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У. К. КОРШУК
БЕЛАРУСКАЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ ГРАМАДА
І ПРАБЛЕМЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ БЕЛАРУСІ
Станаўленне Рэспублiкi Беларусь як незалежнай суверэннай дзяржавы стала вынiкам складанага,
супярэчлiвага, часта трагiчнага гiстарычнага развiцця. Гэта быў шлях вастрэйшых сацыяльных сутыкненняў
i ўзрушэнняў, выклiканых рэвалюцыямi, войнамi, працяглым панаваннем рэжыму дэспатычнага
аўтарытарызму, на якiм перакрыжоўвалiся намеры палiтычных партый рознай накiраванасцi i арыентацый,
што дзейнiчалі на тэрыторыi Беларусi.
На працягу многiх гадоў гэты неадназначны працэс трактаваўся аднабакова, без улiку ўсёй сукупнасцi
гiстарычных фактаў, якiя толькi адны могуць быць аб’ектыўнай асновай для дакладных вывадаў; падаваўся з
пункту гледжання ўтварэння i развiцця дзяржаўнасцi толькi аднаго тыпу — савецкага. Што тычыцца iдэй i
праграмных установак па пытаннях нацыянальна-дзяржаўнага ладу iншых палiтычных партый, якія
процiстаялі камунiстычнай партыi, спроб рэалiзацыi iмi сваiх дзяржаўных уяўленняў самастойна цi на
аснове кампрамiсаў з камунiстамi, то яны адкiдвалiся наогул цi асвятлялiся выключна крытычна.
Мiж тым у праграмах другiх партый, што дзейнiчалi на Беларусi, ёсць шмат iдэй па праблемах
нацыянальна-дзяржаўнага ладу.
Разгледзiм першую з iх — Беларускую сацыялiстычную грамаду. Яна была створана на аснове
нацыянальна-культурных гурткоў беларускай
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моладзi (1902): аб’ядноўвала iнтэлiгенцыю, шляхту, сялянства, уваходзiлi ў яе арганiзацыю i рабочыя. У
снежнi 1903 г. праходзiў першы з’езд Грамады, якi заявiў, што яна выступае як партыя сацыялiстычнай
арыентацыi. Было вырашана дабiвацца для Беларусi краёвай аўтаномii з сеймам у Вiльнi, гарантаваць
культурна-нацыянальную аўтаномiю для нацыянальных меншасцей. Пры гэтым БСГ не ўлiчвала
прынцыповых адрозненняў памiж пралетарыятам i сялянствам, іншымi пластамi працоўных, аб’ядноўваючы
iх у адну сацыяльна-эканамiчную катэгорыю — працоўны народ. Заяўляючы аб прызнаннi класавай
барацьбы, БСГ фактычна адмаўляла яе сярод беларусаў. Партыя называла сябе арганiзацыяй беларускага
працоўнага народа. I ўсё ж у пачатку сваёй дзейнасцi БСГ рабiла стаўку на беларускую вёску,
аб’ядноўваючы вакол сябе сельскую iнтэлiгенцыю, сялян i сельскагаспадарчых рабочых. Заклiкi БСГ
вызвалiцца ад рускага самадзяржаўнага i панскага эканамiчнага прыгнёту атрымалi распаўсюджванне i
падтрымку нават у самых глухiх месцах Беларусi.
Прызнаючы, што галоўным ворагам усiх вызваленчых iмкненняў народа ў Расii з’яўляецца царскае
самадзяржаўе, БСГ лiчыла сваёй блiжэйшай палiтычнай задачай яго звяржэнне, выступаючы ў барацьбе за
ажыццяўленне гэтай задачы сумесна з пралетарыятам усёй Расii.
Iмкнучыся замянiць самадзяржаўны лад Расiйскай дзяржавы федэратыўна-дэмакратычнай рэспублiкай са
свабодным самавызначэннем i культурна-нацыянальнай аўтаномiяй народнасцей, якія ўваходзяць у склад
дзяржавы, БСГ выстаўляла патрабаванне аўтаномii беларускага краю з мясцовым сеймам у Вiльнi [1, с. 4].
