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Ідэя аўтаномнага развіцця беларускага краю сфарміравалася ў рэчышчы 
памкненняў польскага народа на працягу большай часткі XIX ст. вярнуць 
страчаную дзяржаўнасць і магчымасць самастойнага нацыянальнага існа- 
вання. У сваёй ідэалогіі польская палітычная думка адчувала дастаткова 
моцны ўплыў ''польскага нацыянальнага арыстакратызму” —перавагу паля- 
каў над беларусамі, літоўцамі і ўкраінцамі, што атрымала адлюстраванне як 
у польскіх эмігранцкіх выданнях, так і ў англійскім і французскім друку. У пе- 
рыяд, які папярэднічаў паўстанню 1863 г., ні Польшчу, ні Расію нельга было 
папракнуць у тым, што яны ў сваім гістарычным супрацьстаянні «прагляд- 
зелі» Беларусь. Польскі бок бачыў у Беларусі сваю правінцыю з "літоўскім” 
адценнем, якая ўзбагачае польскую культуру і ў выніку павінна зліцца з ас- 
ноўнай масай насельніцтва. Суб’ектам праваадносін, каштоўнай самой па 
сабе адзінкай, палітычна роўнай з заходнім суседам, Беларусь ніколі не 
лічылася. Меркавалася, што беларускі народ яшчэ не дарос да патрэбнай 
ступені самасвядомасці і арганізаванасці, якая дае права на прызнанне.

Імкненне аднавіць Рэч Паспалітую ў старых дзяржаўных формах, да якіх 
моцна цягнуліся лідэры польскага вызваленчага руху, выявіла істотнае ра- 
зыходжанне ў поглядах на польскае пытанне паміж імі і апазіцыйным рускім 
друкам. Рэдактар "Колокола” А.І.Герцэн у сяброўскай палеміцы з часопісам 
“Przegiad Rzeczy Polskiey” прызнаваў за Польшчай права на самастойнае 
існаванне, аднак не быў згодны з тым, каб адроджаная дзяржава паглынула 
Украіну, Літву i Беларусь1. Яго, як і славянафілаў, не вабіла Заходняя Еўро- 
па. А.І.Герцэн заклікаў палякаў да свабоднага саюзу з Расіяй, якая павінна 
была ўзначаліць юную славянскую дэмакратычную федэрацыю. Гэтыя по- 
гляды развіваў у сваіх публікацыях і М.А.Бакунін, які лічыў, што славянскія 
народы павінны быць вызвалены з-пад улады Pacii і Аўстра-Венгрыі, а пас- 
ля знішчэння гэтых дзяржаў-прыгнятальніц на іх руінах патрэбна стварыць 
усеславянскую дэмакратычную федэрацыю2. М.Г.Чарнышэўскі на старонках 
часопіса “Современник” адкрыта абвяшчаў права палякаў на поўнае сама- 
вызначэнне, аднак і ён быў супраць пасяганняў польскіх нацыянальных 
дзеячаў на ўкраінскі і беларускі народы3.

Рыхтуючыся да паўстання, варшаўскі Цэнтральны нацыянальны камітэт 
1 кастрычніка 1862 г. апублікаваў сваю праграму па нацыянальным пытанні 
на старонках "Колокола” з улікам таго, што паўстанцкая барацьба павінна 
ахапіць не толькі этнаграфічную Польшчу, але і Беларусь, Літву і Украіну. 
Ставячы мэту пабудаваць новую Польшчу, Камітэт упершыню звяртаецца 
да пытання аб палітычным і сацыяльным вызваленні народаў былога Вя- 
лікага княства Літоўскага. Кожны з народаў, падкрэслівалася ў апубліка- 
ваным праграмным дакуменце, мае права захоўваць сувязі з Польшчай або 
кіравацца сваёй уласнай воляй. На думку А.І.Герцэна, дэмакратычныя по-



гляды лідэраў польскага паўстання i іх жаданне весці работу разам з “ра- 
сійскай рэвалюцыяй” сведчылі аб пачатку новай эпохі ў барацьбе Польшчы 
за незалежнасць.

