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СУЧАСНАЯ АЙЧЫННАЯ ГІСТАРЫЯГРАФІЯ АФАРМЛЕННЯ І ДЗЕЙНАСЦІ 
ПАЛІТЫЧНЫХ ПАРТЫЙ І РУХАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ ХІХ – 

ПАЧАТКУ ХХ СТ. 

Трубчык П.А., кандыдат гістарычных навук, дацэнт, БДПУ, Мінск 
З пачатку 90-х гг. мінулага стагоддзя, у сувязі з станаўленнем Беларусі на шлях 

самастойнага развіцця, узрастае цікавасць да палітычнай гісторыі, у тым ліку – гісторыі 
палітычных партый і рухаў. Асаблівую ўвагу ў гэтым кантэксце выклікае пытанне генезісу 
палітычных партый і рухаў і іх дзейнасці на беларускіх землях у канцы ХІХ – пачатку ХХ 
ст. – часоў рэвалюцыйных хваляванняў і сацыяльных узрушэнняў. Вывучэнне перадумоў і 
працэсу афармлення, спецыфікі дзейнасці палітычных партый дае магчымасць для 
далейшага даследавання праблем інстытуалізацыі палітычных адносін, нацыянальна-
дзяржаўнага будаўніцтва на беларускіх землях. 

Працэс станаўлення і дзейнасці палітычных партый на тэрыторыі Беларусі праходзіў у 
спецыфічных умовах. У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Беларусь апынулася пад уздзеяннем 
польскага і расійскага капіталаў, якія супрацьстаялі адзін аднаму ў распаўсюджванні 
ўплыву на беларускія землі. Акрамя таго, становішча характарызавалася 
шматнацыянальным і шматканфесійным складам насельніцтва, а стракатае прадстаўніцтва 
этнічных груп у горадзе і вёсцы, сацыяльна-класавай структуры грамадства, розных галінах 
грамадскага і эканамічнага жыцця не адпавядалі суадносінам паміж нацыянальным складам 
насельніцтва і прадстаўніцтвам гэтых народаў у працэсах грамадска-палітычнага і 
сацыяльна-эканамічнага развіцця. Гэтыя акалічнасці, безумоўна, уплывалі на растаноўку 
палітычных сіл на тэрыторыі Беларусі. 

На сённяшні дзень, гістарычная навука Беларусі выявіла розныя падыходы ў 
даследаванні адзначанага кола пытанняў. Ужо ў пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя 
з“яўляецца шэраг калектыўных прац па гісторыі палітычных партый і рухаў канца ХІХ – 
пачатку ХХ ст. У 1993 г. выкладчыкамі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта пад агульнай 
рэдакцыяй У.К. Коршука падрыхтаваны вучэбны дапаможнік для студэнтаў «З гісторыі 
палітычных партый» [1]. У наступным, 1994 г., П.І. Брыгадзіным, У.К. Коршукам і І.Ф. 
Раманоўскім быў выдадзены чарговы дапаможнік для студэнтаў, якія вывучаюць гісторыю 
грамадскіх рухаў і палітычных партый [2]. Аўтарамі даецца класіфікацыя палітычных 
партый на аснове іх палітычнай арыентацыі. Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі 
складальнікі знаёмяць чытачоў з тэкстамі ўставаў і праграм палітычных партый, якія 
дзейнічалі на беларускіх землях у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. 

З сярэдзіны 1990-х гадоў з’яўляецца шэраг даследаванняў па гісторыі особных 
палітычных партый, пераважна сацыялістычнага кірунку, якія дзейнічалі на беларускіх 
землях у пачатку ХХ ст. У манаграфіі П.І. Брыгадзіна аналізуюцца перадумовы 
афармлення, колькасны склад, праграмныя палажэнні і дзейнасць партыі эсэраў у Беларусі 
ў 1906 – 1917 гг. [3]. 

Значны ўклад у даследаванне гісторыі неанародніцкіх партый зрабіў У.Я. Казлякоў. 
Аўтар на аснове дакументальных матэрыялаў прааналізаваў сацыяльна-эканамічныя і 
грамадска-палітычныя фактары з“яўлення народніцтва, разгледзеў асаблівасці 
ўзаемаадносін агульнарасійскіх і нацыянальных неанароднікаў [4]. 

Працэс партыйнага будаўніцтва ў Беларусі на пачатку ХХ ст. прааналізаваў М.С. 
Сташкевіч [5; 6]. Вялікую ўвагу даследчык надае пытанням фарміравання беларускіх 
грамадска-палітычных партый і арганізацый, а таксама разглядае спробы рэалізацыі ідэі 
нацыянальнай дзяржаўнасці беларускага народа ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. [7]. 

Шматлікія аспекты дзейнасці яўрэйскіх нацыянальных партый і груп у Беларусі 
разглядаюцца ў публікацыях Э.А. Ліпецкага і Л.Л. Смілавіцкага [8; 9]. 

Гісторыю польскага грамадска-палітычнага руху на беларускіх і літоўскіх землях 
пачатку ХХ ст. даследуе А.Ф. Смалянчук [10]. Аўтар на аснове шырокага кола 
неапублікаваных крыніц, матэрыялаў перыядычнага друку грунтоўна асвятляе дзейнасць у 
заходніх губернях польскіх палітычных партый, іх стаўленне да беларускага нацыянальнага 
руху. Даследчык адзначае, што як у сацыялістычнай, так і ў нацыянальна-дэмакратычнай 
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ідэалогіі польскага руху беларусы і літоўцы не ўспрымаліся як суб’ект палітычнага і 
культурнага жыцця [10, с. 213]. 

