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СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦI 

НА САВЕЦКАЙ АСНОВЕ ВА ЎМОВАХ КУРСУ КIРАЎНIЦТВА САВЕЦКАЙ РАСII 

НА СУСВЕТНУЮ ПРАЛЕТАРСКУЮ РЭВАЛЮЦЫЮ (1918 — 1920 гг.) 

У беларускай гiстарыяграфii ўсталяваўся некалькi iдэалiзаваны падыход да праблемы станаўлення 

беларускай дзяржаўнасцi на савецкай аснове. Ён зводзiцца да спрошчанай фабулы, што, як толькi тэрыторыя 

Беларусi была ачышчана ад войск кайзераўскай Германii, ЦК РКП(б) у снежнi 1918 г. прыняў рашэнне аб 

стварэннi БССР. VI Паўночна-Заходняя абласная канферэнцыя РКП(б) такое рашэнне падтрымала. 

Беларускiмi гiсторыкамi не зварочвалася ўвага на тое, што ў парадку дня канферэнцыi пытанне аб 

дзяржаўнасцi Беларусi наогул не стаяла.  
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Наўрад таксама можна пагадзiцца з тэзiсам, што БССР была створана «ў пiку» iснуючай БНР. Бо адразу 

ж узнiкае пытанне: чаму БССР не была абвешчана адразу ж пасля заняцця Мiнска войскамi Чырвонай Армii 

10 снежня 1918 г., а значна пазней? 

Станаўленне дзяржаўнасцi Беларусi на савецкай аснове адбывалася не менш складана i драматычна, чым 

БНР. Нягледзячы на прынятую 2 лiстапада 1917 г. «Дэкларацыю правоў народаў Расii», уладныя структуры 

РСФСР вясной-летам 1918 г. не iшлi далей пазiцыi абласнiцтва ў вырашэннi нацыянальнага пытання. Так, 

адмiнiстрацыйная камiсiя УЦВК РСФСР прапанавала на тэрыторыi былой царскай Расii лiквiдаваць усялякi 

нацыянальны падзел i стварыць акрамя Маскоўскай яшчэ тры вобласцi (камуны): Заходнюю, Паўночную i 

Уральскую. Заходнюю вобласць меркавалася стварыць у складзе Смаленскай, Вiцебскай, Магiлѐўскай, 

Мiнскай, Чарнiгаўскай, Вiленскай i Ковенскай губерняў з абласным цэнтрам у Мiнску.  

Аднак уладныя структуры Расiйскай федэрацыi не маглi не лiчыцца з пазiцыяй левага крыла 

нацыянальна-вызваленчага руху Беларусi: З. Жылуновiчам, А. Чарвяковым, I. Лагуном, Я. Дылам, Б. 

Тарашкевiчам i iнш., якiя ў пачатку 1918 г. склалi аснову Беларускага нацыянальнага камiсарыята 

(Белнацкама), створанага ў адпаведнасцi з дэкрэтам У. Ленiна ад 31 студзеня 1918 г. Разам з беларускiмi 

секцыямi РКП(б) Белнацкам вѐў палiтычную i культурна-асветнiцкую работу сярод беларусаў на тэрыторыi 

Савецкай Расii. Менавiта пад уплывам гэтых арганiзацый iдэя ўтварэння Беларускай Савецкай Рэспублiкi 

набывала ўсѐ большую падтрымку.  

Але iмкненнi да беларускай дзяржаўнасцi нават на аўтаномных пачатках поўнасцю iгнаравалiся 

кiраўнiцтвам Паўночна-Заходняга камiтэта РКП(б) i Аблвыкамзаха, якое знаходзiлася ў Смаленску, на 

працягу ўсяго 1918 г. Аблвыкамзах адмаўляў нават пачатковую форму нацыянальнай дзяржаўнасцi Беларусi 

— абласную аўтаномiю, прапанаваную Белнацкамам. Iдэi стварэння дзяржаўнасцi процiпастаўляўся лозунг 

iнтэрнацыянальнага адзiнства працоўных Заходняй вобласцi ў барацьбе з буржуазiяй.  

Таму ў другой палове 1918 года ўсѐ больш нарасталi непаразуменнi памiж Паўночна-Заходнiм абкомам 

РКП(б), з аднаго боку, Белнацкамам i беларускiмi секцыямi РКП(б) — з другога.  

