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Беластоцкiя i гродзенскiя выданнi

як крынiцы спадчыны БНР у фалерыстыцы:

Abducet praedam, cui occurit prior...
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Па сканчэннi ста гадоу афiцыйная гiсторыя i грамадская думка
Беларусi амаль прыйшлi да кансенсусу у спрэчках пра тое, што Бе-
ларуская Народная Рэспублiка (БНР), несумненна, з’яуляецца важнай
часткай гiсторыi краiны 1918–1920 гадоу. Гiсторыкi адзначаюць, што
айчынныя даследчыкi за гады суверэннага развiцця шмат зрабiлi дзе-

ля аб’ектыунай рэканструкцыi падзей станаулення беларускай нацы-

янальнай дзяржаунасцi1, аднак у ацэнках спадчыны БНР аналiтыкамi
i грамадзянамi суверэннай Беларусi ХХI стагоддзя усë яшчэ прасочва-
юцца даволi супярэчлiвыя меркаваннi. У сiтуацыi, калi няма адзiнства
меркаванняу, часта звяртаюцца да антычнай мудрасцi, таму у назве
майго даследавання – прыказка старажытных рымлян: Хто першы
прыйшоу, той i прыдбау здабычу. Мне падаецца, яна адлюстроувае
i актуальнае iмкненне да магчымасцi унiфiкаваць у мэтах кансалiдацыi
нацыi стракатыя ацэнкi першай дзяржавы беларусау, адзначанай iх эт-
нонiмам (сапрауды, БНР – першая дзяржава з саманазвай беларусау),
i азарт аналiтыкау спадчыны БНР сëння (будучы першай, Рэспублiка
мела шэраг дасягненняу i пераваг – своеасаблiвай «здабычы»).

Варта адзначыць, што «веер меркаванняу» пра БНР у год яе 100-
годдзя мае практычнае адлюстраванне (у выглядзе гiпотэз, меркаван-
няу, публiкацый) у самых розных сферах чалавечай дзейнасцi, у тым

1 Беларуская Народная Рэспублiка – крок да незалежнасцi: да 100-годдзя абвяш-
чэння, Минск 2018, с. 4.



430 WIOLA KAZANINA

лiку – i у даволi малавядомай i экзатычнай для большасцi нашых
сучаснiкау фалерыстыцы. Калi спецыялiсты кажуць аб фалерыстыцы,
яны маюць на увазе, па-першае, збiранне ордэнау, медалëу, нагрудных
знакау, а, па-другое, дысцыплiну, якая вывучае iх гiсторыю, сiстэмы
i атрыбуцыю.

Выданнi па фалерыстыцы самi па сабе даволi рэдкiя i вузкаспецы-
ялiзаваныя, таму даследчыкам-фалерыстам часта даводзiцца звяртац-
ца да шырокага кола крынiц, толькi ускосна звязаных з фалерыстыкай
як навукай. Паколькi у часы Беларускай Народнай Рэспублiкi Гродна
i Беласток мелi актыуную ролю у фармiраваннi яе iнфраструктуры,
што не магло не адбiцца у iснаваннi вялiкай па колькасцi i якасцi су-
мы эдыцый, неабходна удакладнiць, што мэта майго даследавання –

ахарактарызаваць ролю беластоцкiх i гарадзенскiх выданняу (выда-
дзеных тут цi падрыхтаваных мясцовымi ураджэнцамi) у асвятленнi
тэмы спадчыны БНР у фалерыстыцы.

Большая частка артэфактау, цiкавых фалерыстам, заусëды звяза-
на з вайсковай i праваахоучай справай народа i дзяржавы, чыю фале-
рыстыку яны даследуюць. Таму варта адзначыць, што пачатак Пер-
шага Мiнскага беларускага палка, беларускiх конных частак i гарад-
ской мiлiцыi быу закладзены камендантам Мiнска Кастусëм Езавiта-
вым 20 лютага – за два месяцы да знакамiтай Трэцяй Устауной гра-
маты, якая абвясцiла стварэнне БНР 25 сакавiка 1918 года2. Ва умовах
не проста надзвычай складанай, а лiтаральна «апакалiптычнай» са-
цыяльнай, геапалiтычнай, эканамiчнай, ваеннай сiтуацыi у Еуропе
1918–1920 гадоу дзеячам БНР прышлося iмкнуцца вырашыць процьму
праблем «культурнага i эканамiчнага адраджэння беларускага наро-
да»3, але тое, што было зроблена у галiне фалерыстыкi, сведчыць пра
дасведчанасць тагачаснага кiраунiцтва Рэспублiкi у пытаннях гiсто-
рыi, грамадскiх памкненняу i мастацтва сваëй зямлi.

