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ского материализма и идеализма в рамках марксистского критицизма. Это 
позволило не только сохранить марксистскую приверженность диалектике, 
но и выйти на новый уровень анализа трансформации капитализма.
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Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь)

АБ ПАЛІТЫЧНЫМ І ПРАВАВЫМ СТАТУСЕ БЕЛАРУСІ НА 
САВЕЦКА-ПОЛЬСКІХ МІРНЫХ ПЕРАГАВОРАХ (1920—1921 ГГ.)

Юрыдычны статус ССРБ у 1919—1922 гг. быў вельмі няпэўным 
і супярэчлівым. Фармальна яна лічылася незалежнай савецкай рэспублікай, 
а фактычна з’яўлялася аўтаномнай вобласцю РСФСР. Яе адносіны з РСФСР 
будаваліся не на раўнапраўных, федэратыўных пачатках, а на аснове аўтаноміі 
[10, c. 129]. ІІІ з’езд КП(б) Беларусі (лістапад 1920 г.) наступным чынам вызначаў 
дзяржаўна-прававы статус ССРБ: «Беларусь, будучы Сацыялістычнай Савец-
кай Рэспублікай, адначасова з’яўляецца састаўной часткай РСФСР, і ўсе органы 
ў галіне агульных мерапрыемстаў павінны быць падпарадкаваны адпаведным 
камісарыятам РСФСР, але мець пэўную свабоду ў галіне вырашэння пытанняў 
мясцовага жыцця, у якіх яны павінны кіравацца ЦВК і Совнаркомам Беларусі» 
[12, С. 187—188]. Рашэнні партыйнага з’езда прадвызначылі фармулёўку адпавед-
ных канстытуцыйных нормаў, прынятых ІІ Усебеларускім з’ездам Саветаў, што 
супярэчыла Дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ ад 31 ліпеня 1920 г.

У асяроддзі партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва Беларусі дамінавала думка, 
што заявы аб суверэннасці ССРБ маюць толькі «фасаднае» знешнепалітычнае 
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прызначэнне. Сакратар ЦБ КП(б)Б В. Г. Кнорын сцвярджаў у артыкуле 
«Мір і Беларусь» (кастрычнік 1920 г.): «Беларусь вызначылася як Савецкая 
Рэспубліка, якая ўваходзіць ў Расійскую Федэрацыю, і такой яна будзе» [7]. 
Некаторае размежаванне кампетэнцыі паміж дзяржаўнымі органамі абедзвюх 
рэспублік адбылося пасля заключэння Дагавора аб ваенным і гаспадарчым 
саюзе паміж РСФСР і ССРБ ад 21 студзеня 1921 г. Дагавор, зыходзячы з прыз-
нання незалежнасці і суверэннасці кожнага з бакоў, прадугледжваў аб’яднанне 
камісарыятаў ваенных і марскіх спраў, замежнага гандлю, фінансаў, працы, 
шляхоў зносін, пошт і тэлеграфа, а таксама ВСНГ. Аб’яднаныя камісарыяты 
ўваходзілі ў склад СНК РСФСР і мелі сваіх упаўнаважаных ва ўрадзе ССРБ 
[9, c. 243]. На тэрыторыю рэспублікі аўтаматычна распаўсюджваліся рашэнні 
ЦК РКП(б), УЦВК і СНК РСФСР. Фінансы, знешнепалітычная дзейнасць, 
ваеннае будаўніцтва, транспарт ССРБ рэгламентаваліся кіраўніцтвам РСФСР.

Пытанне аб прызнанні савецкіх рэспублік, абвешчаных на тэрыторыі 
Беларусі, Літвы і Украіны, было разгледжана ў дакладзе польскай сеймавай камісіі 
па замежных справах, з якім выступіў яе старшыня С. Грабскі 3 красавіка 1919 г. Каб 
падкрэсліць неабходнасць вольнага выказвання мясцовага польскага, беларускага 
і ўкраінскага насельніцтва па пытанні аб саюзе з Польшчай, ён адзначыў: «Поль-
ская рэспубліка, аднак, не можа прызнаць прадстаўнікамі, якія выказваюць волю 
насельніцтва гэтых зямель, саветы, навязаныя ёй бальшавіцкімі войскамі, не менш 
захопніцкімі, чым войскі былога цара. Таму камісія па замежных справах палічыла, 
што на тэлеграму літоўскіх і беларускіх саветаў ад 17 лютага 1919 г.* адказваць было 
не варта і што ўрад справядліва пакінуў яе без адказу» [6, с. 200—201].