Пры гэтым падкрэслiвалася, што вярхоўная ўлада павiнна быць у руках заканадаўчага сходу пры самым
шырокiм мясцовым самакiраваннi. Партыя заяўляла агульнадэмакратычныя патрабаваннi: усеагульнае,
прамое, роўнае выбарчае права; тайнае галасаванне пры выбарах; роўныя правы для ўсiх народнасцей, якiя
жывуць на адной тэрыторыi, культурна-нацыянальная аўтаномiя; раўнапраўе ўсiх грамадзян без адрознення
полу, рэлiгii, нацыянальнасцi i расы; знiшчэнне саслоўяў; выбарнасць чыноўнiкаў i суддзяў; свабода
сумлення, слова, друку, сходаў, саюзаў, стачак i забастовак; недатыкальнасць асобы i жылля; бясплатная
абавязковая адукацыя для ўсiх за кошт дзяржавы; лiквiдацыя ўсiх ускосных падаткаў i ўстанаўленне
прагрэсiўнага падатку на даходы i спадчыну.
Пасля Лютаўскай рэвалюцыi 1917 г. БСГ актыўна ўключылася ў барацьбу за сацыяльную справядлiвасць
i нацыянальныя правы беларускага народа. Пры гэтым яна практычна цалкам падтрымала палiтыку Часовага
ўрада, стала на пазiцыi абароннiцтва, вiтаючы насуперак сваёй папярэдняй прагра33
ме стварэнне беларускай народнай армii, якая б дапамагла беларускаму народу дамагчыся яго
нацыянальных i сацыяльных мэт [1, с. 5].

Ва ўмовах фармiравання iншых палiтычных партый БСГ пакiнулi прадстаўнiкi буржуазна-лiберальных
плыняў, якiя сфармiравалi такiя палiтычныя арганiзацыi, як Беларуская хрысцiянская дэмакратыя,
Беларуская партыя народных сацыялiстаў i iнш. З’яўляючыся партыяй нацыянальнай дэмакратыi, БСГ
уступiла ў каалiцыю з iншымi нацыянальнымi арганiзацыямi i партыямi, створанымi на тэрыторыi Беларусi i
за яе межамi. Было выказана патрабаванне дзяржаўнай аўтаномii Беларусi ў складзе Расii [1, с. 9].
Такiм чынам, выступаючы за аўтаномiю Беларусi ў складзе Расii, БСГ не выстаўляла патрабавання
поўнай незалежнасцi Беларусi ад Расii. У звароце да беларускай iнтэлiгенцыi адзiн з вядомых дзеячаў
Грамады С. Рак-Мiхайлоўскi падкрэслiвае: «...Аб нiякiм аддзелу ад Расii i гутаркi быць ня можа, нiхто гэтага
i дабiвацца ня будзе i нiколi народ гэтага не захоча, бо мы звязаны з усёй Расiяй i ў гандлю, i ў промыслах, i
ва ўсiм гаспадарскiм жыццi дзяржавы, i мы будзем разам з усёй Расiяй крапчэй, мацней, чым аддзялiўшыся...
Мы толькi хочам, каб было тут, у нас краёвае самапарадкаванне з сваiх выбарных мясцовых людзей, свае
выбарныя чыноўнiкi i вучыцелi, суд i школа ў роднай мове...» [2].
Аднак былi i грамадоўцы, адны з якiх патрабавалi поўнай незалежнасцi Беларусi, а другiя лiчылi
неабходным утварыць разам з палякамi i лiтоўцамi незалежную Беларуска-Лiтоўскую дзяржаву ў выглядзе
канфедэрацыi Вялiкага княства Лiтоўскага. Пры гэтым прапаноўвалася ўнутранае размежаванне беларускiх i
лiтоўскiх зямель паводле матчынай мовы жыхароў [4, л. 15]. Але гэта iдэя не атрымала падтрымкi з
прычыны супярэчнасцей памiж яе прыхiльнiкамi. Палякi iмкнулiся апалячыць беларусаў, а лiтоўцы шукалi
сепаратнага пагаднення з немцамi аб стварэннi асобнай Лiтоўскай дзяржавы, у якую б былi ўключаны i
беларускiя землi.