Фалерыстыка для вывучэння артэфактау БНР сëння, перш за усë,
арыентавана на: узнагароды БНР; знакi ваеннай формы БНР; iх куль-
турна-гiстарычны кантэкст. Даследаванне усiх гэтых з’яу абцяжар-
ваецца шэрагам аб’ектыуных i суб’ектыуных фактарау, звязаных з хо-
дам сусветнай гiсторыi, геапалiтычнымi iнтарэсамi суседнiх з Беларус-
сю краiн i рознiцай у менталiтэце, а таксама у культуры насельнiцтва
Беларусi, якое з часоу Сярэднявечча было полiэтнiчным i полiкультур-
ным. Разам з тым складанасцi часта надаюць працэсу даследавання

2 Тамсама, с. 64.
3 Тамсама, с. 125.
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нечаканы i перспектыуны напрамак, прыводзяць да цiкавых для наву-
кi вынiкау i гiпотэз. А гiпотэза, высунутая у працэсе пераадолення
складанасцей, часам пераходзiць у статус тэорыi з моцным абгрунта-
ваннем.

Найбольш вядомая узнагарода БНР4 – гэта прымацаваны да спе-
цыяльных медальных калодак (3-х вiдау расфарбоукi) крыж «Па-
гонi»5. Яго шасцiканцовая форма недвухсэнсоуна адсылае да гiстарыч-
ных артэфактау-помнiкау дзяржаунасцi беларускiх тэрыторый эпохi
Адраджэння i Новага часу: старажытных iлюстрацый антыкварных
тамоу трэцяга Статута Вялiкага княства Лiтоускага (1588), а такса-
ма да формы «лiтоускiх уланау» Напалеона I, якi падпiсау дэкрэт аб
аднауленнi ВКЛ у 1812 годзе. Як вядома, менавiта за гэты учынак
французскага iмператара, у яго армii супраць Расii ваявалi шматлiкiя
тагачасныя адэпты суверэнiтэту беларускiх зямель на чале са спадка-
емцам Радзiвiлау – Дамiнiкам, яго асабiстым ад’ютантам.

Сапрауды, шасцiканцовы крыж ëсць i на шчыце вершнiка, на-
маляванага у Статуце ВКЛ XVI стагоддзя6, i на ваенна-форменных
металiчных знаках (якiя рымляне называлi фалеры) уланау XIX ста-
годдзя7, а таксама на узнагародах БНР другой дэкады ХХ ста-
годдзя. У беларусау яго называюць «крыж Ярылы», у лiтоуцау –

«крыж Вiценя». Рэканструкцыя узнагарод была апублiкавана у вы-
дадзенай у Беластоку кнiзе беларускага i польскага гiсторыка, док-
тара гiстарычных навук, старшынi Беларускага гiстарычнага тава-
рыства у Польшчы, кавалера Ордэна Адраджэння Польшчы Алега
Латышонка8.

Шмат увагi спецыялiстау па узнагародах надаецца «Крыжу ад-
важных» легендарнага генерала БНР Станiслава Булак-Балаховiча
(1883–1940). С. Булак-Балаховiч9, панямонскi этнiчны беларус, з сама-
га пачатку свайго жыцця iдэнтыфiкавау сябе «лiцвiнам», як i многiя
яго землякi i суайчыннiкi да з’яулення БНР. Праявiушы сябе як та-
ленавiты палявы афiцэр на франтах I Суветнай вайны, С. Булак-Ба-