4 красавіка сойм прыняў рэзалюцыю па пытанні аб ўсходняй палітыцы 
Польшчы, у якой пацвярджалася права польскага, літоўскага і беларускага 
народаў, якія пражываюць на землях былога ВКЛ, самастойна вызначаць свой 
лёс і адначасова канстатавалася, што сойм «не можа прызнаць выразам такога 
самавызначэння ні Літоўска-Беларускую Савецкую Рэспубліку, залежную 
ад Расійскай дзяржавы, ні ўзніклыя са згоды нямецкіх акупацыйных уладаў 
і без удзелу працоўных мас урадаў літоўскіх і беларускіх маёмасных класаў» [2, 
№ 210] (меліся на ўвазе ўрады літоўскай Тарыбы і БНР).

На савецка-польскіх мірных перагаворах польская дэлегацыя палічыла 
патрабаванне прызнання незалежнасці Украіны і Беларусі асноўнай задачай 
савецкай дэлегацыі і пагадзілася задаволіць яго пры ўмове прыняцця ёю выгад-
най для Польшчы мяжы, што пакідала ў складзе Польшчы чыгунку Роўна-
Сарны-Лунінец-Баранавічы. Ёфэ, скарыстаўшы недакладнасць дадзеных 
яму дырэктыў, уключыў у праект дамовы артыкул, у адпаведнасці з якім урад 
РСФСР настойваў на прызнанні Польшчай савецкіх рэспублік. 28 верасня 
савецкі праект быў пададзены на пленарнае пасяджэнне мірнай канферэнцыі. 
Так пытанне аб прызнанні савецкіх рэспублік Украіны і Беларусі (у тэк-
сце прэлімінарнага міру ён быў сфармуляваны як прызнанне незалежнасці 
Украіны і Беларусі) трапіў на стол перамоў [11, c. 236—267].

Кіраўнік польскай дэлегацыі Я. Домбскі неаднаразова выказваўся ў сваёй кнізе 
па пытанні аб міжнародна-палітычным статусе савецкай Беларусі, як і савецкай 
Украіны. Ён называў гэтыя дзве рэспублікі «фікцыямі, створанымі бальшавікамі 
для маскіроўкі свайго агульнасавецкага імперыялізму» [14, s. 185]. У другім месцы ён 

* Маецца на ўвазе дэкларацыя ЦВК ЛітБел ад 16 лютага.



зМены ў дзяржаўна-ПрававыМ Становішчы беларуСі ў выніку рэвалюцыйныХ…

292

спасылаецца на свой выступ на пасяджэнні галоўнай камісіі мірнай канферэнцыі ад 
1 кастрычніка, дзе казаў, што «савецкая Беларусь не мае ніякіх аб’ектыўных прык-
мет самастойнасці і дзяржаўнай незалежнасці» [14, s. 100]. У трэцім месцы кіраўнік 
польскай дэлегацыі піша аб «смешных памерах» ССРБ, маючы на ўвазе яе тэрыто-
рыю з шасці паветаў Мінскай губерні [14, s. 183, 185].

У выступе Я. Домбскага на пасяджэнні галоўнай камісіі мірнай канферэнцыі 
ад 1 кастрычніка гаварылася, што Польшча прызнала незалежнасць Літвы, 
Украіны і Беларусі [14, s 100]. Аднак у дачыненні Беларусі гэта сцверджанне, як 
і пасаж з вышэй паказанай заявы УЦВК ад 23 верасня аб прызнанні незалежнасці 
Беларусі з боку РСФСР, не з’яўляецца абгрунтаваным. Паўнаважкага міжнародна-
прававога прызнання Польшчай ні БНР, ні тым больш ССРБ або ЛітБел, з якімі 
Варшава наогул не жадала мець ніякіх спраў і не адказвала на іх тэлеграмы, 
не было. У выпадку з БНР можна казаць толькі аб маўклівым яе прызнанні 
Польшчай [16, S. 508—509], маючы на ўвазе перамовы старшыні ўрада БНР 
А. Луцкевіча з начальнікам польскай дзяржавы Ю. Пілсудскім і прэм’ер-міністрам 
І. Падзярэўскім ў 1919 —  пачатку 1920 гг.