 

На наш погляд, праблему дзяржаўнасцi нельга правiльна зразумець толькi зыходзячы з унутранных 

фактараў i супярэчнасцей. Яе неабходна разглядаць у кантэксце новай геапалiтычнай сiтуацыi ў Еўропе, што 

ўтварылася ў сувязi з паражэннем Германii ў I сусветнай вайне, i спробамi кiраўнiцтва Савецкай Расii 

экспартаваць сацыялiстычную рэвалюцыю ў краiны Еўропы, у першую чаргу ў Германiю i Польшчу. Так, 

атрымаўшы першыя звесткi 
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аб палiтычным крызiсе ў Германii, Ленiн 3 кастрычнiка 1918 г. пiсаў: «Крызiс у Германii толькi пачаўся. Ён 

закончыцца непазбежным пераходам палiтычнай улады ў рукi германскага пралетарыяту... Цяпер нават 

самыя асляплѐныя з рабочых розных краiн убачаць, як правы былi бальшавiкi, якія ўсю тактыку будавалі на 

падтрымку сусветнай пралетарскай рэвалюцыi i не баяліся прыносiць розныя найцяжэйшыя ахвяры»1. 



У сувязi са стаўкай савецкага кiраўнiцтва на перамогу пралетарскай рэвалюцыi ў Цэнтральнай Еўропе 

Беларусь разглядалася як своеасаблiвы калiдор, праз якi iдзе найбольш прамы шлях па аказанні ваеннай 

дапамогi пралетарыяту Германii i Польшчы. Становiцца зразумелым, чаму перадача немцамi Мiнска 

савецкiм уладам 10 снежня не прывяла да абвяшчэння Беларускай савецкай рэспублiкi. У выдадзеным у 

гэты дзень загадзе Мiнскага губрэўкома «члены Рады БНР i яе агенты падлягалi арышту i неадкладнай 

перадачы ў рукi Ваенна-рэвалюцыйнага камiтэта»2. 

Невыпадкова ў прынятай 2 снежня пастанове Паўночна-Заходняга абласнога камiтэта РКП(б) аб 

склiканнi 27 снежня 1918 г. у Смаленску VI чарговай абласной партыйнай канферэнцыi пытання аб 

абвяшчэнні Беларускай савецкай рэспублiкi не значылася. І хаця Мiнскi губрэўком 13 снежня ў тэлеграме 

Старшынi УЦВК РСФСР i сакратару ЦК РКП(б) Я. Свярдлову прапанаваў уключыць у парадак дня 

абласной партыйнай канферэнцыi пытанне аб утварэннi Беларускай савецкай рэспублiкi, тэлеграма 

засталася без адказу.  

Нiгiлiстычная пазiцыя цэнтральнага савецкага кiраўнiцтва i функцыянераў Заходняй вобласцi ў 

адносiнах да дзяржаўнасцi Беларусi вызвала занепакоенасць Белнацкама i беларускiх секцый РКП(б). На 

канферэнцыi беларускiх секцый РКП(б), што адбылася ў Маскве 21—23 снежня, было прызнана 

неабходным стварыць Часовы рабоча-сялянскi ўрад Беларусi, абраць Цэнтральнае бюро беларускiх секцый 

РКП(б) з лiку прыхiльнiкаў тэрмiновага стварэння беларускай дзяржаўнасцi ў складзе пяці чалавек на чале з 

З. Жылуновiчам. Прычым Цэнтральнаму бюро даручалася склiкаць пасля VI Паўночна-Заходняй 

канферэнцыi Усебеларускi з’езд камунiстаў i стварыць нацыянальны партыйны цэнтр.  

Прынятыя канферэнцыяй дакументы фактычна паставiлi ЦК РКП(б) перад неабходнасцю тэрмiнова 

вырашыць праблему беларускай дзяржаўнасцi. Да таго ж разлiк Ленiна, што польская нацыянальная 

буржуазiя не зможа пратрымацца пасля адыходу нямецкiх акупацыйных войскаў, не апраўдаўся. Было 

вырашана неабходным стварыць уздоўж заходняй мяжы Расii своеасаблiвы «санiтарны кардон» з лiку 

прыбалтыйскiх рэспублiк, створанай раней Украiнскай рэспублiкi, а таксама Беларускай савецкай 

рэспублiкi.  
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24 снежня праблема дзяржаўнасцi Беларусi разглядалася ў ЦК РКП(б). На сѐнняшнi дзень застаецца 

адкрытым пытанне, на якiм узроўнi прымалася рашэнне ў Цэнтральным камiтэце. Аўтары вучэбнага 

