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Як вядома, у працэсе стварэння Бе
ларускай Савецкай Рэспублікі, якая ў 

першапачатковым выглядзе атрымала на
зву Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка 
Беларусі, выявіліся вострыя рознагалоссі 
паміж дзвюма палітычнымі групамі, што 
дзейнічалі, як ім уяўлялася, выключна ў 
інтарэсах беларускага працоўнага люду. 
Першую групу (беларускіх нацыянал
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Аб дзейнасці Камісарыята замежных спраў ССРБ 
(студзень – люты 1919 года)

Уладзімір СнапкоўСкі, 
доктар гістарычных 
навук, прафесар

камуністаў) складалі дзеячы беларускіх 
секцый РКП(б) і Белнацкама (БНК), і яе 
ўзначальваў Зміцер Жылуновіч, які паз
ней стаў старшынёй першага ўрада ССРБ. 
Другую (камуністаўінтэрнацыяналіс 
таў) складалі дзеячы ПаўночнаЗаход
няга абласнога камітэта РСДРП(б) і Абл
выканкамзаха на чале з Аляксандрам 
Мясніковым, які змяніў З. Жылуновіча 
на пасадзе старшыні ўрада [1, с. 4–5]. 
Абедзве групы прытрымліваліся розных 
ці нават супрацьлеглых поглядаў на
конт беларускай дзяржаўнасці. Агульна
вядома і тое, што вызначальную ролю 
ў стварэнні новай савецкай рэспублікі 
адыграла кіраўніцтва РСФСР, а галоўным 
чынам – наркам па справах нацыяналь
насцей Іосіф Сталін. Вышэй сказанае мае 
непасрэднае дачыненне да стварэння і 
дзейнасці знешнепалітычнага ведамства 
Беларускай Савецкай Рэспублікі.

На падставе вядомых нам дакументаў 
НАРБ і іншых беларускіх архіваў, як і 
апублікаваных матэрыялаў, прасочым, 
папершае, працэс выбару кандыдатур 
на пасаду члена ўрада ССРБ па замежных 
справах, лёсы гэтых людзей; падругое, 
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пачатак дзейнасці Камісарыята замеж
ных спраў (КЗС) у студзені – лютым 
1919 года. Адзначым, што некаторыя з за
кранутых у артыкуле пытанняў знайшлі 
адлюстраванне ў працах Л.А. Кавалёвай 
[2], З.Л. Калантай [3].

Упершыню пытанне аб складзе Ча
совага рабочасялянскага савецкага 
ўрада Беларусі паўстала на аб’яднаным 
пасяджэнні Белнацкама 25 снежня 
1918 года ў Маскве. З 70 кандыдатур ва 
ўрад было абрана 15 «найбольш дастой
ных» асоб. Пасаду члена ўрада па замеж
ных справах заняў прадстаўнік Мінскай 
абласной секцыі РКП(б) Аляксандр Ква
чанюк. Партфель члена ўрада па сацы
яльным забеспячэнні і ахове здароўя 
атрымаў загадчык прытулку бежанскага 
камітэта Усерасійскага земскага саюза 
Заходняга фронту Усевалад Фальскі. На 
пасаду наркама па нацыянальных пытан
нях быў абраны загадчык выдавецкага 
аддзела БНК Зміцер Жылуновіч. Яго ж 
большасцю галасоў па выніках тайнага 
галасавання абіраюць і старшынёй СНК 
Беларускай Сацыялістычнай Савецкай 
Рэспублікі [4, арк. 15–17]. 

Але праз некалькі дзён сітуацыя з раз
меркаваннем урадавых пасад змянілася. 
28 снежня Сталін па даручэнні ЦК РКП(б) 
падпісаў запіску аб складзе ўрада Бе
ларускай Рэспублікі, дзе прапанаваў 
пры значыць камісарам замежных спраў 
старшыню ўрада Жылуновіча. У дакумен
це яго прозвішча ішло ў канцы – 16м з 
17. Гэта дае падставы лічыць, што канды
датура Жылуновіча з’явілася перад самай 
адпраўкай тэлеграмы і што ён павінен 
быў сумяшчаць дзве пасады [1, с. 106; 4, 
арк. 18–19]. 

29 снежня ў тэлеграме Сталіна да 
Мяснікова і члена ПаўночнаЗаходняга 
абкама РСДРП(б) і Аблвыканкамзаха 
Майсея Калмановіча з’явіліся папраўкі 
па персанальным складзе ўрада Белару
скай Савецкай Рэспублікі. Жылуновіч як 
старшыня ўрада не атрымлівае партфеля 
камісара замежных спраў: гэта пасада па 
патрабаванні беларусаўкамуністаў адда
ецца Фальскаму. 