У сакавiку 1917 г. на з’ездзе прадстаўнiкоў беларускiх нацыянальных арганiзацый быў створаны
Беларускi нацыянальны камiтэт (БНК), якi абвяшчаўся вышэйшым органам дзяржаўнай улады на Беларусi
да выбараў у Цэнтральную Раду. У склад БНК было выбрана 18 чалавек. Большасць з iх (10) належала да
БСГ, аднак асноўны напрамак дзейнасцi камiтэта вызначала яго кiруючая група, агульнапалiтычныя
погляды якой не выходзiлi за межы праграмы кадэтаў. У сувязi з гэтым асаблiвай папулярнасцю сярод
працоўных ён не карыстаўся.
Беларускi нацыянальны камiтэт ставiў сваёй мэтай культурна-нацыянальнае i палiтычнае адраджэнне
беларускага народа. Ён выступаў за стварэнне агульнай Расiйскай Федэратыўнай Дэмакратычнай Рэспублiкi,
прычым у яе
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склад павiнна была ўвайсцi Беларусь як аўтаномная рэспублiка. У звароце да жыхароў Беларусi Беларускi
нацыянальны камiтэт пацвярджаў сваю расiйскую арыентацыю, падкрэслiваючы, што эканамiчнае
становiшча i тыя шырокiя магчымасцi, якiя адкрылiся з рэвалюцыяй перад дэмакратычнай Расiяй, звязваюць
Беларусь з Расiйскай Федэратыўнай Дэмакратычнай Рэспублiкай. Камiтэт лiчыў неабходным перасцерагчы
ад тых людзей, якiя, прыкрываючыся iмем беларускiм, вялi б прапаганду за далучэнне да Польшчы або якой
iншай дзяржавы. БНК павiнен быў уступiць у перагаворы з Часовым урадам аб прызнаннi аўтаномii
Беларусi, склiкаць сялянскi i настаўнiцкiя з’езды. Аднак Часовы ўрад, якi стаяў на пазiцыях адзiнай i
непадзельнай Расii, адмовiўся прыняць прадстаўнiкоў Беларусi.
Супраць беларускага нацыянальнага руху выступiлi многiя расiйскiя партыi, сярод якiх былi эсэры,
кадэты, правыя чарнасоценныя элементы, сацыял-дэмакраты i iнш. Частка з iх прыкрывалася пры гэтым
беларускiмi назвамi. Сярод iх «Саюз беларускай дэмакратыi» ў Гомелi, «Беларускi нацыянальны камiтэт» у
Магiлёве, «Саюз беларускага народа» ў Вiцебску i iнш.
I тым не менш БСГ атрымлiвае ўсё большую падтрымку народа. Мацнеюць яе арганiзацыi ў Петраградзе,
Маскве, Саратаве, на Украiне, у Сiбiры, у iншых гарадах, дзе жылi беларусы. Арганiзацыi БСГ ствараюцца ў
часцях Заходняга i Паўночнага франтоў. Расце колькасць БСГ i непасрэдна ў Беларусi. Да восенi 1917 г. у
сваiх радах яна налiчвала каля 10 тыс. чалавек. Усё гэта сведчыць аб росце нацыянальнай самасвядомасцi
беларусаў, iх iмкненняў да афiцыйнага прызнання факта iснавання беларускага народа, яго раўнапраўя з
iншымi народамi.
У кастрычнiку 1917 г. (з 14 па 25-е) у Мiнску адбыўся III з’езд БСГ. Тут было зноў пацверджана, што
Беларуская сацыялiстычная грамада ставiць сваёй канчатковай мэтай ажыццяўленне сацыялiстычнага ладу
праз развiццё мiжнароднай барацьбы i сацыяльнай рэвалюцыi. Аднак канкрэтныя палажэннi прынятай на
з’ездзе Праграмы не выходзiлi за межы дэмакратычных патрабаванняў, размова ў асноўным iшла аб
рэфармаваннi iснаваўшага ладу.