дапаможніка  «Гiсторыя Беларусi», ч. II. Мн., 1998, памылкова сцвярджаюць аб пленуме ЦК РКП(б), што 

быццам бы адбыўся 24 снежня. Дакументальнага пацвярджэння аб гэтым пленуме цi аб пасяджэннi ЦК 

РКП(б) 24 снежня не выяўлена. Магчыма, старшыня Наркамнаца РСФСР I. Сталiн у сваѐй размове па 

тэлефоне з А. Мяснiковым 25 снежня, спасылаючыся на рашэнне ЦК, выконваў асабiстае ўказанне Ленiна па 

беларускім пытанні.  

У той жа дзень Сталiн запрасiў да сябе на размову адказных супрацоўнiкаў Белнацкама i беларускiх 

секцый РКП(б), у ходзе якой прапанаваў скласцi спiс кандыдатаў на замяшчэнне пасад у Часовым рабоча-

сялянскiм урадзе Беларусi. Праз два днi, 27 снежня, Сталiн правѐў нараду ў Маскве з кiраўнiкамi Паўночна-

Заходняга абкома РКП(б) i Аблвыкамзаха Мяснiковым i Калмановiчам, на якой была акрэслена тэрыторыя 

Беларускай рэспублiкi з пяцi губерняў: Гродзенскай, Мiнскай, Магiлѐўскай, Вiцебскай i Смаленскай, а 

таксама вызначаны склад новага ўрада (старшыня i 15 членаў) i паўнамоцтвы рэспублiкi.  

На VІ Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыi РКП(б), якая пачала работу 30 снежня ў Смаленску, у 

даклад А. Мяснiкова па пытанні «Бягучы момант» быў уключаны пункт «Беларуская Савецкая Рэспублiка». 

Ён змяшчаў прапанову «абвясцiць Заходнюю Камуну самастойнай Савецкай Сацыялiстычнай Беларускай 

Рэспублiкай». У якасцi аргумента вылучаўся мiжнародны фактар «замкнуць ланцуг самавызначыўшыхся 

ўтварэнняў»3. Дэлегаты пагадзiлiся з такой прапановай i без абмеркавання адзiнагалосна прынялi яе. Пяць 

дэлегатаў устрымаліся. У пастанове аб тэрыторыi рэспублiкi асноўным ядром яе лiчылiся Мiнская, 

Смаленская, Магiлѐўская, Вiцебская i Гродзенская губернi з прылеглымi да iх мясцовасцямi суседнiх 

губерняў, населеных пераважна беларусамi.  

Аднак у гэтых межах ССРБ праiснавала толькi два тыднi. Памiж прыхільнiкамi З. Жылуновiча i А. 

Мяснiкова разгарнулiся вострыя спрэчкi ў сувязi з фармiраваннем Часовага ўрада рэспублiкi. Канфлiкт 

памiж iмi асабiста ўладжваў Сталiн, якi меў намер прыехаць у Мiнск у пачатку студзеня, але па прапанове 

ЦК РКП(б) быў адкамандзiраваны на Усходнi фронт у сувязi з крытычнай сiтуацыяй, якая там склалася. У 

тэлеграме да кiраўнiкоў ССРБ ѐн пісаў: «Праз 10 дзѐн буду ў Вас, вядзiце сябе спакойна i не бiцеся, а то 

будзе дрэнна»4. 

Парада не была выпадковай, бо немнагаслоўны Сталiн ведаў больш, чым казаў.  
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Аднак Сталiн затрымаўся на фронце не на дзесяць, а больш чым на дваццаць дзѐн. У яго адсутнасць у 

Беларусь быў накiраваны ўпаўнаважаны ЦК РКП(б) i член Цэнтральнага Камiтэта А. Iофэ з шырокiмi 

паўнамоцтвамi. 16 студзеня 1919 г. ЦК РКП(б) прыняў адмоўнае для беларускай дзяржаўнасцi рашэнне 



забраць у толькi што створанай Беларускай Рэспублiкi Вiцебскую, Магiлѐўскую i Смаленскую губернi i 

ўключыць iх у склад РСФСР, а Мiнскую i Гродзенскую губернi аб’яднаць з Лiтоўскай ССР. На пасаду 

старшынi ЦВК будучай ЛiтБел планаваўся непасрэдна А. Iофэ.  