Да тэлеграмы прыкладаўся «спіс па
радку подпісаў Маніфеста Часовага ра

бочасялянскага савецкага ўрада», у якім 
пералічваліся наступныя прозвішчы: стар
шыня ўрада Жылуновіч, потым камісары: 
замежных спраў Фальскі, нацыянальных 
спраў Ф. Шантыр, асветы А. Чарвякоў, 
ваенных спраў А. Мяснікоў і іншыя [1, 
с. 107–108; 4, арк. 25]. Такое месца ў спісе, 
безумоўна, сведчыла пра важнасць паса
ды кіраўніка знешнепалітычнага ведам
ства. Звяртае на сябе ўвагу і тое, што пер
шыя тры пазіцыі ўслед за Жылуновічам 
займалі прадстаўнікі беларускіх на
цыяналкамуністаў і толькі на чацвёр
тай знаходзіўся кіраўнік камуністаў
інтэрнацыяналістаў Мяснікоў.

Вакол складу ўрада і парадку падпі 
сання Маніфеста пачалася палітычная  
барацьба. Не ўваходзячы ў падрабязнас
ці, нагадаем, што 1 студзеня 1919 года 
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Сталін накіраваў тэлеграму Жылунові
чу і Мяснікову, дзе строга папярэдзіў 
аб недапушчальнасці затрымкі з пуб
лікацыяй спіса членаў урада: «Еще раз 
предлагаем срочно опубликовать со 
включением в состав товарища Фальско
го» [1, с. 22; 5, арк. 12]. У апублікаваным 
1 студзеня 1919 года Маніфесце стаялі 
ўжо іншыя прозвішчы членаў («сябраў») 
«Часовага РаботнічаСелянскага Савец
кага Правіцельства Беларусі»: старшыня 
Змітро Жылуновіч, «сябры правіцельства: 
А. Мяснікоў, И.С. Иванов, Алесь Чэрвякоў, 
И. Рейнгольд» [1, с. 22; 6, арк. 10].

Першае публічнае паведамленне 
аб пачатку дзейнасці камісарыята за
межных спраў датуецца 22 студзеня 
1919 года. Тады ў газеце «Звезда» бы
ла змешчана кароткая нататка аб тым, 
што «комиссариат по внешним делам 
открыл свою деятельность» [3, с. 75]. 
КЗС размяшчаўся ў Мінску на вуліцы 
Койданаўская, 21 (сёння – вуліца Рэвалю
цыйная, 15), у ім працавалі 12 чалавек [1, 
с. 148; 7, арк. 115–116]. Гэта дата лічыцца 
пунктам адліку пачатку дзейнасці бе  
ларускай дыпламатычнай службы. 

На чале камісарыята стаў Усева
лад Сцяпанавіч Фальскі. Ён нарадзіўся 
ў 1886 ці 1887 годзе ў вёсцы Лошы
ца Мінскага павета Мінскай губерні. 
З кароткіх біяграфічных даных вядома, 
што Фальскі скончыў тры курсы Лясно
га інстытута ў Пецярбургу. У 1906 го
дзе далучыўся да беларускага руху. На 
працягу 1915–1918 гадоў ён быў стар
шынёй Першага таварыства белару
скай драмы і камедыі, Мінскага тава
рыства працаўнікоў мастацтва, членам 
Мінскага аддзела Беларускага тавары
ства дапамогі пацярпелым ад вайны, 
намеснікам старшыні Беларускага на
цыянальнага камітэта ў Мінску. На дэма
кратычнай нарадзе 1917 года У. Фальскі 
прадстаўляў Вялікую Беларускую раду, 
на Усебеларускім з’ездзе з’яўляўся ад  
ным з лідараў левай фракцыі. У 1918 го
дзе ён удзельнічаў у стварэнні Белару
скай секцыі РКП(б) у Маскве. 

