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УДК 947.6 “1917/1991”

І.У. Вішнеўская 

 Дасягненне дзяржаўнай незалежнасці складае сутнасць і асноўны 
змест нацыянальнай ідэалогіі кожнага народа, які знаходзіцца ў залеж-
ным стане ад іншай нацыі. Беларускі народ не выключэнне. Пачы-
наючы з другой паловы ХІХ ст. у асяродку нацыянальна арыентаванай 
беларускай інтэлігенцыі выпрацоўваюцца разнастайныя канцэпцыі 
дзяржаўнага самавызначэння. Кожная прадстаўляла пэўны праект утва-
рэння беларускай дзяржавы. У аснову большасці такіх праектаў была 
пакладзена праграма Беларускай Сацыялістычнай Грамады, якая звяз-
вала дзяржаўнае самавызначэнне беларусаў з дэмакратычнай рэвалю-
цыяй у Расіі і звяржэннем самаўладдзя. Беларусь бачылася краёвай 
(тэрытарыяльнай) аўтаноміяй у складзе расійскай рэспублікі з уласным 
парламентам (соймам) і выразным размежаваннем кампе тэнцый федэ-
ральных і краёвых органаў.

Пасля рэвалюцыйных падзей 1917 г. выявіліся два шляхі пабудовы 
незалежнай беларускай дзяржавы: тэрытарыяльная аўтаномія, як част-
ка агульнай расійскай рэспублікі і ўнітарная беларуская суверэнная 
рэспубліка. Апошні праект быў упершыню сфармуляваны Вацлавам 
Ластоўскім, ідэолагам беларускага адраджэння, стваральнікам палітыч-
най арганізацыі “Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі” (1916 г.). 
Спроба рэалізацыі гэтага праекта была прадпрынята Радай Беларускай 
Народнай Рэспублікі ў сакавіку 1918 г., але, на жаль, не мела практыч-
нага выніку.

Фактычна беларуская дзяржава ўзнікла ў савецкім варыянце 1 сту дзеня 
1919 г. у выніку намаганняў беларускіх пракамуністычных сіл (беларускія 
секцыі РСДРП). Але працэс дзяржаўнага станаўлення быў замаруджаны 
Грамадзянскай вайной, адмоўнымі адносінамі да факта дзяржаўнага са-

мавызначэння Беларусі з боку суседніх краін, а таксама неразуменнем 
важнасці гэтага працэсу самімі беларусамі. Таму практычная рэалізацыя 
ідэі дзяржаўнага будаўніцтва пачынаецца толькі з 1920 г.

31 ліпеня 1920 г. была абвешчана Дэкларацыя аб незалежнасці БССР, 
у якой пацвярджаліся асноўныя палітычныя і гаспадарчыя прын цыпы 
беларускай савецкай дзяржаўнасці, заяўленыя пры ўтварэн ні БССР і 
юрыдычна замацаваныя ў рашэннях I Усебеларускага з’езда Саветаў 
рабочых, сялянскіх, батрацкіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў 2–3 люта-
га 1919 г. У Дэкларацыі аб незалежнасці БССР падкрэслі валася, што 
рэспубліка з’яўляецца суверэннай савецкай дзяржавай.

Далейшае канстытуцыйнае афармленне Беларускай ССР было 
здзейснена на II Усебеларускім з’ездзе Саветаў рабочых, сялянскіх, 
батрацкіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў (снежань 1920 г.). Нягледзячы 
на тое, што ў дапаўненнях да Канстытуцыі ССР Беларусі, прынятых на 
гэтым з’ездзе, пытанне аб суверэннасці рэспублікі прама не ставілася, 
у прывітальных зваротах да РСФСР і УССР гаварылася, што “ў асно-
ву ўсіх далейшых узаемаадносін паміж ССРБ, Расійскай і Украінскай 
савецкімі рэспублікамі павінна легчы прызнанне незалежнасці ССРБ, 
заяўленае ад імя УЦВК на I з’ездзе Саветаў рабочых, сялянскіх, 
батрацкіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў Беларусі.” [1, с. 251]. Па сутна-
сці, на I Усебеларускім з’ездзе Саветаў былі вызначаны не толькі прын-
цыпы аб’яднання савецкіх рэспублік у саюз, але і форма гэтага саюза. 
Так, у Дэкларацыі “Аб устанаўленні цеснай федэратыўнай сувязі паміж 
БССР і РСФСР” падкрэслівалася, што “толькі свабодны дабравольны 
саюз працоўных усіх незалежных савецкіх рэспублік забяспечыць пера-
могу рабочых і сялян у іх барацьбе з усім астатнім капіталістычным све-
там.” [2, с. 225]. У сувязі з гэтым з’езд пастанаў ляў пачаць перагаворы з 
РСФСР па ўстанаўленні федэра тыўнай сувязі паміж дзвюма дзяржавамі 
і звярнуцца з прапановаю да ўсіх незалежных савецкіх рэспублік далу-
чыцца да перагаворнага працэсу.