У палiтычнай галiне выстаўлялiся патрабаваннi, якія ў многiм паўтаралі стары варыянт Праграмы. Але ў
ёй з’явiлiся i новыя палажэннi: патрабаванне непасрэднага ўдзелу самога народа ў заканадаўстве: права
заканадаўчай iнiцыятывы, увядзенне рэферэндуму для вырашэння найбольш важных пытанняў. Лiчачы, што
Расiя павiнна быць федэратыўнай рэспублiкай, БСГ прапаноўвала ажыццявiць тэрытарыяльную i
персанальную аўтаномiю для ўсiх нацыянальнасцей [1, с. 7]. Выступаючы за дэцэнтралiзацыю ўлады,
партыя прапаноўвала прадаставiць аўтаномiю абласцям i абшчынам, якiя вызнача35

юцца эканамiчнымi i бытавымi ўмовамi. Пры гэтым павiнна была ажыццяўляцца выбарнасць мясцовай
адмiнiстрацыi; адказнасць яе перад судом i змяняльнасць па патрабаванні народа. БСГ патрабавала
аддзялення царквы ад дзяржавы, свецкага навучання ў школах, падкрэслiваючы, што рэлiгiя — асабiстая
справа кожнага чалавека. Упершыню ў праграму было ўнесена патрабаванне, якое закранала
знешнепалiтычныя праблемы: неабходнасць стварэння мiжнароднага суда для вырашэння спрэчак памiж
дзяржавамi.
Разглядаючы пытанне аб дзяржаўным уладкаваннi, партыя выступала за поўнае самакiраванне
(аўтаномiю) Беларусi з заканадаўчым органам — Краёвай Радай, выбранай на аснове ўсеагульнага, роўнага,
прамога, тайнага i прапарцыянальнага выбарчага права для мясцовага заканадаўства; супраць мытных
гранiц памiж Беларуссю i iншымi часткамi Расiйскай Федэрацыi, за поўнае палiтычнае i эканамiчнае
раўнапраўе для ўсiх нацыянальнасцей, якiя жывуць на тэрыторыi Беларусi.
Летам — восенню 1917 г. пры актыўным удзеле БСГ прадпрымаюцца спробы стварыць у Беларусi
ўласную ўладу. У жнiўнi 1917 г. БНК, якi, як адзначалася, не карыстаўся папулярнасцю сярод працоўных,
быў скасаваны, а замест яго створана Цэнтральная беларуская Рада (ЦБР), якая ў канцы кастрычнiка 1917 г.
пераўтварылася ў Вялiкую беларускую Раду (ВБР).
Рада разам з Цэнтральнай беларускай вайсковай Радай (ЦБВР) прызначыла на снежань 1917 г. склiканне
Усебеларускага з’езда для вырашэння пытання «Аб краявой уладзе». Гэтую iдэю пазней падтрымаў i
iснуючы ў Петраградзе пры Усерасiйскiм Савеце сялянскiх дэпутатаў Беларускi абласны камiтэт (БАК).
На з’езд, якi адбыўся ў снежнi, прыбылi 1872 дэлегаты ад БСГ, эсэраў, меншавiкоў, бальшавiкоў. На iм
прысутнiчалi прадстаўнiкi гарадскiх дум, земстваў, афiцэраў i салдат, сялян, рабочых, настаўнiкаў, урачоў i
г. д. Шматпартыйны склад наклаў адбiтак на ход дыскусiй.
Бальшавiкi, недаацэньваючы нацыянальны рух на Беларусi, былi супраць стварэння Беларускай
дзяржавы, лiчачы, што ў парадку дня стаiць сусветная рэвалюцыя, стварэнне сусветнай савецкай рэспублiкi,
а не дзяржаўнасцi для асобных рэгiёнаў Расii.
ВБР, не будучы супраць улады беларускiх Саветаў сялянскiх, салдацкiх i рабочых дэпутатаў, выступала
за стварэнне самастойнай Беларускай Народнай Рэспублiкi.
БАК быў за стварэнне аўтаномнай рэспублікі ў рамках Расійскай Федэрацыі.
З’езд абвясцiў права Беларусi на самавызначэнне i сцвярджэнне рэспублiканскага ладу, пастанавiў
утварыць часовы выканаўчы орган ула36
ды. Аднак ён быў аб’яўлены незаконным i распушчаны бальшавiцкай партыяй, якая была ва ўладзе.