Адзначым, што працаваць кіраўніком 
знешнепалітычнага ведамства У. Фаль
скаму давялося нядоўга – да пачатку лю

тага 1919 года, а дакладней, да Першага 
Усебеларускага з’езда Саветаў, на якім, 
паводле адных звестак, пры галасаванні 
Фальскі не атрымаў ніводнага голаса, 
паводле іншых – зняў сваю кандыдатуру 
[1, с. 149–150]. Пасля адстаўкі з пасады 
камісара замежных спраў ён двойчы 
арыштоўваўся савецкімі ўладамі. Першы 
раз гэта адбылося летам 1919 года. Фальскі 
быў сярод расстрэльных заложнікаў, якіх 
вывезлі ў Смаленск пры адступленні 
бальшавікоў з Беларусі. Пасля вызвалення 
са Смаленскай катаржнай турмы вымуша
на застаўся ў акупіраваным Бабруйску, дзе 
працаваў у польскай службе эксплуатацыі 
лясоў. Восенню 1919 года згрупаваў вакол 
сябе былых удзельнікаў Першага тавары
ства беларускай драмы і камедыі і новых 
аматараў сцэны. Пасля вяртання ў Мінск 
у 1920–1921 гадах працаваў у Наркамаце 
асветы памочнікам, намеснікам загад
чыка, загадчыкам аддзела мастацтваў. 
27 ліпення 1921 года быў абраны вучо
ным сакратаром Акадэмічнага цэнтра 
гэтага наркамата. 

Усевалада Фальскага зноў арыштавалі 
3 верасня 1921 года і асудзілі да расстрэлу, 
замененага на 5 гадоў зняволення, якое 
адбываў у Смаленску. Пасля вызвален
ня ў 1923 годзе ён працаваў справаводам 
рабфака пры Смаленскім універсітэце. 
З 1925 года жыў у Кіеве, быў дырэктарам 
драматычнага тэатра імя Марыі Занька
вецкай і безвынікова хадайнічаў перад 
урадам БССР, каб дазволілі вярнуцца 
дамоў. Далейшы лёс У. Фальскага невя
домы. Ён пасмяротна рэабілітаваны ў 
1996 годзе [1, с. 185–186].

Застаецца загадкай, як Фальскі, чала
век з незакончанай вышэйшай адукацы
яй па лясной справе, акцёр, тэатральны 
і грамадскі дзеяч, здолеў дасягнуць такіх 
вышынь кар’еры. Напэўна, гэта можна 
патлумачыць тым, што Фальскі, акрамя 
беларускай, валодаў рускай, украінскай, 
польскай і нямецкай мовамі [3, с. 73]. Да 
таго ж палітык левай арыентацыі, потым 
бальшавік, нацыяналкамуніст у кан
цы 1918 года апынуўся сярод кіруючых 
дзеячаў Белнацкама ў Маскве ў той вы
рашальны момант, калі ўтваралася ССРБ 
і фарміраваўся яе ўрад. Па дакументах 
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бачна, як Сталін настойліва падтрымліваў 
кандыдатуру Фальскага на пасаду каміса
ра замежных спраў, хоць і не «праціснуў» 
яе ў лік падпісантаў Маніфеста. 

Яму, як актыўнаму дзеячу па аказанні 
дапамогі пацярпелым ад вайны, несум
ненна, больш пасавала пасада члена 
ўрада па сацыяльным забеспячэнні і 
ахове здароўя: на яе Фальскага спачат
ку і абралі. Аднак вельмі хутка сітуацыя 
змянілася. Магчыма, сваю ролю ады
грала тое, што Фальскі быў паплечнікам 
Жылуновіча, які гуртаваў вакол сябе 
беларусаўкамуністаў. Апроч таго, і 
Сталін вырашыў падтрымаць гэтую 
групу, каб супрацьпаставіць яе дзеячам 
Аблвыканкамзаха, што займалі адкрыта 
антыбеларускія пазіцыі. 

…Двойчы асуджаны да расстрэлу, 
У. Фальскі меў шчасце застацца жывым. 
Аднак у цэлым лёс першага кіраўніка ды
пламатычнай службы савецкай Беларусі, 
як і пераважнай большасці «бацькоў
заснавальнікаў» БССР, быў складаным і 
трагічным. 

Матэрыялаў аб пачатку працы КЗС 
ССРБ захавалася мала. Відавочна, яго 
актыўнасць не паспела як след разгарнуц
ца па шэрагу прычын: пераўтварэнняў ура
да, што прывяло да фактычнай ліквідацыі 
камісарыята; ліквідацыі ССРБ і стварэння 
ЛітоўскаБеларускай ССР (ЛітБел); насту
пу польскіх войскаў і заняцця імі Мінска. 
На пасяджэнні Цэнтральнага бюро Кам
партыі (бальшавікоў) Беларусі 20 сту
дзеня 1919 года па прапанове Мяснікова 
была зацверджана новая структура ўрада, 
пасля чаго адбылося аб’яднанне шэрага 
камісарыятаў. Аднак камісарыята замеж
ных спраў у новай схеме арганізацыі ўрада 
не было [8, арк. 18], хоць на справе ён 
працягваў сваю дзейнасць. 