Якасна новыя ўзаемаадносіны БССР з РСФСР заканадаўча былі за-
мацаваны ў Саюзным рабоча-сялянскім дагаворы ад 16 студзеня 1921 г. 
У ім прызнавалася “незалежнасць і суверэннасць кожнага з дагаворных 
бакоў”, падкрэслівалася, што “з самаго факта ранейшай прыналежнасці 
тэрыторыі ССРБ да былой Расійскай імперыі для ССРБ не вынікае ніякіх 
абавязацельстваў у адносінах да каго б там ні было” [1, с. 265–266].
Галоўнымі мэтамі заключэння саюзнага дагавора абвяшчаліся аба-
рона краін, а таксама інтарэсы гаспадарчага будаўніцтва. Таму саюз 
паміж дзвюма савецкімі дзяржавамі характарызаваўся як ваенна-
гаспадарчы. Форма і змест саюзнага дагавора сведчаць аб тым, што ас-
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новай узаемаадносін бачылася ідэя палітычнай роўнасці. Але ў прак-
тыцы рэалізацыі апошняй мела месца дваістасць юрыдычнага статуса 
Беларусі, бо аб’яднаныя камісарыяты, а таксама Вышэйшыя Саветы 
Народнай гаспадаркі ўваходзілі ў склад Саўнаркама РСФСР, а ва ўрадзе 
БССР мелі толькі сваіх упаўнаважаных. Абвешчаная суверэннай БССР 
будавала свае адносіны з РСФСР фактычна на аўтаномных пачатках.

У асяроддзі партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва былі як прыхільнікі 
сапраўднай незалежнасці (А. Чарвякоў, Зм. Жылуновіч, У. Ігнатоўскі і 
інш.), так і тыя, што жадалі бачыць Беларусь толькі часткай тэрыторыі 
савецкай Расіі. Напрыклад, у кастрычніку 1920 г. у артыкуле “Мір і Бе-
ларусь” сакратар ЦК КП(б)Б В.Г. Кнорын сцвярджаў: “Беларусь вызна-
чылася як Савецкая Рэспубліка, уваходзячая ў Расійскую Федэрацыю 
і такой яна будзе.” [3, с. 128]. “Састаўной часткай РСФСР” названа 
наша краіна ў матэрыялах III з’езда КП(б) Беларусі (лістапад 1920 г.)” 
[3, с. 128]. У 1922 г. партыйнае і савецкае кіраўніцтва РСФСР і іншых 
савецкіх рэспублік пачало сістэматычна абмяркоўваць пытанне юры-
дычнага афармлення аб’яднання рэспублік у адзіную дзяржаву. Падчас 
абмеркавання выявіліся два падыходы да формы пабудовы новай дзяржа-
вы. Адзін з іх прадстаўляў І. Сталін, другі – У. Ленін. Сталін, які ў РСФСР 
быў адказным за нацыянальную палітыку, лічыў, што рэалізацыя права 
нацый на самавызначэнне не павінна ісці далей за аўтаномію. У пісьме 
У. Леніну ў 1922 г. ён асуджаў камуністаў нацыянальных рэгіёнаў, якія 
“гульню ў незалежнасць адмаўляюцца разумець як гульню, упорна пры-
знаючы словы аб незалежнасці за сапраўдную манету і таксама ўпорна 
патрабуючы ад нас ажыццяўлення літары канстытуцыі незалежных 
рэспублік.” [3, с. 131]. І далей рабіў выснову: “каб формы ўзаемаадносін 
паміж цэнтрам і ўскраінамі адпавядалі фактычнаму становішчу спраў, 
фіктыўная незалежнасць павінна быць заменена рэальнай аўтаноміяй.” 
[3, с. 131]. Старшыня Саўнаркама У. Ленін выказаў нязгоду з канцэп-
цыяй аўтанамізацыі і настойваў на неабходнасці стварыць “новы па-
верх, федэрацыю раўнапраўных рэспублік.” [3, с. 132]. Згодна з гэтай 
ідэяй усе незалеж ныя рэспублікі, уключаючы РСФСР, павінны быць у 
роўным прававым становішчы. “Мы, – пісаў У. Ленін, – прызнаём сябе 
раўнапраўнымі з Украінскай ССР і інш. і разам і нароўні з імі ўваходзім у 
новы саюз, новую федэрацыю – Саюз Савецкіх Рэспублік Еўропы і Азіі” 
[3, с. 132–133]. Прынцып, прапанаваны Леніным быў падтрыманы ўсімі 
савец кімі рэспублікамі, у тым ліку і Беларуссю. На IV Усебеларускім 
з’ездзе Саветаў у снежні 1922 г. была прынята пастанова аб неабходнасці 
аб’яднання рэспублік на аснове ўзаемнай роўнасці, цесных эканаміч ных 
і палітычных сувязяў. У рэзалюцыі з’езда падкрэслівалася, што такое 
аб’яднанне павінна забяспечыць самастойнае нацыянальна-культур нае 