Разам з тым нават у лагеры "чырвоных” выйвіліся істотныя супярэчнасці 
ў поглядах на будучы федэратыўны лад народаў, вызваленых ад царызму. 
У адрозненне ад радыкалаў сваёй партыі ўмераны “чырвоны” Л.Mepa- 
слаўскі лічыў крайне шкоднай для справы паўстання нацыянальную дэкла- 
рацыю Камітэта, называючы яе новым падзелам Польшчы, які пакідаў Бе
ларусь, Літву і Украіну ў межах Расіі. Адказала на гэтыя абвінавачванні і 
больш глыбока, разгорнута растлумачыла сваё бачанне нацыянальнага пы- 
тання праграма варшаўскіх “чырвоных”, апублікаваная ў №10 падпольнага 
часопіса “Ruch” за 1862 г. Паўстанне павінна было забяспечыць незалеж
насць Польшчы, свабоду ўсім яе жыхарам, а таксама роўнасць і гаранта- 
ванне правоў беларускага, літоўскага і ўкраінскага народаў, злучаных з 
Польшчай, у даўніх гістарычных межах. Меркавалася, што свабодныя наро
ды добраахвотна ўвойдуць у склад Польшчы для будаўніцтва адзінай дзяр- 
жавы. Замест цэнтралізацыі, прымусу і паліцыі свабодныя народы i пра- 
вінцыі павінны былі суіснаваць у адзінстве, сувязі і згодзе, з “шанаваннем 
волі і індывідуальнасці народнай”4. Ha гэтых прынцыпах чатыры славянскія 
народы маглі б стварыць адзіную, свабодную і моцную дзяржаву.

Хаця ў праграме асобна выдзяляўся прынцып адзінай непадзельнай 
Польшчы ў старых гістарычНых межах, ліберальныя імкненні "чырвоных”, 
якія выражаліся ў расплыўчатай фармуліроўцы “вольнасць народаў", вы- 
клікалі рэзкую крытыку ў польскіх "белых” колах. З’езд "белых" у пачатку ве- 
расня 1862 г. выказаўся аб поглядах "чырвоных” вельмі негатыўна. "Белы” i 
“чырвоны” камітэты на Беларусі таксама пачалі вострую палеміку ў неле
гальным друку, абмяркоўваючы кожны на свой лад “сепаратысцкія” настроі 
“чырвоных". Я.Гейштар у брашуры “Голос литвина” называў памкненні Bi- 
ленскага “чырвонага" камітэта да аўтаномнасці Беларусі здрадай польскай 
справе.

Папеміка аб аўтаноміі беларускага краю не была ўнутранай праблемай 
партый "чырвоных" i “белых”, якія аспрэчвалі першынство ў кіраўніцтве паў- 
станнем. Польшча, заклікаючы Еўропу да ўмяшальніцтва ў польска-рускія 
адносіны, напоўніла старонкі французскіх і бельгійскіх газет “Le Norde”, “La 
Presse” i іншых выданняў заявамі, што Беларусь ёсць “край польскі“, а рус- 
кая ўлада абсалютна варожая ёй. Расійскія славянафілы ўсіх адценняў у 
сваю чаргу ўпарта сцвярджалі, што “Белоруссия есть край русский, рус
ский!!!” Самастойнага існавання Беларусі не прызнавалі ні тыя, ні іншыя, 
хоць польскі бок, як больш ліберальны, дапускаў уз’яднанне Беларусі з 
Польшчай у выглядзе аўтаномнай правінцыі. “Московские ведомости" пат- 
рабавалі толькі моцнага кулака для канчатковага ўраўнавання краю з цэн- 
трам Расіі. Славянафілы на старонках “Дня” прызнавалі, што Беларусь не 
з’яўляецца Вялікарасіяй, але не рабілі з гэтага ніякіх высноў. I толькі прафе- 
сар М.Бяссонаў, які заявіў ва ўводзінах да "Сборника белорусских песен” аб 
тым, што “Белоруссия есть край самобытный, особенный", прапанаваў 
выйсце з крызіснай сітуацыі ў падтрымцы і развіцці мясцовых асаблівасцей 
з мэтай стварэння культурнай аўтаноміі беларускага краю5. На жаль, трупа 
Бяссонава была западозрана артадоксамі з рускага лагеру ў сепаратыэме, 
спачуванні “мятежным полякам” i ва ўмовах жорсткай цэнзуры не магла 
больш падрабязна развіць свае альтэрнатыўныя погляды на праблему.

