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БЕЛАРУСЬ ЯК СУБ’ЕКТ І АБ’ЕКТ МІЖНАРОДНАЙ ПАЛІТЫКІ 
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Як вядома, асноўнымі і галоўнымі ўдзельнікамі (суб’ектамі) 
міжнародных адносін з’яўляюцца суверэнныя дзяржавы, якія ўжо доўгі час 
(з 1648 г.) займаюць вядучае месца ў вестфальскай сістэме міжнародных 
адносін. Другую групу складаюць недзяржаўныя ўдзельнікі міжнародных 
адносін, да якіх адносяцца міжнародныя арганізацыі, палітычныя, грамадскія 
і царкоўныя рухі і арганізацыі, прафесіянальныя саюзы, транснацыянальныя 
карпарацыі, асобы.  

Паводле юрыдычнай тэрміналогіі, асноўнымі (першаснымі) суб’ектамі 
міжнароднага права з’яўляюцца дзяржавы, народы і нацыі, у тым ліку тыя, 
хто вядзе барацьбу за незалежнасць і стварэнне ўласнай нацыянальнай 
дзяржавы. Вытворнымі (другаснымі) суб’ектамі міжнароднага права 
з’яўляюцца міжнародныя арганізацыі, паколькі аб’ём іх правоў і 
паўнамоцтваў вызначаецца дзяржавамі-заснавальнікамі (стваральнікамі). 
Асобнымі элементамі міжнароднай правасуб’ектасці могуць валодаць і 
дзяржавападобныя ўтварэнні накшталт вольных гарадоў Данцыга і Трыеста 
[12, с. 307].  

Зыходзячы з вышэй азначаных вызначэнняў удзельнікаў міжнародных 
адносін, якімі карыстаюцца гістарычная і палітычная навукі, і суб’ектаў 
міжнароднага права, якімі карыстаецца міжнародна-прававая навука, 
паспрабуем коратка апісаць ролю і месца Беларусі (беларускіх дзяржаў і 
дзяржавападобных утварэнняў) у міжнароднай палітыцы ў 1918–1921 гг., г. 
зн. ад стварэння (абвяшчэння) Беларускай Народнай Рэспублікі як 
дзяржавападобнага ўтварэння да заключэння Рыжскага мірнага дагавора, 
адным з удзельнікаў якога была Беларуская ССР.  

У гэты перыяд беларуская дзяржаўнасць існавала ў дзвюх формах – 
БНР (зародкавая, нерэалізаваная форма дзяржаўнасці) і БССР (рэалізаваная 
форма дзяржаўнасці асобнага, сацыялістычнага тыпу), якія адрозніваліся 
паміж сабой многімі істотнымі характарыстыкамі ў галіне дзяржаўнага 
будаўніцтва, унутранай і знешняй палітыкі, ідэалагічнай накіраванасці, 
ступенню і формамі залежнасці ад іншых дзяржаў. Аб’ядноўвала іх тое, што 
гэтыя дзве формы беларускай дзяржаўнасці ХХ ст. не пераўтварыліся ў 
паўнавартасныя (суверэнныя і незалежныя) сучасныя еўрапейскія дзяржавы. 
Аднак у параўнанні з дзяржаўна-палітычнымі структурамі БНР (Радай і 
ўрадам), якія дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі не больш чым два гады (з 
лютага 1918 да лета 1920 гг.), БССР праіснавала значна большы адрэзак часу 
(72 гады) і стала аўтэнтычнай прававой, палітычнай, тэрытарыяльнай, 



246 

эканамічнай і этнічнай базай для незалежнай Рэспублікі Беларусь [9, с. 8; 10, 
с. 9–10]. 

Ад гэтай думкі аўтара, якая выказана між іншым у падручніках 
(вучэбных дапаможніках) па знешнепалітычнай гісторыі Беларусі, зусім 
недалёка па сэнсу і сцвярджэнне беларускіх гісторыкаў Іларыёна Ігнаценкі і 
Сяргея Хоміча аб тым, што адсутнасць палітычнага адзінства нацыі і 
складаная знешнепалітычная сітуацыя абумовілі два магчымыя напрамкі 
самавызначэння Беларусі – БНР і БССР. Гэтыя дзве формы беларускай 
дзяржаўнасці пэўны час існавалі паралельна, атаясамліваючы сабой дзве 
альтэрнатывы, выбар паміж якімі павінен быў зрабіць беларускі народ. З 
двух варыянтаў гістарычнага развіцця лёсам і часам быў выбраны другі, 
савецкі напрамак. На думку гэтых аўтараў, «Беларуская Савецкая 
Сацыялістычная Рэспубліка стала своеасаблівай формай беларускай 
дзяржаўнасці, у якой правы рэспубліканскіх органаў улады з самага пачатку 
моцна ўрэзаны на карысць цэнтра» [4, с. 112]. Такім чынам Савецкая 
Беларусь нарадзілася з моцна ўрэзаным суверэнітэтам, што асабліва 
праяўлялася ў яе абмежаванай здольнасці да самастойнай знешнепалітычнай 
дзейнасці, аб чым будзе сказана ніжэй.  

