)У раіны, 1919 . старшыня Савета народнай аспадар і У раіны. З 1920 .
са ратар Кацярынаслаўс а а і Данец а а б омаў партыі. У 1920—1921 . член раінс ай
дэле ацыі на мірных пера аворах з Польшчай. У 1923—1925 . першы са ратар ЦК КП(б)У -
раіны. У 1925 . інстр тар ЦК РКП(б). З 1925 . намесні старшыні ВСНГ СССР. З 1927 .
намесні старшыні Дзяржплана СССР.З 1931 . намесні нар ома шляхоў зносін СССР. У 1932—
1934 . намсні старшыні Камітэта таварных фондаў СССР. З 1934 . першы намесні старшыні
Дзяржплана СССР. Член УЦВК і ЦВК. Рэпрэсіраваны ў 1937 ., расстраляны. Рэабілітаваны ў
1956 .

18 Васілеўс і (Wasilewski, L.) Леон (1870—1936), польс і п бліцыст, історы , дыпламат. З
1896 . дзеяч Польс ай сацыялістычнай партыі. Пасля яе рас ол ў 1906 . іраўні рэвалюцый-
най фра цыі. Рэда тар партыйных выданняў «Przedswit» («Зара»), «Robotnica» («Работніца»). Др -
аваўся пад псеўданімам Л. Плахоц і. У 1918—1919 . міністр замежных спраў Польшчы. З
1924 . значальваў Інстыт т выв чэння найноўшай історыі Польшчы, з 1929 . рэда тар часо-
піса «Niepodleglosc» («Незалежнасць»). З 1931 . старшыня Інстыт та выв чэння нацыянальна-
вызваленчых спраў. У працах «Літва і яе народы» (1907), «Літва і Белар сь» (1912) і інш. даследаваў
развіццё льт ры і асветы, історыю белар с а а і літоўс а а нацыянальна-вызваленча а р х ў
XIX — пачат XX ст.

19 Пазнаньс і (Poznanski, K.) К., польс і дыпламат, член польс ай дэле ацыі на мірных пера-
аворах Мінс і Рызе, дырэ тар онс льс а а дэпартамента польс а а МЗС, 1922 . член
польс ай дэле ацыі на андлёвых пера аворах з СССР.

20 Я. Домбс і пісаў сваіх спамінах пра анчат ов ю фаз Рыжс ай мірнай анферэнцыі: «У
самым анцы мірных пера авораў бальшавіц ай дэле ацыяй было ўзнята вельмі ці авае і вельмі
знамянальнае пытанне, а менавіта пытанне пра а льн ю мяж Польс ай Рэчы Паспалітай з
Расіяй, я ой ва ўст пным мірным тра таце няма». … Пытанне памежнай форм лы было анчат-
ова вырашана та ім спосабам, што ў арты ле ІІ было с азана, што Польшча мяж е «з Расіяй,
У раінай і Белар ссю», а ў арт. ІІІ с азана, што «Польшча адмаўляецца на арысць У раіны і
Белар сі ад сіх правоў і прэтэнзій на землі, размешчаныя на ўсход ад этай мяжы». У прэлімінар-
ным мірным тра таце няма нія ай з ад і пра тое, што Польшча мяж е з Расіяй, а з адана толь і
У раіна і Белар сь. Форм ла на онт заемнай адмовы чыць прэлімінарыях (арт. І) наст пным
чынам: «Расія і У раіна адмаўляюцца ад сіх правоў і прэтэнзій на землі, размешчаныя на захад ад
этых зямель. Са свай о бо Польшча адмаўляецца на арысць У раіны і Белар сі ад сіх правоў
і прэтэнзій на землі, размешчаныя на ўсход ад этай мяжы». Гэтая форм ла ідэнтычная форм ле ў
анчат овым тра таце». S. 181, 186.