Адзін з галоўных iнiцыятараў утварэння ЛiтБела старшыня УЦВК i сакратар ЦК РКП (б) Я. Свярдлоў у 

тэлеграме ад 30 студзеня ў ЦК КП Лiтвы безапеляцыйна сцвярджаў, што на з’ездзе Саветаў Беларусi будзе 

вынесена рашэнне аб аб’яднаннi Беларусi з Лiтвой. Таму прапаноўваў «лiтоўскiм таварышам як можна 

хутчэй склiкаць свой з’езд i правесцi там тое ж рашэнне»5. 

Аднак супраць штучнага дзялення этнiчнай Беларусi пратэставалi не толькi група З. Жылуновiча, але А. 

Мяснiкоў i яго прыхiльнiкi. Аб гэтым сведчыць пратакол пасяджэння Цэнтральнага бюро КП(б) Беларусi ад 

22 студзеня, на якiм прысутнiчаў Iофэ. Усе 8 членаў Бюро адхiлiлi прапанову Iофэ аб падзеле тэрыторыi 

рэспублiкi i вырашылi звярнуцца ў ЦК РКП(б) з просьбай перарашыць пытанне аб усходнiх губернях 

Беларусi 6. 

Таму Iофэ ў пiсьме Свярдлову ад 28 студзеня адзначыў, што абедзве групы нiкуды не вартыя. Беларусы, 

цi група Жылуновiча, — нацыяналiсты, а Мяснiкоў i яго прыхiльнiкi, хаця не нацыяналiсты, але 

сепаратысты яшчэ горшай маркi. I раiў разагнаць iх, паслаць на працу куды-небудзь далей ад Беларусi.  

Аднак iдэя дзяржаўнасцi Беларусi знаходзiла ўсѐ большую колькасць сваiх прыхiльнiкаў i сярод савецка-

партыйнага актыву былой Паўночна-Заходняй вобласцi. Гэтыя настроi яскрава выявiлiся на Мiнскай 

губернскай партыйнай канферэнцыi, якая адбылася ў канцы студзеня 1919 г. У прынятай рэзалюцыi 

канферэнцыi за подпiсамi членаў Бюро I. Рэйнгольда, Р. Найдзенкава i В. Кнорына выказваўся недавер 

прадстаўнiку ЦК РКП(б) Iофэ і патрабаванне адазваць яго з Беларусi. Сур’ѐзныя папрокi ў адмiнiстраваннi 

былi зроблены i ў адрас Свярдлова.  

Такая пазiцыя савецка-партыйнага кiраўнiцтва Беларускай рэспублiкi вызвала сур’ѐзны непакой у ЦК 

РКП(б). Урэгуляванне канфлiкту было ўскладзена на Сталiна, якi ад iмя Цэнтральнага камiтэта РКП(б) 

адобрыў дзейнасць Iофэ ў Беларусi i патрабаваў ад членаў Цэнтральнага бюро КП(б) Б, якія падпiсалі 

рэзалюцыю, перагледзець свае пазiцыi. У той жа час у тэлефанаграме савецкаму ўраду Лiтвы ѐн паведамляў, 

што на кандыдату- 
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ры Iофэ на пасаду старшынi ЦВК ЛiтБела «не настойваем, няхай будзе Цiхоўскi».  

Невыпадкова, што ў працы I Усебеларускага з’езда Саветаў 2—3 лютага 1919 г. прыняў непасрэдны 

ўдзел Свярдлоў. У дакладзе асноўны акцэнт ѐн зрабiў на ахапiўшую краiны Еўропы быццам бы сусветную 

пралетарскую рэвалюцыю i неабходнасць адзiнства ў гэтых умовах пралетарыяту Беларусi, Лiтвы i Расii. 

З’езд Саветаў прадублiраваў прынятае раней у Маскве рашэнне аб утварэннi Лiтоўска-Беларускай савецкай 

Рэспублiкi.  

27 лютага 1919 г. у Вiльнi на аб’яднаным пасяджэннi ЦВК Лiтоўскай i Беларускай ССР было прынята 

рашэнне аб аб’яднаннi рэспублiк Лiтва i Беларусь.  

З утварэннем гэтай штучнай дзяржаўнасцi як бы здымалася з павесткi дня пытанне аб правамернасцi 

далучэння этнiчных беларускiх зямель да РСФСР.  