4 А. Латышонак, Жаунеры БНР, Вiльня – Беласток 2009.
5 Тамсама.
6 А. Грыцкев iч, Вялiкае княства Лiтоускае, [у:] Энцыклапедыя гiсторыi Бела-
русi: у 6 т., Мiнск 1994, т. 2, с. 387.
7 Надежда, которая не сбылась, [online], http:belsat.eu/ru/news/1812-god-nadezhda
kotoraya-ne-sbylas//, [доступ: 01.06.2018].
8 А. Латышонак, Жаунеры БНР, Вiльня; Беласток 2009.
9 Станислав Булак-Балахович – наш национальный герой, [online], http://inbelhist.
org/stanislav-bulak-balaxovich-nash-nacionalnyj-geroj/, [доступ: 01.06.2018].
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лаховiч да 1918 года стау вядомы як перакананы стыхiйны барацьбiт
з бальшавiзмам. Да беларускага адраджэнскага руху яго далучыу шэф
вайскова-дыпламатычнай мiсii БНР у Латвii i Эстонii, у свой час –

ваенны мiнiстр БНР, палкоунiк Кастусь Езавiтау (1893–1946). Ство-
раны для барацьбы з бальшавiкамi (1918), атрад С. Булак-Балаховi-
ча пасля шэрагу афiцыйных працэдур (1919) стау звацца «Асобным
аддзелам войскау БНР у Балтыi», «Асобным атрадам БНР» i нават
«Беларускай нацыянальнай армiяй».

К 1922 году пасля некалькiх надзвычай дынамiчных i драматыч-
ных ваенных кампанiй на абшарах Усходняй Еуропы для лепшых
у яго корпусе байцоу С. Булак-Балаховiч заснавау ордэн «Крыж ад-
важных». Генерал заявiу, што крыжам10 будуць узнагароджвацца ге-
роi-партызаны, паколькi яго атрад пасля 1920 года дзейнiчау у сумеж-
най памiж Гродна i Беластокам Белавежскай пушчы. Маршал Юзэф
Пiлсудскi (1867–1935) прырауняу гэты крыж да афiцыйных польскiх
баявых узнагарод11. Першыя паасобнiкi ордэну мелi нумары на рэверсе
(адваротным баку) узнагароды12. Потым, каб адмежавацца ад падро-
бак, С. Булак-Балаховiч пачау ставiць на рэверсе крыжа свой подпiс
i выдаваць узнагароджаным дыплом з кароткiм апiсаннем iх подзвiгу.
Усяго было выраблена каля 10000 крыжоу13.

Пры апiсаннях крыжа пазначаюць, што узнагарода генерала С. Бу-
лак-Балаховiча – крыж белага металу, формы Георгiеускага крыжа,
пакрыты белай (як варыянт, чорнай) эмаллю, памеру 35 Х 35 мiлi-
метрау. У цэнтры крыжа штампавауся круглы медальëн аксiдаванага
срэбра з выяуленай паверх скрыжаваных мяча i паходнi «адамавай
галавой» (чэрапам), акружанай лауровым вянком, перавязаным унiзе
стужкай. Рэверс узнагароды – гладкi, часам – з нумарам. Ордэн мацу-
ецца да калодкi з 38-мiлiметровай стужкай, аздобленай двума залатымi
аблямоукамi па краях, 5 мiлiметрау кожная.

Трэба адзначыць, што сiмволiка «Крыжа адважных» БНР вель-
мi паказальная. У еурапейскай хрысцiянскай культуры выява чэрапа
атрымала назву «адамава галава». Iснуе паданне, што прах Адама
(ад якога, паводле Бiблii, паходзiць увесь чалавечы род) быу пахаваны

10 «Крест храбрых» Станислава Булак-Балаховича, [online], http://www.istpravda.
ru/bel/artifacts/2775/, [доступ: 01.06.2018].
11 Тамсама.
12 Тамсама.
13 Тамсама.
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пад Галгофай, дзе адбылося распяцце Хрыста, i, калi ëн быу укры-
жаваны, яго кроу прасачылася скрозь зямлю i абмыла чэрап Адама.
Такiм чынам, усë чалавецтва у асобе Адама вызвалiлася ад грахоу
i атрымала магчымасць выратавання i вечнага жыцця пасля фiзiчнай
смерцi.