У гэтых умовах адбываецца раскол у беларускiм нацыянальным руху. З аднаго боку, у радах БСГ набiрае
моц правае крыло, якое выступала за сепаратызм, супраць устанаўлення Савецкай улады ў Беларусi, з
другога, — левае крыло, што стаяла на пазiцыях iнтэрнацыяналiзму і заяўляла аб прыярытэце
рэвалюцыйных задач над нацыянальнымi, якое заклiкала працоўныя масы да рэвалюцыйнай барацьбы.
Раскол БСГ назiраецца на III з’ездзе. Левая плынь, якая аб’ядноўвала петраградскую, маскоўскую i
бабруйскую арганiзацыi, хаця арганiзацыйна i не парвала з партыяй, але i не падпарадкоўвалася ЦК. Яе
кiруючым цэнтрам стаў Петраградскi камiтэт БСГ.
Тэндэнцыi незалежнасцi ў беларускiм вызваленчым руху асаблiва ўзмацнiлiся пасля падпiсання 3
сакавiка 1918 г. Брэсцкага мiрнага дагавора, дзе лёс Беларусi быў вырашаны без удзелу яе прадстаўнiкоў.
У гэтых умовах выканаўчы камiтэт Рады Усебеларускага з’езда 9 сакавiка абвясцiў Беларусь Народнай
Рэспублiкай. Уся паўната ўлады перадавалася Радзе, якая па прапанове прадстаўнiкоў БСГ была
пераўтворана ў Раду Беларускай Народнай Рэспублiкi. Супраць незалежнасцi Беларусi выступiлi
прадстаўнiкi некаторых нацыянальных меншасцей. Сярод iх шэраг польскiх, рускiх i яўрэйскiх арганiзацый
на Беларусi. У апазiцыi да Рады аказалiся i члены «Мiнскага беларускага прадстаўнiцтва», якiя выступалi за
беларуска-германскае зблiжэнне.
Пасля дэбатаў кiраўнiцтва Рады заявiла, што будучыню Беларусi яно бачыць толькi пад апекай Германii,
i звярнулася з тэлеграмай да кайзера Вiльгельма, у якой выказвалася глыбокая падзяка нямецкiм войскам за
вызваленне ад чужога прыгнёту, насiлля i анархii. Дэкларуючы незалежнасць i непадзельнасць Беларусi,
Рада прасiла аб абароне яе дзейнасцi для ўмацавання дзяржаўнай незалежнасцi i непадзельнасцi краю,
выступала за саюз з Германiяй.
Паколькi гэты зварот прымаўся ўпотай на закрытым пасяджэннi Рады, звесткi аб iм выклiкалi
рознагалоссi сярод розных груповак. Левая частка Грамады адклiкае сваiх членаў з урада. Усё гэта яшчэ
больш аслабiла БСГ, прадстаўнiкi якой пераважалi ў Радзе.
Тым не менш барацьбу БСГ за стварэнне сваёй нацыянальнай дзяржавы не трэба недаацэньваць.
Выкарыстоўваючы прагрэсiўнасць агульнанацыянальнай iдэi за самастойнае i незалежнае культурнае,
эканамiчнае i палiтычнае развiццё, яны iмкнулiся да стварэння сваёй беларускай дзяржавы. Не ўсе свае мэты
БСГ ажыццявiла. Прадстаўнiкi шэрага беларускiх партый лiчылi яе адказнай за тое, што яна не ўсё зрабiла
для аб’яднання палiтычных сiл Беларусi,
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за тое, што правае крыло БСГ ва ўмовах нямецкай акупацыi ў 1918 г. зрабiла стаўку на супрацоўнiцтва з
немцамi, якiя, нарэшце, заявiлi, што не могуць дапусцiць iснавання побач са сваёй уладай улады беларускай.
У 1918 г. супярэчнасцi, трэннi ў яе радах прывялi да распаду БСГ. На яе аснове ўзнiклi тры палiтычныя
партыi: дзве — сацыял-дэмакратычнага накiрунку — Беларуская партыя сацыялiстаў-федэралiстаў i
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя i партыя народнiцкага напрамку — Беларуская партыя
сацыялiстаў-рэвалюцыянераў.