У склад новага ўрада ЛiтБела З. Жылуновiч не ўвайшоў, бо ў пачатку лютага быў накiраваны на 

журналiсцкую працу ў Харкаў. А. Мяснiкоў у маi 1919 г. быў камандзiраваны на Усходнi фронт у рангу 

камандуючага Паволжскiм фронтам. Яшчэ трагiчней склаўся лѐс Р. Найдзенкава, якi на I Усебеларускiм 

з’ездзе Саветаў быў абраны членам ЦВК БССР i яго Прэзiдыума, а ў сакавiку членам ЦК КП(б) ЛiБ. У маi 

1919 г. паводле пастановы ЦВК ЛiтБела ѐн быў арыштаваны i расстраляны Вярхоўным рэвалюцыйным 

трыбуналам ЦВК ЛiтБела па абвiнавачанні ў тым, што выдаваў сябе за члена РСДРП з 1906 г., адказныя 

пасады ў Заходняй вобласцi выкарыстоўваў для сваѐй выгады.  

Такi сумны вынiк першапачатковага этапу стварэння беларускай дзяржаўнасцi на савецкай аснове. 

Тагачаснаму савецкаму i партыйнаму актыву Беларусi быў дадзены прадметны ўрок пралетарскага 

iнтэрнацыяналiзму. Ён наклаў свой адмоўны адбiтак на пазiцыю кiраўнiкоў Мiнскага губрэўкома ў лiпенi 

1920 г., калi ў другi раз вырашалася пытанне аб абвяшчэннi ССРБ i яе тэрыторыi, што таксама атрымала 

скажонае асвятленне ў беларускай гiстарыяграфii.  

Пасля вызвалення 11 лiпеня 1920 г. Мiнска, а затым большай часткi тэрыторыi Беларусi ад польскiх 

войск для падрыхтоўкi дэкларацыi аб абвяшчэннi ў другi раз беларускай дзяржаўнасцi была створана 

камiсiя. У склад яе ўвайшлi 4 прадстаўнiкi ад БПС-Р (Я. Бялькевiч, П. Берднiк, У. Мамонька i М. Пашковiч), 

2 ад КП(б) ЛiБ (А. Чарвякоў i В. Кнорын), ад БКА — У. Iгнатоўскi, ад Бунда — А. Вайнштэйн. На першым 

сходзе камiсii былi пастаўлены ў парадак дня пытаннi аб межах Беларусi, адносiн да суседзяў, дзяржаўна-

палiтычным ладзе Беларусi, эканамiчныя i iншыя.  
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Галоўным разыходжаннем БПС-Р з пазiцыяй камунiстаў з’явiлася пытанне аб межах Беларусi. 

Прадстаўнiкi БПС-Р настойвалi, каб у акце абвяшчэння незалежнасцi Беларусi быў ясна акрэслены прынцып 



этнiчнага самавызначэння. Аднак прадстаўнiк камунiстаў В. Кнорын адказаў, што яны «не могуць 

дапусцiць, каб Смаленская, Магiлѐўская i Вiцебская губернi адышлi да Беларусi, таму што жывуць там 

рускiя людзi i што там няма беларусаў»7. Прадстаўнiкi БПС-Р афiцыйна заявiлi, што пад такой Дэкларацыяй 

аб аб’яўленнi незалежнасцi ССРБ яны сваiх подпiсаў не паставяць, а таксама адмовiлiся ўвайсцi ў склад 

Часовага рэвалюцыйнага камiтэта.  

ЦК КП(б) ЛiБ выказаўся за разрыў адносiн з беларускiмi эсэрамi. Далейшая гiстарычная рэчаiснасць 

паказала шкоднасць такой палiтычнай лiнii. Ва ўмовах, калi пачалiся перагаворы ў Рызе памiж расiйскай i 

польскай дэлегацыямi аб умовах прэлiмiнарнага мiрнага дагавора, патрэбна была лiнiя на аб’яднанне 

палiтычных сiл, якiя адстойвалi тэрытарыяльную цэласнасць Беларусi.  

Таму невыпадкова беларуская нацыя i яе этнiчная тэрыторыя аказаліся раздзеленымі на доўгi час на тры 

часткi. Як суверэнная дзяржава Беларуская рэспублiка iснавала пасля другога абвяшчэння ў межах толькi 

шасці паветаў былой Мiнскай губернi (Бабруйскi, Барысаўскi, Iгуменскi, Мазырскi, часткова Мiнскi i 

Слуцкi). Яе плошча складала 52,4 тыс. км2, а насельнiцтва 1 544 000 чалавек.  

____________________ 
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