18 сакавіка 1921 г. у Рызе быў падпісаны мірны дагавор між РСФСР і УССР, 
з аднаго боку, і Польшчай —  з другога. У прэамбуле адзначалася, што ўрад 
РСФСР падпісвае дагавор «за сябе і па ўпаўнаважанню Беларускай Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі». Гэтага пункту не было ў прэлімінарным дага-
воры. Ён з’явіўся як адказ на ініцыятывы беларускіх камуністаў аб дапушчэнні 
прадстаўнікоў ССРБ на перамовы і верагодна на вострыя пратэсты ўрада БНР 
супраць рабаўніцкага і несправядлівага міру. У арт. 2 дагавора гаварылася, што 
бакі «паводле прынцыпу самавызначэння народаў, прызнаюць незалежнасць 
Украіны і Беларусі, а таксама згаджаюцца і пастанаўляюць, што ўсходнюю 
мяжу Польшчы, гэта значыць мяжу між Расіяй, Беларуссю і Украінай, з аднаго 
боку, і Польшчай —  з другога, складае лінія…» [3, c. 618—619], пасля чаго дава-
лася падрабязнае апісанне савецка-польскай мяжы. Прызнанне Польшчай 
незалежнасці Украіны і Беларусі азначала прызнанне ёю УССР і БССР дэ-юрэ, 
хоць, як відаць, назвы гэтых дзяржаў у тэксце дагавора адсутнічалі.

Паўторна абвешчаная па ініцыятыве Масквы ССРБ павінна была выкон-
ваць службовую ролю ў знешняй палітыцы РСФСР. Найбольш ярка залежнае 
становішча Беларускай савецкай рэспублікі выявілася напярэдадні і ў ходзе 
савецка-польскіх мірных перамоў. Нададзены ВРК ССРБ ўраду РСФСР ман-
дат на вядзенне мірных перамоў з Польшчай і вызначэнне межаў Беларусі было 
сведчаннем крайняй палітычнай слабасці ВРК, яго залежнасці ад Масквы і адна-
часова нацыянальнага нігілізму шэрагу яго членаў. Наданне мандату ўвасабляла 
рэдкі ў гісторыі дыпламатыі выпадак, калі адна дзяржава упаўнаважыла іншую 
падпісаць мірны дагавор, які істотна абмяжоўваў яе тэрыторыю падзелам напа-
лову. Ні да, ні пасля Рыжскага міру беларуская дзяржава не падпісвала падоб-
най дамовы з наданнем іншай дзяржаве падобных паўнамоцтваў, хоць эпоха 
падзелаў Беларусі не скончылася ў чаканні наступлення Другой сусветнай вайны. 
Каб паказаць, што мандат быў не выпадковы, Другі Усебеларускі з’езд саветаў 
пацвердзіў яго, як і правільнасць палітычнай лініі расійска-ўкраінскай дэлегацыі 
ў «адстойванні» інтарэсаў Беларусі. Патрабаванні беларускіх камуністаў аб удзеле 
ў мірных перамовах пасля падпісання прэлімінарнага міру, як і пашырэння межаў 
карлікавай ССРБ, вымусілі савецкае кіраўніцтва прыняць захады па ўпарадкаванні 
адносін з ёю паводле ўзору федэратыўных адносін з УССР.



зМены ў дзяржаўна-ПрававыМ Становішчы беларуСі ў выніку рэвалюцыйныХ…

293

Рыжскі мірны дагавор апынуўся першым легітымным міжнародна-
прававым актам ХХ ст., які замацаваў за Беларуссю (назвы дзяржавы ў тэксце 
не дадзена) і беларускім народам шэраг найважнейшых атрыбутаў дзяржаўнасці 
і нацыянальных правоў. Па-першае, дагаворныя бакі прызнавалі незалеж-
насць Беларусі, як і Украіны, што давала падставы Маскве і Мінску лічыць, 
што гэта азначае прызнанне менавіта ССРБ, бо камуністы кантралявалі тэры-
торыю рэспублікі, а ўрад БНР знаходзіўся ў эміграцыі. Прызнанне Польшчай 
незалежнасці Украіны і Беларусі азначала, што Польшча стала першай заходняй 
дзяржавай, якая прызнала ССРБ дэ-юрэ і пацвердзіла гатоўнасць ўсталяваць 
з ёй дыпламатычныя адносіны. Вядома, каб задаволіць боль падзела, гэта было 
слабай пілюляй. Да таго ж і яна не спрацавала да канца, бо хуткае стварэнне 
Саюза ССР паставіла крыж на надзеях Мінска абмяняцца пасольствамі з Варша-
вай. Па-другое, дагавор прызнаваў нацыянальныя правы беларусаў у Польшчы, 
якія да таго ж былі гарантаваныя і малой канстытуцыяй ад 17 сакавiка 1921 г., як 
і правы палякаў у савецкай Беларусі. Па-трэцяе, у адпаведнасці з дамовай ССРБ 
атрымала міжнародна прызнаную мяжу з заходняй дзяржавай.
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