На пасяджэнні ўрада 27 студзеня 
1919 года ў прысутнасці Фальскага, 
які, дарэчы, быў толькі на трох з шасці 
пасяджэнняў у студзені [1, с. 43], раз
глядаліся некалькі пытанняў, звязаных 
з дзейнасцю КЗС. Папершае, прынята 
пастанова аб стварэнні пры камісарыяце 
аддзела па збору матэрыялаў аб бясчын
ствах і злоўжываннях нямецкіх акупа
цыйных улад на тэрыторыі Беларусі. Па

другое, вырашана пытанне аб выдзяленні 
крэдытаў камісарыятам. Замест заплана
ванай сумы ў 200 тыс. рублёў камісарыяту 
замежных спраў адпушчана 100 тыс. 
рублёў. Для параўнання: камісарыяту 
па справах нацыянальнасцей выдзелена 
150 тыс., камісарыяту па ахове здароўя – 
200 тыс. рублёў. Патрэцяе, урад даручыў 
КЗС хадайнічаць перад цэнтральнымі 
органамі ўлады РСФСР аб вяртанні Бе
ларускай Рэспубліцы ўсёй вывезенай ра
ней маёмасці. Пачацвёртае, па дакладу 
Фальскага прынята пастанова аб парадку 
ўліку замежных грамадзян прызыўнога 
ўзросту паводле адпаведнага дэкрэта 
РСФСР [9, арк. 13–15].

У пачатку лютага 1920 года Часовы 
рабочасялянскі савецкі ўрад Беларусі 
прыняў дэкрэт аб зборы матэрыялаў, 
што датычацца «беззаконий и безчинств» 
нямецкіх акупацыйных войскаў, павод
ле якога эканамічнаправавому аддзе
лу КЗС даручалася ажыццявіць збор і 
распрацоўку матэрыялаў і звестак аб 
распараджэннях і дзеяннях нямецкіх 
акупацыйных войскаў на тэрыторыі 
Беларусі, што парушалі «нормы пра
летарскага права». Таксама належала 
зрабіць падлік страт, нанесеных вора
гам у адносінах да дзяржавы, устаноў і 
прыватных асоб. У кожным губернскім 
горадзе Беларусі ўтвараліся пададдзелы 
эканамічнаправавога аддзела КЗС для 
збору і апрацоўкі матэрыялаў па кожнай 
губерні з наступным іх прадстаўленнем 
у названы аддзел. Створаны раней ад
дзел па зборы матэрыялаў пра бясчын
ствы нямецкіх акупацыйных войскаў 
ліквідаваўся. Дэкрэт падпісалі старшыня 
ўрада З. Жылуновіч, член урада па замеж
ных справах У. Фальскі, кіраўнік спраў 
урада В. Кнорын [10, арк. 14 – 14 адв.]. 

Звернемся да міжнароднага ста
новішча, у якім нараджалася і пачы
нала свой шлях Беларуская Савецкая 
Рэспубліка. У айчыннай гістарычнай 
навуцы апошніх дзесяцігоддзяў пера
важнай большасцю вучоных прызнаецца 
вызначальны ўплыў знешняга фактару ў 
працэсе стварэння новай дзяржавы [11]. 
Адзначым, што знешнепалітычныя маты
вы мелі вырашальнае значэнне ў планах 
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ленінскага ўрада па стварэнні беларускай 
савецкай дзяржавы. У канцы 1918 года ў 
Крамлі дамінавала думка аб неабходнасці 
фарміравання на заходніх межах савец
кай дзяржавы ланцуга буферных савецкіх 
рэспублік, каб пазбавіць капіталістычныя 
краіны прамога кантакту з бальшавіцкай 
Paciяй. Абвяшчэнне ССРБ 1 студзеня 
1919 года мела сваёй мэтай «замкнуть 
цепь советскисамоопределившихся об
разований». Такі аргумент быў сфарму
ляваны І з’ездам КП(б)Б у сувязі з рашэн
нем аб пераўтварэнні Заходняй камуны 
ў самастойную Беларускую Савецкую 
Рэспубліку [12, с. 15]. 