У сярэдзiне XVIII стагоддзя «адамава галава» у выглядзе цэшкi
з’явiлася на галауных уборах прускiх гусар Фрыдрыха II Гогенцолерна
(1712–1786), пасля – у коннiкау Брытанскай i Расiйскай iмперый. Яна
сiмвалiзавала перамогу над смерцю, неумiручую славу барацьбiтау
за сваю дзяржаву-Радзiму, нават калi у гэтым змаганнi ваяроу напат-
кала фiзiчная смерць. «Адамаву галаву» не беспадстауна звязвалi з ма-
сонамi i iх сiмволiкай, паколькi яе выява сустракаецца на рытуальных
рэчах «вольных муляроу». Як вядома, Фрыдрых II Гогенцолерн (Фры-
дрых II Вялiкi) быу апантаным масонам i нават фундатарам асобнай
прускай масонскай ложы. Масонства было пашырана у асяродку элiт
Брытанii i Расii XVIII–XIX стагоддзяу, шляхетныя прадстаунiкi якiх
вельмi часта служылi у кавалерыi. У масонскiх ложах гарадоу Беларусi
першай чвэрцi ХIХ стагоддзя налiчвалася больш за 1200 «братоу»14,
збольшага прадстаунiкоу шляхты, чынавенства, а таксама адукава-
ных людзей. З’яуленне сiмволiкi адамавай галавы на узнагародзе «Асо-
бага атраду» С. Булак-Балаховiча – сведчанне разумення iм, а такса-
ма ягонымi сябрамi па зброi уключанасцi памкнення самавызначэння
беларусау у агульнасусветны грамадскi i культурны працэс.

Форма войскау БНР фармiравалася некалькiмiшляхамi. Найбольш
сiстэмны варыянт ваеннай формы распрацавала Беларуская Ваенная
Камiсiя (БВК), створаная пры Галоуным камандаваннi Войска Поль-
скага. Форма БВК была створана для афiцэрау i жаунерау Слонiмска-
га батальëна (1919–1921) палкоунiка Гасана Канапацкага (1879–1953).

Гэты батальëн прадстаунiкi БНР пачалi фармiраваць на акупаванай
палякамi тэрыторыi Беларусi у 1919 годзе. Асобны атрад БНР у Бал-
тыi (1919–1920) генерала С. Булак-Балаховiча апранауся па уласных,
асобных правiлах, таксама як i жаунеры Беларускага палка i ка-
мендатуры, аб’яднаныя Кастусëм Езавiтавым i Мiколам Дзямiдавым
у Гродна (1918), а таксама ваяры Слуцкага збройнага чына – удзель-
нiкi кароткага, але актыунага змагання тысяч беларускiх патрыëтау
на чале з камiсарам БНР Паулам Жаурыдам (1889–1939) супраць
бальшавiкоу (1920).

14 В. Швед, Масоны i ложы на землях Беларусi (канец XVIII – першая чвэрць
XIX ст.), Гродна 2007, с. 28.
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Жаунеры БНР вельмi часта апраналiся у форму польскiх i лiтоу-
скiх войскау, аздабляючы стандартныя для 1918–1920 гадоу фрэнчы,
шынялi, фуражкi палякау i лiтоуцау сваiмi наплечнiкамi, пятлiцамi,
арыгiнальнымi цэшкамi, а таксама абадкамi фуражак i нашыукамi на
ваенную форму. У гэтым аздабленнi пераважала бела-чырвона-белая
каларыстыка (колеравае спалучэнне сцяга БНР), апеляцыi да гiсторы-
ка-культурнай спадчыны ВКЛ у геральдыцы, гiстарыяграфii i эстэ-
тыцы. Пры усëй стракатасцi тэкстыльнай вопраткi тагачасных бе-
ларускiх афiцэрау i жаунерау (ад запазычаных у палякау i лiтоуцау
форменных фрэнчау, фуражак i шынялëу слонiмчан i гарадзенцау да
саматужных кашуль i галiфэ случакоу) менавiта iх вайсковыя знакi (да
якiх асаблiва уважлiва ставяцца фалерысты) вiдавочна арыентаваны
на аднолькавыя светапоглядныя i эстэтычныя стандарты, сiмвалiзую-
чыя прыналежнасць гэтых ваяроу да Беларускай Народнай Рэспублiкi
(як спадкаемiцы дзяржаунасцi Вялiкага Княства Лiтоускага i няспын-
най барацьбы найпасiянарных прадстаунiкоу нашага народа спачатку
за лiтвiнiзм, потым – за беларускасць у ХIХ-м–пачатку ХХ-га ста-
годдзях).

