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Аграрнае пытанне ў праграмах і дзейнасці 
палітычных партый у Беларусі ў пач. ХХ ст.: 
гістарыяграфія праблемы

Н.С. Іванюк, магістрант, БГПУ 
Навуковы кіраўнік – М.М. Забаўскі, д-р гістар.навук, прафесар 

У пачатку ХХ ст. склаліся аб’ектыўныя і суб’ектыўныя перадумовы, 
якія з’яўляліся трывалым падмуркам і абумовілі развіццё палітычнага 
руху беларусаў на шляху да набыцця ўласнай дзяржаўнасці. Аграр-
нае і нацыянальнае пытанні былі ў цэнтры ўвагі палітычных партый 
і грамадскіх арганізацый.

Мэтай артыкула з’яўляецца вызначэнне месца аграрнага пытання 
ў праграмах і дзейнасці палітычных партый у Віленскай, Віцебскай, 
Гродзенскай, Магілёўскай і Мінскай губернях у канцы ХІХ ст. – 1914 г. 
у працах даследчыкаў.

Першыя навуковыя даследаванні па акрэсленай тэматыцы 
ў Беларусі звязаны з працамі М. В. Доўнар-Запольскага, А. Цвікевіча, 
У. І. Пічэты, якія публікаваліся ў 20-30 гг. ХХ ст.

У пасляваенны час аграрнай гісторыі былі прысвечаны працы 
В. У. Чапко, М. М. Улашчыка, Е. П. Лук’янава. Але сярод усіх напра-
цовак гэтага перыяду неабходна вылучыць манаграфію К.І. Шабуні, 
у якой на аснове шырокага кола крыніц паказаны адносіны палітычных 
партый да аграрнага пытання [1]. 

Адносіны сялянства да аграрнай палітыкі царызму знайшлі адлю-
страванне ў працы Л.П. Ліпінскага [2].

У 80-я гг. публікуюцца даследаванні расійскіх гісторыкаў 
В. Н. Гінева, Л.М. Спірына, В.Г. Цюкаўкіна, Э.М. Шчагіна, К.Ф. Шацілы 
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і У. Шэлахаева, у якіх была адзначана тэма эвалюцыі расійскіх бур-
жуазных і дробнабуржуазных партый, выпрацоўкі іх праграмных 
патрабаванняў.

Савецкая гістарычная навука сутнасць аграрнага пытан-
ня ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў пачатку ХХ ст. 
атаясамлівала са змаганнем сялянства за знішчэнне памешчыцкага 
землеўладання пад кіраўніцтвам РСДРП. Зыходзячы з марксісцка-
ленінскай метадалогіі даследчыкі мусілі даваць толькі адмоўную 
ацэнку дзейнасці ўсіх астатніх палітычных партый. Змест партыйных 
аграрных палажэнняў, барацьба вакол гэтага пытання ў перыядыч-
ным друку у часы выбарчых кампаній у Думу заставаліся па-за ўвагай 
даследчыкаў і, адпаведна, чытачоў. 

Сітуацыя карэнным чынам змянілася з пачатку 90-х гг. ХХ ст., калі 
гісторыкі звярнуліся да даследавання праграм і дзейнасці палітычных 
партый, сацыяльна-эканамічных аспектаў у беларускай вёсцы.

Вялікі ўклад у распрацоўку тэм, звязаных з абвастрэннем аграр-
нага пытання ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст., пачаткам агітацыйнай 
дзейнасці рэвалюцыйных арганізацый – РСДРП, Бунда, ПСР, БСГ 
у вёсцы ўнёс М. В. Біч [3]. 

У манаграфіі П.І. Брыгадзіна аналізуецца думская тактыка партыі 
эсэраў у Беларусі ў 1906 – 1917 гг. [4].

Першым даследаваннем польскага руху на беларускіх і літоўскіх 
землях у перыяд 1864 – 1917 гг. стала кніга А.Ф. Смалянчука “Палякі 
Беларусі і Літвы ў рэвалюцыі 1905 – 1907 гг.” [5]. Аўтар падрабяз-
на спыняецца на этнакультурнай адметнасці літоўскіх і беларускіх 
палякаў, што знайшло адлюстраванне ў краёвай плыні: аналізуе дзей-
насць краёўцаў у Думе, перыядычным друку, іх стаўленне да аграрна-
га пытання.

Манаграфія М.М. Забаўскага прысвечана грамадска-палітычнай 
барацьбе ў Беларусі ў перыяд выбараў і дзейнасці Расійскай 
Дзяржаўнай думы І – ІV скліканняў [6]. Значная ўвага надаецца 
палітычнай актыўнасці беларускага сялянства, яго стаўлення да 
думскіх дэбатаў па аграрнаму пытанню.

Сутнасць аграрнага пытання ў грамадска-палітычным жыцці 
Беларусі ў перыяд дзейнасці І Расійскай Дзяржаўнай думы даследуе 
У.С. Пуцік [7]. Спецыфіку удзелу агульнарасійскіх ліберальных партый 
у грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў пачатку ХХ ст., іх стаўленне 
да аграрнага пытання ў цэлым у шматлікіх публікацыях разглядае 
Дз. С. Лаўрыновіч [8].
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Пералічаныя працы даюць падставы сцвярджаць, што гісторыя 
грамадска-палітычнага жыцця ў Беларусі вакол аграрнага пытання 
ў вызначаным храналагічным перыядзе даследавана даволі грунтоўна. 
У меншай ступені гэта тычыцца сацыяльна-культурных аспектаў 
жыцця беларускай вёскі. Але гэту нішу айчыннай гістарыяграфіі 
запаўняюць манаграфіі А.Г. Каханоўскага і С.М. Токця.

Найбольш агульным пытаннем для насельніцтва беларуска-
літоўскіх губерняў у пачатку ХХ ст. было пытанне нацыянальна-
дзяржаўнага ўладкавання, а не класавага антаганізму.
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