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С. І. Гірык 
Дзяржаўная навуковая установа 

«Энцыклапедычнае выдавецтва» (Кіеў, Украіна) 
 

ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ БЕЛАРУСІ Ў КАНТЭКСЦЕ ГІСТОРЫІ 
ЎКРАІНСКАГА І ЯЎРЭЙСКАГА  

НАЦЫЯНАЛ-КАМУНІЗМУ (1918–КАНЕЦ 1920-Х ГГ.) 
 
У артыкуле зроблена спроба праналізаваць месца і роль нацыянал-камуністычных плыняў у 

палітычным жыцці Беларусі і Украіны з урахаваннем дзейнасці яўрэйскіх партый. Аўтар робіць 
выснову аб параўнальнай слабасці левых плыняў беларускіх сацыялістычных партый у 
супастаўленні з украінскімі і яўрэйскімі. Ён таксама паказвае, што выкарыстаная ў рэспубліцы 
кіраўнікамі КП(б)Б тэхналогія паглынання канкурэнтных палітычных груп, перад тым была 
апрабаваная ва Ўкраіне. 

 

 

Нацыянал-камуністычныя рухі рэвалюцыйных і паслярэвалюцыйных гадоў сталі 
вельмі прыметнай з’явай палітычнага жыцця краін Усходняй Еўропы. Перадусім гэта 
датычыцца шэрагу ўкраінскіх і яўрэйскіх палітычных партый (Украінскай камуністычнай 
партыі (барацьбістаў), Украінскай камуністычнай партыі (укапістаў), Яўрэйскай 
камуністычнай партыі (Паалей-Цыён) ды Яўрэйскай камуністычнай рабочай партыі 
(Паалей-Цыён)), адносна якіх тэрмін “нацыянал-камуністы” ужываецца найбольш часта, а 
таксама нефармальных “нацыянальных” фракцый у складзе правячай партыі бальшавікоў. 
У выпадку беларускага руху пасля 1917 г. з’ява нацыянал-камунізму не стала настолькі 
маштабнай і пашыралася перадусім усярэдзіне КП(б)Б, хаця сцэнар развіцця адной з 
мясцовых сацыялістычных партый (БПСР) і паглынання яе бальшавікамі быў вельмі 
падобны да аналагічных працэсаў ва Ўкраіне і сярод яўрэйскіх палітычных арганізацый. 
Цікава, што хаця выраз “нацыянал-камунізм” у беларускай навуцы і не атрымаў шырокага 
распаўсюджвання, досыць часта яго сітуацыйным сінонімам можна лічыць тэрмін 
“нацыянал-дэмакратызм” (значэнне апошняга з часу яго з’яўлення застаецца даволі 
размытым [6, с.108-111]). 

З увагай даследнікаў найбольш пашанцавала ўкраінскім нацыянал-камуністычным 
рухам. Пасля часовага зніжэння ўвагі да вывучэння іх гісторыі у 1930-1940-х гадах, у 1950-

х з’явіўся друкам шэраг прац, якія і цяпер захоўваюць сваё значэнне. Сярод іх найбольш 
значнай з’яўляецца кніга Івана Майстрэнкі аб самай масавай нацыянал-камуністычнай 
плыні на Ўкраіне – партыі барацьбістаў – “Барацьбізм: Раздзел із гісторыі ўкраінскага 
камунізму”, апублікаваная ў 1954 годзе ў ЗША на англійскай мове [22]. Пазней малі месца 
некалькі хваль узросту і падзення колькасці і якасці даследаванняў на гэтую тэму як ва 
Ўкраіне, так і ў эміграцыі (пераважную частку такіх прац мы праналізавалі раней у 
артыкулах аб гістарыяграфіі барацьбізму [2; 3]. Большасць зробленых у гэтых публікацыях 
назіранняў справядлівыя і адносна да другіх украінскіх нацыянал-камуністычных партый. 
Падобна выглядае і сітуацыя з даследаваннямі яўрэйскага нацыянал-камунізму – апрача 
важлівай кнігі Баруха Гурэвіца, падрыхтаванай на базе матэрыялаў нью-йоркскага YIVO на 
мяжы 1970-1980-х гадоў [21], існуюць толькі нешматлікія артыкулы і раздзелы ў 
манаграфіях на сумежныя тэмы.  