Для Слонiмскага батальëна (яго стваралi як будучую аснову рэ-
гулярных войск БНР) былi канцэптуальна распрацаваны свае зна-
кi вайсковага адрознення для розных вiдау i радоу войска: наплеч-
нiкi з гафтаванай Пагоняй, бела-чырвона-белыя пятлiцы на шынель
i iнш. Штабныя i тэхнiчныя часткi павiнны былi насiць кiцель i фу-
ражку з чырвонымi кантамi, мець чорны абадок на фуражцы. Пяхот-
ныя часткi мелi чорныя канты i шэры абадок на фуражках. У форме
кавалерыстау былi белыя канты, белы абадок на фуражцы, а каунер
i закаурашы былi блакiтныя. Вайсковы стан у афiцэрау пазначауся
бела-чырвона-белымi нашыукамi на рукаве фрэнча цi пяцiканцовымi
зорачкамi на наплечнiках. Гэтыя знакi вайсковага адрознення звычай-
на нашывалiся на стандартную польскую цi лiтоускую форму. Най-
больш паслядоуна i дэтальна знакi вайсковай рознасцi жаунерау БНР
(па матэрыялах, колерах, канфiгурацыях i г. д.) аналiзуе А. Ла-
тышонак15. На некаторых аспектах тыповага аздаблення галауных
уборау афiцэрау i жаунерау БНР (асаблiва на iх эстэтыцы, сiмволi-
цы i этыялогii апошнiх), на мой погляд, варта спынiцца больш пад-
рабязна. Тым больш, што такога кшталту аналiз дагэтуль не пра-
водзiуся.

15 А. Латышонак, Жаунеры БНР, Вiльня – Беласток 2009.
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На фуражках афiцэрау Слонiмскага батальëна16 над цэшкай «Па-
гонi», пераробленай з цэшкi вучняу Вiленскай гiмназii17 размешчана
пяцiканцовая зорка (у форме батальëна iх было ад адной у падпаручы-
ка да трох у палкоунiка). Хоць батальëн стварауся для барацьбы з Чы-
рвонай армiяй, у фалерыстыцы, дзе зоркi амаль дамiнавалi над астат-
нiмi сiмваламi, гэта не дзiуна, бо пяцiканцовая зорка як сакральны
сiмвал выкарыстоувалася значна дауней за з’яуленне Чырвонай армii
i СССР. Увогуле ж наплечнiкi i цэшкi Слонiмскага батальëна былi най-
больш багата аздоблены выявамi «Пагонi»18.

На чорных мехавых папахах атрада С. Булак-Балаховiча з жоутым
тэкстыльным верхам19 – металiчная «адамава галава», якая сваëй фор-
май паутарала не цэшкi жаунерау расiйскай Белай гвардыi, а сiмволi-
ку артэфактау масонау ВКЛ20 XVIII–XIX стагоддзяу21. Рух за мясцо-
вую незалежнасць у тыя часы не мог быць легальным. Таму не трэба
здзiуляцца, што яго прыхiльнiкi былi iнтэграваны у тагачасныя па-
таемныя супольнасцi – ад масонскiх лож да створаных па iх узору
суполак фiламатау i фiларэтау Вiльнi. Трэба адзначыць, што многiя
з iх загадзя да адмены прыгоннiцтва у Расiйскай Iмперыi давалi волю
тысячам сваiх прыгонных, надзялялi iх зямлëй i маëмасцю, дабрачын-
на збiралi грошы для падтрымкi удоу i сiрот (як для сваякоу сваiх
братоу па ложы, так i для сем’яу выбiтных землякоу). С. Булак-Бала-
ховiч, выхаваны у традыцыях лiтвiнiзму сям’ëй, блiзкай да беларускай
шляхты, не мог гэтага не ведаць.

Як сцвярджае даследчык i грамадскi дзеяч, сучасны ураджэнец
Гродна Серж Харытонау, у блiзкiх да БНР колах масонамi былi22 Вац-
лау Ластоускi (1883–1938), браты Iван Луцкевiч (1881–1919) i Антон
Луцкевiч (1884–1942), Васiль Захарка (1877–1943), Бранiслау Тараш-

кевiч (1892–1938). Iх погляды звязаны з дзейнасцю слупоу лiтвiнiз-
ма-масонау цi з дзейнасцю удзельнiкау заснаваных масонамi тайных