Намаганнямі “белых”, якія аспрэчвалі ў “чырвоных” права ўзначальваць 
распачатае ў студзені 1863 г. паўстанне, нацыянальная праграма белару- 
скай аўтаноміі не толькі не атрымала дапейшага развіцця, але нават стала 
згортвацца. 31 ліпеня ў пракламацыі "Народное правительство к народу" 
“белыя” рэзка асудзілі "чырвоных", якія былі прыхільнікамі аўтаноміі Бела- 
русі і падтрымлівалі ідэю герцэнаўскага федэралізму. “Няма Польшчы без 
Літвы і Pyci1 як няма яе і без Кароны... Прызнаваць права на жыццё за адной 
толькі правінцыяй і не даваць яго іншым — тэта забойства Польшчы”6. У да-
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куменце ўсё больш расплывістымі станавіліся аўтаномныя правы Літвы і 
Беларусі. Ясна было сказана толькі пра непадзельнасць адзінай Польшчы.

Да канца паўстання 1863 г. намаганнямі "белых” тэма аўтаноміі Беларусі 
ў польскім нелегальным друку аказапася пракгычна поўнасцю затушаванай. 
У тэты ж перыяд становіцца яснай і безвыніковасць спроб прадстаўнікоў 
польскай палітычнай думкі і спавянафілаў вырашыць яе ў “панпольскім" ці ў 
“панрускім” сэнсе. У эпоху, калі палітычнае банкруцтва ў аднолькавай сту- 
пені пацярпелі абодвы бакі, толькі самому беларускаму народу, які выступіў 
на гістарычную арэну, яго нацыянальнай інтэлігенцыі аказалася па сілах 
паспяхова вырашыць пытанне аб сваёй сутнасці і заявіць, што “зямля, якую 
ён насяляе, ёсць край ні лольскі, ні рускі, але што тэта ёсць "Беларусь”.

Сведчаннем таго, што беларускі народ быў заўважаны і прызнаны як 
асобная нацыянальнасць і асноўная сіла краю, стала ўзнікненне нелегаль- 
нага друку на беларускай мове. Для акрэсленай у друку часоў паўстання 
1863 г. праблемы беларускай аўтаноміі важнасць гэтай з’явы заключалася 
не ў ідэях, што неслі ў сялянскія масы палітычныя і агітацыйныя брашуры і 
адозвы, а ў самім факце з’яўлення агітацыйнай літаратуры на беларускай 
мове (“Мужыцкая праўда”, ‘Тутарка старога дзеда”, “Крыўда і праўда” і інш.). 
У перыяд, калі большасць сялян краю не мела ні палітычнай, ні нацыяналь
най самасвядомасці, прадстаўнікі самага радыкальнага крыла “чырвоных” 
на чале з К.Каліноўскім ужо бачылі ў беларускім народзе не толькі і не 
столькі фізічную сілу, без якой цярпелі паражэнне ўсе спробы вывесці край 
з-пад чужых уплываў і чужой улады, колькі асобную нацыянальнасць, што 
мысліць сваё будучае дзяржаўнае існаванне на роўных з мацнейшымі су- 
седзямі.

Паўстанне 1863 г. узбагаціла беларускую палітычную думку дзвюма зна- 
мянальнымі з’явамі: па-першае, яно абудзіла беларускі нацыянальны рух, 
які праклаў шлях да аўтаноміі і нацыянальнай дзяржаўнасці; па-другое, 
прывяло лідэраў паўстанцкага руху Літвы і Беларусі да стварэння нацыя- 
нальнага друку, здольнага данесці беларускаму народу на яго роднай мове 
палітычныя і агітацыйныя творы публіцыстыкі аб важнейшых падзеях у 
жыцці грамадства. 1 2 3 4 5 б
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