будаўніцтва і стварыць неабходныя гарантыі для праяўлен ня гаспадар-
чай ініцыятывы кожнага з яго членаў.

30 снежня 1922 г. I з’езд Саветаў СССР зацвердзіў праект Дагавора 
і Дэкларацыі аб утварэнні СССР. Пасля дадатковага разгляду 31 студзеня 
1924 г. II Усесаюзным з’ездам Саветаў была зацверджана першая са-
вецкая Канстытуцыя. Дагавор і Дэкларацыя аб утварэнні СССР набылі 
сілу закона з уводам у дзеянне першай Канстытуцыі СССР, прынятай 
2-й сесіяй ЦВК СССР 6 ліпеня 1923 г.

Такім чынам, у перыяд з 30 снежня 1922 г. да 6 ліпеня 1923 г. 
федератыўная дзяржава знаходзілася ў стадыі канстытуцыйнага афарм-
лення. У цэлым яна давала магчымасці для развіцця федэрацыі ў дэ-
макратычным напрамку, выроўнівання эканамічнага і культурнага 
развіцця нацый. Разам з тым у Асноўны Закон увайшоў пастулат аб 
абмежаванасці суверэнітэту рэспублік на карысць цэнтральных орга-
наў, які хаваў у сабе небяспеку зацвярджэння безумоўнага прыярытэту 
агульных інтарэсаў над інтарэсамі нацыянальнымі. Сталін ва ўмовах 
таталітарнага палітыка-прававога рэжыму цалкам рэалізаваў сваю ідэю 
аўтанамізацыі.

Другім напрамкам нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва БССР ста-
ла барацьба яе лідараў за зварот этнічных беларускіх зямель, якія ў час 
Грамадзянскай вайны адышлі да РСФСР. Выступаючы на VII з’ездзе 
Кампартыі Беларусі кіраўнікі рэспублікі А. Чарвякоў, У. Ігнатоўскі і іншыя 
выказваліся за ўзбуйненне Беларускай ССР, разумеючы што гэты працэс 
стане магутным імпульсам да развіцця ўсіх вытворчых сіл краіны.

Больш разгорнутае абгрунтаванне неабходнасці захавання тэрытары-
яльна-этнічнай цэласнасці Беларусі было дадзена ў 1923 г. у дакладной 
запісцы ЦК КП(б)Б у ЦК РКП(б) па пытанні аб тэрыторыі Беларускай 
ССР. У ёй звярталася ўвага на тое, што “ў момант абвяшчэння Савец кай 
Беларусі было прынята пад увагу палітычнае значэнне гэтага абвяшчэн-
ня, але не былі ўлічаны ўсе тыя асаблівасці, якія выдзяляюць Беларусь у 
асобы рэгіён у эканамічным, нацыянальна-бытавым і ў іншых адносінах 
і гэтым вызначаюць тэрыторыю Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі 
Беларусь.” [4, с. 67]. Зыходзячы з гэтага, кіраўнікі КП(б)Б і беларускай 
дзяржавы рабілі выснову аб тым, што гаспадарчае, дзяржаўнае і куль-
турнае развіццё Беларусі стрымліваецца невялікай тэрыторыяй і штуч-
ным разрывам гаспадарчых і культурных сувязяў паміж рэгіёнамі, якія 
складаліся на працягу стагоддзяў. 

У пачатку сакавіка 1924 г. адбылося першае ўзбуйненне БССР. У яе 
склад былі ўключаны 15 паветаў і асобныя воласці Віцебскай, Гомель-
скай і Смаленскай губерняў. Але паўднёва-ўсходняя частка Беларусі 
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заставалася ў складзе РСФСР. 26 верасня 1926 г. у пісьме ЦК КП(б)Б, 
накіраваным у ЦК УКП(б) падкрэслівалася, што пытанне аб вяртанні 
беларускіх тэрыторый павінна быць станоўча вырашана па прычынах 
агульнапалітычных меркаванняў, эканамічнага будаўніцтва, нацы яналь-
нага складу насельніцтва. У выніку другога ўзбуйнення тэрыто рыя 
БССР павялічылася на 15 727 км2 і складала 126 311 км2. Вяртанне БССР 
тэрыторый на яе ўсходніх межах значна ўзмацніла эканамічны патэнцы-
ял краіны, стварыла магчымасці для культурнага развіцця.