16 Тамсама.
17 Тамсама.
18 Тамсама.
19 Тамсама.
20 С. Харитонов, Настоящий минский масон рассказывает о предметах, которые
вывезли из Минска 200 лет назад, [online], https://citydog.by/post/minsk1067-mason
stvo/, [доступ: 01.06.2018].
21 В. Швед, Масоны i ложы на землях Беларусi (канец XVIII – першая чвэрць
XIX ст.), с. 4.
22 С. Харитонов, «Миром мы не правим» – интервью с масоном-белорусом, [on-
line], https://nn.by/?c=ar&i=150639&lang=ru, [доступ: 01.06.2018].
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суполак ХIХ стагоддзя Янам Чачотам (1796–1847), Дамiнiкам Радзi-
вiлам (1786–1813), Адамам Мiцкевiчам (1798–1855), Тамашам Занам
(1796–1851), Мiхалам Клеафасам Агiнскiм (1765–1833)23.

Цiкавыя звесткi пра лiнiю перадачы духоунай культуры i каштоу-
насцей у суполках айчынных iнтэлектуалау i дзеячау мастацтва праз
патаемныя суполкi змяшчае выданне доктара гiстарычных навук, бы-
лога прафесара Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Ку-
палы Вячаслава Шведа «Масоны i ложы на землях Беларусi (канец
XVIII–першая чвэрць XIX стагоддзя)»24. У кнiзе падаецца змястоу-
ны нарыс гiсторыi масонства на землях Беларусi, прыводзяцца спi-
сы братоу мясцовых масонскiх ложау. На аснове сабранага матэрыялу
з архiуных i бiблiятэчных сховiшчау Беларусi, Польшчы, Лiтвы, Расii,
Германii прадстаулены характарыстыкi масонскiх ложау, якiя дзейнi-
чалi на землях Беларусi у канцы XVIII–першай чвэрцi ХIХ стагод-
дзяу. У дадатках прыводзiцца спiс крынiц i лiтаратуры, тлумачальны
слоунiк тэрмiнау, кароткая гiсторыя патаемных таварыствау на зем-
лях Беларусi. Дадзенае выданне можа спатрэбiцца не толькi гiсторы-
кам i краязнауцам, але i спецыялiстам па мастацтвазнаустве, генеа-
логii, лiтаратуразнаустве, усiм, хто цiкавiцца гуманiтарнымi навукамi
i станауленнем айчыннай дзяржаунасцi, а таксама мастацкай куль-
турай беларусау. У дадатак да даследавання В. Шведа варта дадаць,
што масонства не страцiла свае пазiцыi i на беларускiх землях пачатку
ХХ стагоддзя. Як доказ гэтаму тэзiсу варта прывесцi факт удзелу у вi-
цебскай масонскай ложы нават сусветнавядомага мастака Марка Ша-
гала25 i калекцыю масонскiх артэфактау, сабраную вядомым беларус-
кiм калекцыянерам, намеснiкам старшынi Вiцебскай вучонай архiунай
камiсii, членам-карэспандэнтам Кракаускай акадэмii навук Вацлавам
Федаровiчам (1848–1911)26.

Як вiдавочна, некаторыя аспекты фалерыстыкi БНР значна больш
сiстэмна i рознабакова паглыблены у мастацтва, культуру i гiсто-
рыю Беларусi, чым падаецца на першы погляд. Напрыклад, канды-
дат гiстарычных навук з Гродна Андрэй Чэрнякевiч, якi зараз пра-
цуе у Цэнтры беларускiх даследаванняу пры Варшаускiм унiверсiтэце,

23 В. Швед, Масоны i ложы на землях Беларусi (канец XVIII – першая чвэрць
XIX ст.), с. 11–12.
24 Тамсама.
25 Л. Хмельницкая, Марк Шагал и витебская масонская ложа, [online], http://
www.chagal-vitebsk.com/node/156, [доступ: 01.06.2018].
26 Масонская коллекция В. Федоровича, [online], http://vitebsk-region.museum.by/
node/33656, [доступ: 01.06.2018].
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дэталëва прааналiзавау лëс Беларускай Народнай Рэспублiкi павод-
ле крынiц з Нацыянальнага архiва Рэспублiкi Беларусь, Беларуска-
га дзяржаунага архiва-музея лiтаратуры i мастацтва, Лiтоускага цэн-
тральнага дзяржаунага архiва, Дзяржаунага архiва Расiйскай Федэра-
цыi. У сваëй кнiзе «БНР. Трыумф пераможаных» ëн падсумоувае зна-
чэнне (своеасаблiвую «здабычу» БНР), што Рэспублiка стала надзвы-
чай важным, шмат у чым вырашальным этапам у развiццi беларус-

кага нацыянальнага руху i заклала асновы беларускай дзяржаунасцi

у ХХ стагоддзi27.