Праграмныя палажэнні, галоўныя напрамкі дзейнасці партый і груп ліберальна-
кансерватыўнага кірунку ў сферы нацыянальнай палітыкі ў 1912 – 1917 гг. адлюстраваны ў 
манаграфіі Д.С. Лаўрыновіча [11]. 

Перадумовы і фактары фарміравання ў пачатку ХХ ст. крайне правых партый і груп 
даследаваў В.А. Міхедзька [12]. Ён падкрэслівае, што ідэалагічнай і арганізацыйнай асновай 
кансалідацыі крайне правых у Беларусі стала сістэма заканадаўчай дыскрымінацыі 
польскага і яўрэйскага насельніцтва. 

Спецыфіку дзейнасці, тэрытарыяльнае размяшчэнне, колькасны склад аддзелаў і 
пададдзелаў правых партый у беларускіх губернях разгледзеў К.М. Бандарэнка [13]. 
Аўтарам апублікаваны поўныя спісы членаў найбольш актыўных аддзелаў беларускіх 
правых арганізацый, складзены геаграфічныя карты іх размяшчэння. 

Значнае месца ў айчыннай гістарыяграфіі сучаснага перыяду займаюць даследаванні 
па гісторыі беларускага нацыянальнага руху пачатку ХХ ст. Шэраг работ гэтай праблеме 
прысвяціў М.В. Біч [14; 15]. Ён адзначаў, што ў адносінах да беларускага нацыянальнага 
руху ў пачатку ХХ ст. аднолькавыя рэакцыйныя пазіцыі займалі дзве групоўкі: з аднаго 
боку – польскія памешчыцка-клерыкальныя сілы, з другога – акцябрысцка-чарнасоценныя 
арганізацыі. Па гэтай прычыне беларускі нацыянальны рух найчасцей быў вымушаны 
займацца абаронай сваіх ідэй, а не пашырэннем іх у грамадстве. 

Праблемы ўтварэння і дзейнасці Беларускай сацыялістычнай грамады (БСГ) 
даследавала А.Д. Тогулева [16]. Яна прааналізавала погляды і праграмныя палажэнні БСГ, 
ахарактарызавала ролю партыі ў развіцці беларускага нацыянальнага руху. 

Беларускі нацыянальны рух у міжрэвалюцыйны перыяд разгледзеў М.В. Цуба [17]. 
Аднак аўтар амаль не закранае пытання ўзаемаадносін беларускіх нацыянальных 
арганізацый з іншымі нацыянальнымі рухамі Паўночна-Заходняга краю, іх стаўлення да 
беларускага пытання. 

Пытаннем узаемаадносін беларускага нацыянальнага руху з польскімі сацыялістамі 
займаўся І. Яцкевіч [18]. Даследчык адзначае, што Польская партыя сацыялістычная (ППС), 
супрацоўнічаючы з БСГ, імкнулася пашырыць свой уплыў на беларускае насельніцтва і 
падпарадкаваць беларускі нацыянальны рух, аднак дасягнуць гэтай мэты не змагла. Такую 
выснову аўтар робіць, аналізуючы факт узнікнення ў 1904 г. па ініцыятыве ППС 
Сацыялістычнай партыі Белай Русі (СПБР), якая мела такую ж праграму, як і БСГ, з 
розніцай у тым, што выказвалася за федэрацыю не з Расіяй, а з Польшчай. Тое, што партыя 
была ўтворана штучна і не мела ўплыву на беларускае насельніцтва, пацвярджаецца яе 
распадам з прычыны непапулярнасці напрыканцы рэвалюцыі 1905 – 1907 гг. 

Р. Літвінёнак, аналізуючы дзейнасць польскіх партый і груповак на беларускіх землях 
прыйшла да высновы, што ў іх асяроддзі стаўленне да беларускага нацыянальнага руху 
хісталася ад крайне негатыўных пазіцый нацыянал-дэмакратаў да абыякавых краёўцаў-
кансерватараў [19]. 

Такім чынам, у сучаснай гістарычнай навуцы зроблены даволі паспяховыя спробы ў 
асвятленні маладаследаваных і пераасэнсавання ўжо вядомых старонак гісторыі 
палітычных партый і рухаў на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Большасць 
гістарычных даследаванняў праводзілася ў межах палітычнай або нацыянальнай 
арыентацыі той ці іншай партыі. Гэта дазваляе прааналізаваць праграмныя палажэнні, 
вызначыць тэрытарыяльнае размяшчэнне, колькасны склад і маштабы дзейнасці. Між тым, 
наяўнасць спецыфічных умоў на беларускіх землях патрабуе большай увагі ў даследаванні 
ўзаемаадносін палітычных арганізацый і рухаў розных кірункаў па пытаннях сацыяльна-
эканамічнага, грамадска-палітычнага і нацыянальна-культурнага развіцця. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНСКИХ КОМИТЕТОВ И ПРИСУТСТВИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА (1842–1885) 

Чуль Р.В., магистр исторических наук, БрГУ, Брест 
После Полоцкого церковного собора 1839 г. к Православной Церкви была 

присоединена униатская конфессия Беларуси. В православие перешло более 1,5 млн. 
униатов и около 1600 лиц духовного звания. 
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