БНР нарадзілася ва ўмовах нямецкай акупацыі, дзейнічала пры 
польскай акупацыі і была вымушана пакінуць тэрыторыю Беларусі, калі яе 
займалі бальшавікі. Пад уціскам неспрыяльных знешнепалітычных абставін, 
адсутнасці міжнароднай падтрымкі, супярэчнасцей сярод кіруючых колаў 
БНР не змагла аформіцца як незалежная дзяржава і даволі хутка яе кіруючыя 
органы павінны былі эмігрыраваць з тэрыторыі Беларусі. Разам з тым 
абвяшчэнне БНР і дзейнасць (як унутры краіны, так і за яе межамі) маюць 
вялікае гістарычнае значэнне. З прыняццем Трэцяй Устаўной граматы да 
народаў Беларусі 25 сакавіка 1918 г. беларуская нацыянальная ідэя 
ўвасобілася ў акт абвяшчэння новай незалежнай дзяржавы.  

Дыпламатыя БНР была накіравана на міжнароднае прызнанне, 
забеспячэнне спрыяльных умоў для захавання рэспублікі, захаванне 
тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, вырашэнне шэрагу першачарговых 
задач знешняй палітыкі. Да дасягненняў дыпламатыі БНР трэба залічыць 
інстытуцыяналізацыю міжнародных кантактаў і стварэнне сеткі замежных 
прадстаўніцтваў (місій і консульстваў), ажыццяўленне двухбаковай і 
шматбаковай дыпламатыі, знешняй культурнай палітыкі і прапаганды, 
пастаноўку беларускага пытання на міжнароднай арэне. Да недахопаў 
дыпламатычнай дзейнасці БНР можна аднесці перш за ўсё суб’ектыўныя 
абставіны і фактары. Сябрам Рады і ўрада БНР не хапала вопыту, ведаў і 
навыкаў кіраўнічай і дыпламатычнай працы. Не было сваіх прафесійных 
дыпламатаў ці ўвогуле спецыялістаў ў галіне міжнародных адносін. Вострай 
была праблема фінансавага забеспячэння дыпламатычных мерапрыемстваў. 
Сярод кіруючых колаў існавалі вострыя супярэчнасці па пытаннях 
знешнепалітычных саюзаў і арыентацый [9, с. 102–103; 10, с. 271–272; 7, с. 
434–440].  

У апошнія гады беларускія і замежныя гісторыкі зрабілі значны крок 
наперад у даследаванні і асэнсаванні феномену БНР і яе ролі ў гісторыі 
беларускай дзяржаўнасці. У манаграфіі польскай даследчыцы Дароты 
Міхалюк разглядаюцца спробы здабыцця беларусамі ўласнай дзяржаўнасці 
пасля Першай сусветнай вайны, прасочваецца развіццё беларускай 
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дзяржаўніцкай ідэі, утварэнне сярод нацыянальных сіл розных палітычных 
стратэгій і саюзаў. Аўтар, прааналізаваўшы дзейнасць чатырох урадаў БНР у 
1918–1920 гг., канстатуе: «Беларуская Народная Рэспубліка не адбылася як 
незалежная дзяржава, а беларускія землі паводле артыкулаў Рыжскай 
дамовы былі падзеленыя паміж Польшчай і Савецкай Расіяй» [7, с. 7].  

Д. Міхалюк упершыню ў літаратуры даследавала пытанне аб 
міжнародным прызнанні БНР і прыйшла да высновы, што адзінай 
дзяржавай, якая прызнала БНР дэ-факта была Фінляндыя. Як нам ўдалося 
нядаўна высветліць у выніку працы з архівам брытанскага Форын офіса ў 
Лондане, фінскі ўрад пад ціскам Вялікабрытаніі ў студзені 1920 г. фактычна 
дэзавуяваў сваю згоду на прызнанне і адмовіўся прымаць прадстаўніцтва 
БНР [14, р. 156–157, 162–163]. Маўклівае ці ўскоснае прызнанне БНР 
ажыццявілі Украінская Народная Рэспубліка, Германія, Чэхаславакія, Латвія, 
Эстонія. Аднак БНР не прызналі дзяржавы пераможнай кааліцыі – Антанты, 
якія вызначалі новы расклад сіл у Еўропе: Вялікабрытанія, Францыя і ЗША 
[7, с. 441–443]. 