Недахопам абсолютнай большасці прац аб нацыянал-камуністычных партыях на 
тэрыторыі колішняй Расійскай імперыі (і шырэй – Усходняй Еўропы наогул) ёсць 
адсутнасць ў іх кампаратыўнага падыходу. Менавіта параўнаўчы аналіз складанага 
феномена нацыянал-камунізму на ўсёй гэтай прасторы можа дазволіць адэкватна зразумець 
заканамернасці яго развіцця ў кожным асобным выпадку. 
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Ва Ўкраіне першая спроба левых плыняў мясцовых нацыянальных партый зблізіцца 
з бальшавікамі была зробленая амаль адразу пасля ўзяцця апошнімі ўлады ў Расіі. Так, ужо 
ў студзені 1918 года, перад узяццям Кіева чырвонымі войскамі, частка лідэраў левага 
крыла Ўкраінскай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў (будучыя барацьбісты) пачала 
тайныя перамовы з прадстаўнікамі РСДРП(б). Пасля ўваходу ў сталіцу Ўкраіны аддзелаў 
Чырвонай гвардыі пад камандаваннем Мураўёва некалькі лідэраў левай плыні УПСР, у тым 
ліку міністр зямельных спраў УНР Багдан-Аляксандар Зарудны, былі расстраляныя. 
Нягледзячы на гэта, адразу пасля заканчэння першай хвалі тэрору члены ЦК партыі змаглі 
пачаць выданне легальнай газеты (“Боротьба”), у якой востра крытыкавалі дзеянні 
правячай партыі. Асобныя прадстаўнікі нацыянальных палітычніх сіл былі гатовыя 
супрацоўнічаць з бальшавікамі і пасля падпісання Брэсцкага міру і адыходу чырвоных 
войск ад Кіева. Так, у сакавіку 1918 года ў склад савецкага ўраду Украіны (Народнага 
секрэтарыяту) увайшоў Яўген Нерановіч (адзін із былых лідэраў левай фракцыі Украінскай 
сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі). 

Вясной 1918 года ва Ўкраінскай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў адбыўся 
раскол. На IV з’ездзе быў абраны новы ЦК, складзены выключна з барацьбістаў. Менавіта 
гэты перыяд можна лічыць часам фарміравання ўкраінскага нацыянал-камунізму. Уласна, 
пасля прыняцця рашэння аб аб’яднанні барацьбістаў з бальшавікамі ў красавіку 1920  года 
партыйны стаж першым зарахоўваўся з траўня 1918 года, г.зн. ад IV з’езду. Што датычыць 
беларускіх ды яўрэйскіх партый, эвалюцыя іх левых плыняў у бок нацыянал-камунізму 
адбывалася некалькі павольней. Гэтае пацвярджаецца і тым, што І з’езд Камуністычнай 
партыі (бальшавікоў) Беларусі, які адбыўся 30-31 снежня 1918 года, вогуле не абгаворваў 
праблему супрацоўніцтва з масцовымі палітычнымі групамі [15] (для параўнання – 
Камуністычная партыя (бальшавікоў) Украіны ухвальвала адмысловыя пастановы на гэты 
конт пасля бурнага абмеркавання падчас усіх сваіх першых з’ездаў, канферэнцый і 
нарад) [11, с.248; 12, с.155-164; 1, с.157-159; 19, с.96-100; 20, с.145-172]. 

Пасля падзення рэжыму гетмана Скарападскага, падчас праўлення якога УПСР 
дзейнічала ў падполлі, і адступлення войск Дырэкторыі, УНР, якую барацьбісты ўспрымалі 
як контррэвалюцыйную, яны заявілі аб сваёй прыхільнасці да “савецкай платформы”. 
Разам з імі гэта зрабілі левыя плыні іншых нацыянальных партый: УСДРП  (незалежных), 
Бунда і ЕСДРП (Паалей-Цыён). Пераход на бок бальшавікоў (хаця і з шматлікімі 
агаворкамі) некалькіх аўтарытэтных мясцовых партый, у тым ліку яўрэйскіх, а таксама іх 
праца ў саветах суправаджаліся актыўным засваеннем камуністычнай рыторыкі і 
прыняццем назвы “камуністаў”. У прыватнасці гэта тычыцца барацьбістаў, якія ўжо на 
пачатку сакавіка 1919 года перайменавалі сваю партыю ў УПСР (камуністаў) і заявілі аб 
патрэбнасці аб’яднання ўсіх камуністычных партый Украіны ў адзіную палітычную 
сілу [13, с.19], а незадоўга перад тым пачалі перамовіны з бальшавікамі аб магчымым 
зліцці. Трэба адзначыць, што менавіта ў тыя самыя дні адбываўся ІІІ  з’езд КП(б)У і Першы 
кангрэс Камуністычнага Інтэрнацыяналу, а таксама і ІІ (аб’яднаўчы) з’езд Камуністычнай 
партыі (бальшавікоў) Літвы і Беларусі. Цікава, што на апошнім пытанне аб стаўленні да 
іншых (уласна беларускіх сацыялістычных) партый не разглядалася [7, с.32-44], г. зн. яно 
яшчэ не стаяла на парадку дня. 