Усё гэта ўзмацняла размежаванне ў радах БСГ, аслабляла яе падтрымку народам. Аднак нельга згадзiцца
са сцвярджэннем у дадатку да 24 тома Поўнага збору твораў У. I. Ленiна аб тым, што БСГ, з’яўляючыся
«нацыяналiстычнай арганiзацыяй, адстойвала iнтарэсы беларускай буржуазii, памешчыкаў i кулакоў...,
iмкнулася адарваць, адасобiць беларускi народ ад рускага рэвалюцыйнага рабочага класа» [3, с. 462].
Няма нiчога заганнага ў тым, што БСГ выступала за адраджэнне беларускай нацыi, развiццё яе мовы i
культуры, за тое, каб была беларуская дзяржаўнасць, дзе б уладарылi прынцыпы прававой дзяржавы,
талерантнасць у адносiнах да меншасцей, дзе б умацоўвалася ўлада народа, не дапускалася эксплуатацыя
чалавека чалавекам. Яе палiтыка, практычныя дзеяннi былi накiраваны да змянення грамадскiх адносiн, хай
мiрным, рэфармiсцкiм шляхам, але ўсё ж змянення ў iнтарэсах большасцi народа Беларусi. Па сутнасцi, гэта
быў сацыял-дэмакратычны кiрунак у беларускiм нацыянальна-вызваленчым руху. Iншая справа, што,
дэкларуючы агульныя мэты, БСГ не заўсёды ўяўляла сабе, як iх рэалiзоўваць. Але тым не менш у планах, у
дзейнасцi Грамады адсутнiчалi агрэсiўнасць, iмкненне забяспечыць працвiтанне беларусам за кошт iншых
народаў. Абуджэнне нацыянальнай самасвядомасцi народа, адраджэнне мовы i культуры, iмкненне да
стварэння беларускай дзяржаўнасцi — вось што вызначала дзейнасць БСГ.
Нельга згадзiцца i з тым, як падкрэслiваецца ў названай публiкацыi, што «пасля Кастрычнiцкай
сацыялiстычнай рэвалюцыi Беларуская грамада распалася на шэраг контррэвалюцыйных груп, якiя вялi
актыўную барацьбу супраць Савецкай улады» [3, с. 462]. З БСГ, як ужо адзначалася, сапраўды вылучылася
некалькi партый. Па-рознаму паводзiлi яны сябе ў адносiнах да Савецкай улады, але не ўсе выступалi
супраць. Так, адна частка левага крыла на чале з А. Чарвяковым, выйшаўшы з БСГ, стварыла Беларускую
сацыял-дэмакратычную партыю, якая ў лютым 1918 г. разам з петраградскай арганiзацыяй стварылi
Беларускi нацыянальны камiсарыят пад кiраўнiцтвам А. Чарвякова. Белнацкам (iснаваў да сакавiка 1919 г.)
вёў палiтычную i куль38
турна-асветную работу сярод беларусаў на тэрыторыi Савецкай Расii, удзельнiчаў у падрыхтоўцы ўтварэння
БССР. Другая частка на чале з З. Жылуновiчам таксама выступiла ў падтрымку Савецкай улады.
З. Жылуновiч узначалiў у студзенi 1919 г. Часовы ўрад Савецкай Беларусi. У лiку пяцi членаў Часовага
рабоча-сялянскага ўрада А. Чарвякоў падпiсваў Манiфест аб абвяшчэннi БССР.
Аналiз дзейнасцi Грамады паказвае, што яна не была нацыяналiстычнай арганiзацыяй, не абараняла
iнтарэсы толькi пануючых класаў, не выступала адназначна супраць рускага народа. Нехта з вялiкiх, калi
вызначаў адрозненне нацыяналiзму ад патрыятызму, падкрэслiваў: «Патрыятызм — гэта любоў да сваiх, а
нацыяналiзм — гэта нянавiсць да чужых». У БСГ не было такой нянавiсцi. Яна не распальвала
мiжнацыянальную варожасць. Яе прыхiльнiкi стаялi на патрыятычных пазiцыях, былi перш за ўсё
зацiкаўлены лёсам Беларусi, яе сучасным i будучым. I рабiлi гэта не насуперак iнтарэсам другiх народаў,
што жылi на тэрыторыi Беларусi.
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