Беларускі гісторык Андрэй Чарнякевіч у кнізе «БНР. Триумф 
побежденных» адзначае, што БНР, хаця і прайграла барацьбу за ўладу і 
існаванне, аднак заклала асновы беларускай дзяржаўнасці ў ХХ ст. і стала 
такім чынам першым дзяржаўным утварэннем у навейшай гісторыі, 
дзякуючы якому беларусы заявілі аб сваім праве на незалежнасць і 
самавызначэнне [13]*. Гэты аўтар таксама лічыць, што БНР не сфармавалася 
да канца як рэальная дзяржава з усімі класічнымі атрыбутамі дзяржаўнасці. 
А. Чарнякевіч прызнае пэўныя вынікі беларускіх дзеячаў у галіне 
дыпламатыі, аднак да прызнання Беларусі (БНР) як суб’екта міжнароднага 
права гэта не прывяло [13, с. 293–294]. 

Да 100-годдзя абвяшчэння незалежнасці БНР Інстытут гісторыі НАН 
Беларусі выпусціў працу «Беларуская Народная Рэспубліка – крок да 
незалежнасці», у якой на нашу думку значна наблізіўся да сучаснага 
разумення гістарычнага значэння абвяшчэння і дзейнасці БНР, 
пераадолеўшы шэраг стэрэатыпаў і догмаў, існаваўшых раней як у сценах 
гэтай вядучай навуковай установы нашай краіны, так і ўвогуле ў гістарычнай 
навуцы. Аўтары прыйшлі да слушнай высновы: «Упершыню за ўсю 
гісторыю беларускага народа былі зроблены канкрэтныя крокі па стварэнні 
незалежнай дзяржавы… І хаця БНР як дзяржава не адбылася, але з яе 
абвяшчэннем пытанне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ўвайшло ў 
парадак дня еўрапейскай геапалітыкі» [1, с. 134]. 

Услед за гэтым пастулатам перакідваецца мосцік да стварэння БССР і 
такім чынам гэтыя два ўтварэнні разглядаюцца як звёны аднаго дзяржава-
ўтваральнага працэсу на тэрыторыі Беларусі. Разам з тым усім было 
відавочна, што БССР стваралася як дзяржава-антаганіст БНР. Гэта было 
адлюстравана ў Маніфесце Часовага рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага 
ўрада Беларусі ад 1 студзеня 1919 г., дзе па-за законам абвяшчалася 
«прадаўнічая буржуйная Белорусская Рада з яе так прызыванымі 
«народнымі міністрамі» [8, с. 15], якой бальшавікі не маглі дараваць 
арыентацыі на Германію і краіны Антанты.  

                                                           
* Заўвага: ацэнкі дадзены з анатацыі і вокладкі кнігі 
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Нягледзячы на тое, што БССР была створана праз 8 месяцаў пасля 
абвяшчэння незалежнасці БНР, знешнепалітычныя фактары яе ўтварэння і 
міжнароднае асяроддзе, у якім яна нараджалася, ужо былі іншымі. У 
з’яўленні беларускай савецкай дзяржавы была зацікаўлена патэнцыяльна 
самая моцная дзяржава ўсходнееўрапейскага рэгіёна – Савецкая Расія, якая 
стварыла БССР (ССРБ) як дзяржаву-буфер, каб палітычна аддзяліць сябе ад 
небяспекі з Захаду. Як вядома, буферная канцэпцыя ленінскага ўрада была 
агучана ў Мінску 22 студзеня 1919 г. членам ЦК РКП(б) А. Ёфэ, які 
адзначыў немэтазгоднасць хуткага ўключэння Беларускай рэспублікі ў склад 
Савецкай Расіі на правах федэрацыі, бо гэта «ліквідуе ўсю выгаду існавання 
буфераў-рэспублік» і прапанаваў метад працяглых перагавораў аб федэрацыі 
[3, с. 94–95]. Так, як вядома, узнікла паміж іншым ідэя стварэння Літоўска-
Беларускай ССР (Літбел). 