Да верасня 1920 года, калі ў дакументах цэнтральных органаў КП(б) Беларусі і 
Літвы пачало абмяркоўвацца пытанне актывізацыі адносін з мясцовымі левымі 
палітычнымі групамі, у суседняй УССР быў апрабіраваны сцэнар прыцягнення апошніх да 
дзейнасці ў рэспубліканскім Саўнаркаме (барацьбісты атрымалі некалькі месцаў у ім яшчэ 
ў красавіку 1919 г.), а потым, пасля павароту чырвоных войск ва Ўкраіну, – ва 
Ўсеукррэўкоме (у гэтым органе былі прадстаўленыя таксама барацьбісты – група, якая 
адкалолася ад усерасійскай партыі левых эсэраў). Абедзве гэтыя палітычныя сілы былі 
паглынутыя бальшавікамі цягам 1920 года. Гэтае ж сталася і з левым крылом Бунда на 
Ўкраіне (Камбунд), якое спачатку аб’ядналася з партыяй Фарэйнігтэ, а потым (у жніўне 

 (у гэтым органе былі прадстаўленыя таксама барбісты  –  група,  якаяя   
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1919 г.) ўлілося ў склад КП(б)У. У Беларусі пасля кароткага перыяду павярхоўнага 
супрацоўніцтва КП(б)БіЛ з БПСР з канца 1919 да лета 1920 года , калі між дзвюма 
партыямі упершыню адбыўся разрыў [8, с.125-126, 131-132; 4, с.320-325; 5, с.90-95, 98], 

падобны працэс толькі пачынаў налагоджвацца. Аб гэтым сведчаць фармуляванне 

адпаведнага фрагменту “Тэзісаў аб партыйнай працы ў Беларусі”, ухваленых у верасні 
1920 г.: “Коммунистической партии приходится сталкиваться с мелкобуржуазно-

националистическими течениями, претендующими на звание коммунистических или 
революционно-социалистических. Коммунистическая партия строго учитывает степень 
продвижения каждой из этих группировок к РКП(б) и стремится к тому, чтобы все силы, 
способные участвовать в советской работе и социалистическом творчестве, были бы 
полностью использованы”. Цікава, што крытэрыем для вызнання мэтазгоднасці 
супрацоўніцтва з пэўнымі партыямі для аўтараў дакументу служыла не іх ідэйная блізасць 
да бальшавікоў, а наяўнасць у гэтіх палітычных сіл уплыву на шырокія масы насельніцтва. 
Адзіным выключэннем з гэтага правіла быў Бунд, адносна якога ў “Тэзісах” 
падкрэслівалася менавіта яго “дробнабуржуазная ідэалогія”. У той самы час меў месца 
першы выпадак улівання мясцовай палітычнай групы – нешматлікай Беларускай 
камуністычнай арганізацыі, якая цягам пэўнага часу была аўтаномнай часткай БПСР і можа 
разглядацца як першая ўласна беларуская нацыянал-камуністычная групоўка, – у склад 

КП(б)БіЛ [7, с.61-62].  

Характэрна, што, у адрозненне ад украінскіх і яўрэйскіх нацыянал-камуністычных 
партый, аналагічныя беларускія плыні не рабілі спроб атрымаць самастойнае 
прадстаўніцтва ў Камуністычным Інтэрнацыянале. Нават болей – яны не звярталіся да яго 
кіраўніцтва як міжнароднага арбітра ў намаганні захаваць сваю арганізацыйную 
адасобленасць. Сярод украінскіх партый гэта намагаліся зрабіць абедзве найбольшыя 
нацыянал-камуністычныя групы – барацьбісты (восенню 1919 і зімой 1920 года) і укапісты 
(ў 1924 годзе). Першыя пасля адмовы у верасні 1919 г. дамагліся часовага поспеху – на 
пасяджэнні Палітбюро ЦК РКП(б) 21 лістапада таго ж года іх ўступленне да арганізацыі 
было прызнана магчымым [14, с.34]. Аднак неўзабаве гэтае рашэнне было адменена, а 
барацьбістам прыйшлося пагадзіцца на аб’яднанне з КП(б)У на ўмовах ўступлення ў 
апошнюю асобных сяброў у індывідальным парадку па рашэнні троек, складзеных з 
прадстаўнікоў абодвух партый. Пазней тая самая схема была выкарыстана падчас 
паглынання бальшавікамі партыі барбістаў і Яўрэйскай камуністычнай партыі (Паалей-