Напрыканцы артыкула трэба падкрэслiць, што унëсак даследчы-
кау i аутарау з Беластоку i Гродна у асвятленне спадчыны БНР пас-
пяхова разбурае шмат забабонау, iдэалагiчных мiфау i стэрэатыпау
пра першую дзяржаву беларусау, адзначаную iх сучасным этнонi-
мам. Азначаныя выданнi утвараюць своеасаблiвае iнфармацыйнае по-
ле, з якога могуць атрымлiваць iнфармацыю для сваiх распрацовак
прафесiйныя даследчыкi мастацтва, эстэтыкi, культуры i грамадскай
думкi Беларусi. Разгляд спадчыны фалерыстыкi БНР з пункту гле-
джання гродзенскiх i беластоцкiх навукоуцау дае падставы для сцвяр-
джэння, што фалерысты-даследчыкi артэфактау БНР вывучаюць не
адвольныя i бессiстэмныя знакi, а сiмволiку векавога пошуку лепшай
i справядлiвай долi народа Беларусi у братэрскай садружнасцi з су-
седнiмi народамi Еуропы. Прычым, больш таго, у дадзенай сiмволiцы
адчувальна прысутнiчаюць элементы эзатэрыкi, неблагога мастацкага
густу i добра абгрунтаванага гiстарызму.
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historyi, Minsk 2018 [Беларуская Народная Рэспублiка – крок да неза-
лежнасцi: да 100-годдзя абвяшчэння: гiстарычны нарыс / А. Каваленя
[i iнш.]; НАН Беларусi, Iнстытут гiсторыi, Мiнск 2018].
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tydog.by [Eliektronny resurs]. – Režym dostupu: https://nn.by/?c=ar&i=15
0639&lang=ru. – Data dostupu: 01.06.2018 [Харитонов С., «Миром мы
не правим» – интервью с масоном-белорусом // Citydog.by [Электрон-
ны рэсурс]. – Рэжым доступу: https://nn.by/?c=ar&i=150639&lang=ru. –
Дата доступу: 01.06.2018].
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S UMMARY

BOOKS PUBLISHED IN BIALYSTOK AND GRODNO AS THE SOURCE OF
THE BELARUSIAN PEOPLE’S REPUBLIC HERITAGE IN PHALERISTICS:

ABDUCET PRAEDAM, CUI OCCURIT PRIOR...

The article analyzes the contribution of books published in Bialystok and
Grodno, or prepared by local natives in the description of the Belarusian People’s
Republic heritage in phaleristics. The author’s attention is focused on the analysis
of the BPR badges, orders, award items, and their cultural and historical context.
It is argued that, according to the publications, the BPR phaleristic investigators
study the symbolism of search for better and fair fate for people in Belarus in
cooperation with the neighboring nations. What is more, the author argues that
the symbolism possesses elements of esoterics, artistic aesthetics and well-grounded
historicism.

Key words: phaleristics, the Belarusian People’s Republic, orders, symbolism,
historicism.

S T R E S Z C Z E N I E

KSIĄŻKI OPUBLIKOWANE W BIAŁYMSTOKU I GRODNIE JAKO ŹRÓDŁO
SPUŚCIZNY FALERYSTYCZNEJ W BIAŁORUSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ

W artykule omówiono wkład materiałów opublikowanych w Białymstoku
i Grodnie, lub przygotowanych przez miejscowych badaczy, dotyczących spuścizny
Białoruskiej Republiki Ludowej w zakresie falerystyki. Zwrócono uwagę na nagrody,
ordery, medale, oraz ich kontekst kulturowy i historyczny. Autorka artykułu uważa,
że uwzględnione publikacje pokazują kierunek badań falerystycznych, symbolizm
wiekowych poszukiwań lepszego i bardziej sprawiedliwego losu dla Białorusinów
we współpracy z sąsiadami. Jej zdaniem symbolizm zawiera elementy ezoteryki,
estetyki i solidnie zakorzenionego historyzmu.

Słowa kluczowe: falerystyka, Białoruska Republika Ludowa, nagrody, symbolizm,
historyzm.