Знешнепалітычныя меркаванні мелі вырашальнае значэнне ў планах 
ленінскага ўрада па стварэнні Беларускай савецкай дзяржавы. Палітыка 
Савецкай Paciі ў «беларускім пытанні» з’яўлялася самым важным 
знешнепалітычным фактарам, які прадвызначаў дзяржава-ўтваральныя 
працэсы на тэрыторыі Беларусі. Такі падыход набірае ўсё большую моц у 
працах беларускіх і замежных гісторыкаў, прысвечаных стварэнню БССР. У 
прыватнасці цытаваныя вышэй І. Ігнаценка і С. Хоміч небеспадстаўна 
сцвярджаюць, што велізарны ўплыў на вынікі працэсу аднаўлення 
нацыянальнай дзяржаўнасці ў форме БССР аказалі знешнепалітычны фактар 
і інтарэсы бальшавіцкай рэвалюцыі ў Расіі [4, с. 112]. Іншага пункту погляду 
прытрымліваецца другі аўтарытэтны спецыяліст Уладзімір Ладысеў, які 
лічыць стварэнне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ці беларускай 
нацыянальнай дзяржаўнасці вынікам узаемадзеяння аб’ектыўных і 
суб’ектыўных фактараў, лагічнага развіцця нацыянальнага руху ў Паўночна-
Заходнім краі Расійскай імперыі і ажыццяўлення палітыкі бальшавікоў у 
нацыянальным пытанні [4, с. 165]. Ён акцэнтуе такім чынам увагу на 
ўнутраных (аб’ектыўных і суб’ектыўных фактарах) развіцця беларускага 
нацыянальнага руху, які ўвасобіўся ў абвяшчэнні БССР. 

Паглядзім, якімі былі першыя знешнепалітычныя выступленні і 
прапановы БССР і Літбел. Гэтыя пытанні найшлі пэўнае адлюстраванне ў 
рашэннях Першага Усебеларускага з’езда Саветаў (Мінск, 2–3 лютага 
1919 г.). У прынятай з’ездам Канстытуцыі БССР не змяшчалася нейкіх 
палажэнняў ці артыкулаў аб асновах і прынцыпах знешняй палітыкі 
навастворанай дзяржавы. Адзначым, што падобных сцвярджэнняў не было і 
ў Канстытуцыі РСФСР 1918 г., узятай БССР за аснову і ўзор. У звароце 
з'езда «Да ўcix народаў i ix урадаў. Усім, Усім, Усім» абвяшчалася 
гатоўнасць рабочых i сялян Беларусі жыць у міры i сяброўстве з усімі 
народамі. Выказвалася ўпэўненасць, што «самастойная Сацыялістычная 
Савецкая Беларуская Рэспубліка будзе прызнана ўciмi народамі паасобна, як 
яна прызнана брацкай Расійскай Сацыялістычнай Федэратыўнай Савецкай 
Рэспублікай». 3’езд звярнуўся да ўcix народаў i ўрадаў з прапановай 
неадкладна ўступіць у непасрэдныя дыпламатычныя адносіны з ССРБ [3, с. 
104]. Аднак ніякіх канкрэтных захадаў у справе міжнароднага прызнання і 
ўстанаўлення дыпламатычных адносін з замежнымі дзяржавамі ўрад ССРБ 
не рабіў. Гэта прапанова засталася без адказу і таму, што ўсе замежныя 
дзяржавы за выключэннем зразумела савецкіх рэспублік не прызнавалі тады 
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беларускую савецкую дзяржаву. У «Дэкларацыі аб устанаўленні цеснай 
федэратыўнай сувязі паміж Савецкай Беларуссю і РСФСР» падкрэслівалася 
неабходнасць устанавіць цесныя эканамічныя і палітычныя сувязі са сваім 
«старшым братам» – РСФСР. 3’езд заклікаў «усе брацкія незалежныя 
сацыялістычныя рэспублікі» наладзіць па прыкладу ССРБ федэратыўныя 
сувязі з Савецкай Расіяй [3, с. 105]. Наколькі нам вядома, гэта першы 
дзяржаўны дакумент, у якім адносіны паміж дзвюма савецкімі рэспублікамі 
(ССРБ і РСФСР) трактаваліся паводле ўзору сямейных адносін (адносіны 
паміж старшым і малодшым братамі). 