цыён).  
Што тычыцца яўрэйскіх партый, якія дзейнічалі ў Беларусі і ва Ўкраіне, спробы 

стаць членамі Камінтэрну рабілі як Бунд [16, с.167-168; 17, столб.1305-1306], так і 
ЯКП(ПЦ) і ЯСДРП(ПЦ)/ЯКРП(ПЦ) [18, л.79], аднак усе гэтыя намаганні былі няўдалымі. 
Пазней левае крыло Бунда (ва ўсіх рэспубліках асобна) і ЯКП(ПЦ) ўліліся ў правячую 
партыю на тых саміх умовах, што і барацьбісты і барбісты. 

Пасля арыштаў і наступнай высылкі лідэраў БПСР з тэрыторыі БССР ў 1921 годзе 
дзейнасць гэтай партыі была амаль цалкам паралізаваная. Хаця яна заставалася легальнай 
да ліквідацыйнага з’езду ў чэрвені 1924 года [10, с.57], яе прадстаўнікі не бралі ўдзелу ў 
палітычнім жыцці рэспублікі, а арганізацыі былі ізаляваныя. Лёс апошніх - украінскай 
(укапісты) і яўрэйскай (Яўрэйская камуністычная рабочая партыя (Паалей-Цыён)) 
нацыянал-камуністычных партый ў СССР быў аналагічным. Першая з іх самараспусцілася 
ў 1925 г., прычым частка яе “левага крыла” была дапушчаная ў склад КП(б)У, а другая 
была ліквідавана ўладай ў 1928 г. як “антысавецкая”, такім чынам стаўшы апошняй 
легальнай небальшавіцкай палітычнай партыяй ў Савецкім Саюзе. Заключным акордам 
гісторыі ўкраінскага і беларускага нацыянал-камуністычных рухаў у міжваенны перыяд 
былі саветафільскія тэндэнцыі сярод эмігрантаў і адпаведныя плыні ўнутры КП(б)У, 
КП(б)Б, КПЗУ і КПЗБ, якія часта ўзначальваліся выхадцамі з партый, паглынутых 
бальшавікамі. 
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Са сказанага вышэй можна зрабіць выснову аб тым, што эвалюцыя беларускага, 
ўкраінскага і яўрэйскага нацыянал-камунізму шмат у чым адбывалася па аднолькавым 
сцэнары. Асаблівасці беларускага выпадку былі выкліканыя слабасцю развіцця партыйных 
структур і параўнальна слабай распрацаванасцю ідэалагічных пазіцый мясцовых партый ці 
прынамсі недастатковай папулярызацыяй іх праграмных мэтаў (нават такі аўтарытэтны 
дзеяч беларускага нацыянального руху як Антон Луцкевіч у сваіх успамінах, 
апублікаваных у 1928 годзе, памылкова сцвярджаў, што БПСР вогуле не мела сваей 
праграмы) [9, с.190]. Частка нацыянал-камуністычных партый была паглынутая 
бальшавікамі на пачатку 1920-х гг. і іх лідэры цягам пэўнага перыяду актыўна працавалі ў 
КП(б)Б і КП(б)У. Тыя палітычныя групы, што засталіся арганізацыйна самастойнымі, 
паступова ізаляваліся, выключаліся з палітычнага жыцця і ліквідаваліся.  
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The Political Life in Belarus in the Context of the Ukrainian and Jewish National 

Communism (1918-late 1920s). The author attempts to analyze the place and role of the national 

communist currents in the political life of Belarus and Ukraine. The activity of the Jewish parties is also 

considered. The author concludes that the left wings of the Belarusian socialist partie s were relatively 

weak in comparison with Ukrainian and Jewish ones. He also shows using of the technology of 

absorption of competitive political groups by leaders of the Communist Party (Bolsheviks) of Belarus. 

This method of the political struggle was tested in Ukraine before. 