Ідэалогія нацыянальнага адраджэння, а значыць, і ўмацавання су-
ве рэнітэту рэспублікі рэалізоўвалася таксама праз палітыку белару сі-
за цыі. Па сутнасці, яна ўяўляла сабою прыстасаванне нацыянальнай 
па літыкі бальшавікоў да эканамічных, сацыяльных, этнічных умоў, 
гіс та рычных і культурных традыцый беларусаў. Гэта была дзяржаўная 
палітыка, падтрыманая і распрацаваная ў вышэйшых кіруючых струк-
ту рах КП(б)Б. Але як ні парадаксальна, у сваім асноўным змесце па-
лі тыка беларусізацыі вырастала з ідэі і практыкі беларускага нацыя-
нальнага руху. Асноўныя прынцыпы, нормы, формы і метады палітыкі 
беларусізацыі распрацоўваюцца на партыйных з’ездах у 1920–1924 гг. 
Так, у рэзалюцыі X з’езда КП(б)Б было запісана: “Партыя павінна дапа-
магчы прыгнечаным масам не велікарускіх народаў: развіць і ўзмацніць 
у сябе савецкую дзяржаўнасць у формах, адпавяда ючых нацыянальна-
бытавым умовам гэтых народаў; б) развіць і ўзмацніць у сябе дзейныя 
ў роднай мове суд, адміністрацыйныя ўстановы, гаспадарчыя ўстановы 
ўлады, складзеныя з людзей мясцо вых, ведаючых быт і псіхалогію мяс-
цовага жыхарства; в) развіць у сябе прэсу, школу, тэатр, клубную спра-
ву і наогул культурна-асветныя ўстановы ў роднай мове; г) паставіць 
і развіць шырокую сець курсаў і школаў як агульнаадукацыйнага, так 
і прафесіянальна-тэхнічнага напрамку ў роднай мове для хутчэйшай 
падгатоўкі мясцовых кадраў па ўсім галінам кіравання і найраней у 
галіне асветы.” [5, с. 132–133].

Ідэя беларусізацыі ішла ад практыкі і адразу ж пераўтваралася ў кан-
крэтныя дзеянні. Ідэолагі палітыкі беларусізацыі бачылі сваю задачу ў 
тым, каб прыстасаваць асноўныя канцэптуальныя падыходы і накірункі 
нацыянальнага адраджэння, якія вызначыў беларускі нацыянальны рух 
да канкрэтных абставін, суаднесці іх з тэорыяй і практыкай савецкага 
будаўніцтва.

Пашырэнне тэрыторыі Беларусі і правядзенне палітыкі беларусі-
зацыі аказалі значны ўплыў на настрой беларускай эміграцыі і насель-
ні цтва Заходняй Беларусі. Палітыка ўрада Савецкай Беларусі ўспрыма-
лася як правядзенне ў жыццё ідэалаў нацыянальна-вызваленчага руху.

Такім чынам, у 20-я гг. мінулага стагоддзя асноўныя напрамкі на-
цыя нальна-дзяржаўнага будаўніцтва – заканадаўчае замацаванне су ве-
рэ нітэту краіны і афармленне яе тэрыторыі і беларусізацыя былі част-
кова рэалізаваны. Вялікая заслуга ў гэтым належала левым плыням 
на цыя нальна-вызваленчага руху, якія ўспрынялі марксісцка-ленінскую 
ідэа логію, далучыліся да бальшавіцкай партыі, падтрымалі Савецкую 
ўла ду, аднак не адмовіліся ад ідэі дзяржаўнага самавызначэння белару-
скага народа. Многія з іх увайшлі ў вышэйшыя органы партыйнага і са-
вецкага кіраўніцтва Беларусі. Сярод апошніх былі старшыня ЦВК БССР 
А. Чарвякоў, наркам асветы У. Ігнатоўскі, рэдактар “Савецкай Беларусі” 
З. Жылуновіч, намеснік наркама замежных спраў А. Бурбіс, намеснік 
нар кама асветы А. Баліцкі і многія іншыя. 
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УДК 947.6 «1917/1918»

С.Ф. Лапанович 

В период Первой мировой войны территория белорусских губерний 
Российской империи была разделена на две части – в 1915 г. немецкая 
армия оккупировала Гродненскую, часть Минской и Виленской губер-