Сярод першых дыпламатычных ініцыятыў Літоўска-Беларускай ССР 
былі прапановы па мірным урэгуляванні адносін з Польшчай. 16 лютага 
1919 г. Часовы рабоча-сялянскі ўрад Літоўскай ССР і ЦВК ССРБ накіравалі 
ноту польскаму ўраду з прапановай стварыць змешаную камісію для мірнага 
ўрэгулявання спрэчных тэрытарыяльных пытанняў і ўсталявання 
дзяржаўнай мяжы паміж толькі што абвешчанай Літбел і Польшчай [3, с. 
110–111]. 28 лютага 1919 г. ЦВК Літбел выдаў Дэкларацыю аб знешняй 
палітыцы, у якой зноў выказвалася гатоўнасць «вырашаць усе спрэчныя 
пытанні палюбоўна і міралюбіва». У Дэкларацыі змяшчаўся паўторны 
(першы быў у Маніфесце аб стварэнні ССРБ) заклік (запрашэнне) «да ўсіх 
народаў і іх урадаў» прызнаць Сацыялістычную Савецкую Рэспубліку Літвы 
і Беларусі і ўступіць з ёю ў зносіны [3, с. 116–117]. Але ўсе гэтыя прапановы 
засталіся без адказу. Польшча і краіны Антанты не прызнавалі Літбел і 
адмаўляліся ўступаць з ёй у перагаворы.  

У гады барацьбы з замежнай інтэрвенцыяй адносіны паміж РСФСР і 
іншымі савецкімі рэспублікамі рэгуляваліся законамі і патрэбамі ваеннага 
часу, рэвалюцыйнай мэтазгоднасці, сфармуляванымі ў Крамлі «інтарэсамі» 
сусветнай пралетарскай рэвалюцыі. Пасля аднаўлення савецкай улады на 
тэрыторыі Беларусі 31 ліпеня 1920 г. была прынята Дэкларацыя аб 
абвяшчэнні незалежнасці ССРБ. Канстатуючы раўнапраўны характар 
узаемаадносін паміж ССРБ і РСФСР, яна заяўляла аб перадачы Беларускай 
рэспублікай «на ўвесь час рэвалюцыйных войнаў» сваіх узброеных сіл у 
распараджэнне адзінага камандавання ўсіх савецкіх рэспублік, якое 
ажыццяўлялася РСФСР. Выказвалася гатоўнасць таксама ўзгадняць 
дыпламатычныя выступленні рэспублікі з дзеяннямі РСФСР [3, с. 184–186]. 
На самой справе, як паказалі наступныя падзеі, ССРБ фактычна 
добраахвотна падпарадкавала сваю знешнепалітычную дзейнасць інтарэсам 
Савецкай Расіі. 

Найбольш выразна дыпламатычная залежнасць Мінска ад Масквы 
праявілася падчас савецка-польскіх мірных перагавораў 1920 г. У жніўні-
верасні ВРК БССР прыняў некалькі пастаноў аб выдачы РСФСР мандату на 
вядзенне перагавораў з Польшчай [11, с. 23–25]. Самая вядомая з іх – гэта 
пастанова ад 10 верасня 1920 г., якая прадугледжвала выдаць РСФСР «самы 
шырокі мандат на вядзенне мірных перагавораў з Польшчай па пытанню, 
галоўным чынам, вызначэння межаў Беларусі» [3, с. 195]. Гэта азначала, што 
беларускі савецкі ўрад даваў згоду на падзел Беларусі, што і было потым 
зафіксавана ў Рыжскім мірным дагаворы, падпісаным РСФСР і УССР, з 
аднаго боку, і Польшчай з другога. У прэамбуле дагавора адзначалася, што 
ўрад РСФСР падпісвае дагавор «за сябе і па ўпаўнаважанню Беларускай 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі» [3, с. 254–255].  
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Такім чынам ні БНР, ні БССР не змаглі ў першыя гады свайго існавання 
дасягнуць значных поспехаў на міжнароднай арэне і зацвердзіцца як 
актыўныя і суверэнныя ўдзельнікі міжнародных адносін. Аднак паміж 
гэтымі дзвюма формамі беларускай дзяржаўнасці была істотная розніца ў 
знешнепалітычнай актыўнасці. БНР з-за адсутнасці кантролю над 
тэрыторыяй і ўласнага дзяржаўнага апарата, у тым ліку знешнепалітычнага 
ведамства, не атрымала міжнароднага прызнання (за выключэннем 
некалькіх дзяржаў, прызнаўшых яе ўскосна ці маўкліва) і не валодала 
статусам суб’екта міжнароднага права. БССР, хоць і была моцна залежнай ад 
іншай дзяржавы –РСФСР, валодала неабходнымі атрыбутамі дзяржаўнасці, 
кантралявала ўласную тэрыторыю, мела дзяржаўны апарат, у тым ліку 
Наркамат замежных спраў, атрымала абмежаванае міжнароднае прызнанне, 
у тым ліку дэ-юрэ з боку Польшчы і Германіі. Усё гэта давала і дае падставы 
лічыць БССР суб’ектам міжнароднага права [2, с. 79 і інш.; 5, с. 9–12]. Аднак 
яе знешнепалітычная актыўнасць была невысокай і кантралявалася Масквой.  
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