Палітыка ленінскага ўрада ў бе  
ла рус кім пытанні не была паслядоўнай 
і хутка мянялася ў залежнасці ад між
народных абставін. Пагроза польска
га захопу Літвы і Беларусі прымусіла 
бальшавіцкае кіраўніцтва ўжо на стадыі 
юрыдычнага афармлення ССРБ пайсці 
на скасаванне Беларускай Рэспублікі. 
16 студзеня 1919 года ЦК РКП(б) без па
пярэдняга абмеркавання пытання з ура
дам ССРБ i ЦБ КП(б)Б прыняў рашэнне 
аб выдзяленні з ССРБ Віцебскай, Смален
скай і Магілёўскай губерняў i перадачы іх 
у склад РСФСР. Гэта рашэнне прадугледж
валася правесці праз мясцовыя Саветы і 
Усебеларускі з’езд Саветаў [13, с. 91–92], 
што і было зроблена пазней. 

У гэты ж час бальшавіцкае кіраўніцтва 
вылучыла план аб’яднання Беларусі і 
Літвы ў адзіную савецкую рэспубліку 
пад назвай ЛітоўскаБеларуская ССР. 
Прапаноўвалася ідэя стварэння больш 
устойлівай буфернай дзяржавы, якую 
савецкі ўрад разлічваў выкарыстаць для 
адмежавання РСФСР ад Польшчы з мэтай 
прадухілення адкрытай вайны з ёю, а так
сама падаўлення ініцыятывы беларускіх 
i літоўскіх нацыянальнадэмакратычных 
партый, якія выступалі за прызнанне 
незалежнасці БНР i Літоўскай Рэспублікі. 

Рашэнне бальшавіцкага кіраўніцтва 
аб адыходзе да РСФСР паловы тэрыторыі 
ССРБ выклікала вострую незадаволенасць 
у беларускім партыйнаўрадавым апараце 
як з боку групы Жылуновіча, так і групы 
Мяснікова. 16 студзеня Жылуновіч ра зам 
з членамі ўрада Фальскім і Шантырам 
прыехаў у Маскву і звярнуўся з просьбай 
да старшыні СНК Уладзіміра Леніна аб су
стрэчы, каб «поговорить с Вами о работе 
правительства» [14, арк. 27 – 27 адв.]. Ад
нак беларуская дэлегацыя не была пры
нята і вярнулася ў Мінск.

Праз некалькі дзён Жылуновіч і прад
стаўнікі яго групы ў беларускім урадзе 
звярнуліся з пісьмом да прадстаўніка ЦК 
РКП(б) Адольфа Іофэ, у якім гаварыла
ся, што вядомая пастанова ЦК РКП(б) аб 
аддзяленні ад Беларусі Віцебскай, Смален
скай i Магілёўскай губерняў карэнным чы
нам мяняе ўсю палітычную сітуацыю, пару
шае абвешчаныя сацыялістычнай рэвалю
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цыяй прынцыпы самавызначэння народаў 
i цяжка адаб’ецца на жыццёвых інтарэсах 
беларускага пралетарыяту i сялянства. 
Аўтары пісьма З. Жылуновіч, А. Квача
нюк, З. Чарнушэвіч, Я. Дыла, Ф. Шантыр, 
У. Фальскі, А. Чарвякоў, І. Пузыроў прасілі 
ЦК перагледзець прынятае iм рашэнне [13, 
дак. № 73, с. 93–94; 15, арк. 54]. Але гэта 
просьба засталася без адказу. 

22 студзеня 1919 года пытанне аб 
тэрыторыі Беларускай Савецкай Рэс
публікі і федэратыўных адносінах з 
РСФСР было абмеркавана на пасяджэнні 
ЦБ КП(б)Б з удзелам члена ЦК РКП(б) 
А. Іофэ, якога спецыяльна накіравалі з 
Масквы для правядзення лініі Цэнтра і 
прыняцця яе незадаволенымі кіраўнікамі 
Беларусі. Іофэ выклаў вядомую «буфер
ную» канцэпцыю ЦК РКП(б) і акрэсліў 
перспектывы ўзаемаадносін савецкіх 
рэспублік. Ён адзначыў немэтазгод
насць хуткага ўключэння Беларускай 
Рэспублікі ў склад Савецкай Расіі на 
правах федэрацыі, бо гэта «ліквідуе ўсю 
выгаду існавання буфераўрэспублік». 
Прадстаўнік Цэнтра паведаміў удзель
нікам нарады аб прапановах ЦК РКП(б) 
абмежаваць памеры ССРБ «геаграфічна 
неабходнымі граніцамі, г. зн. Мінскай і 
Гродзенскай губернямі», і параіў звярнуц
ца да РСФСР з прапановай аб федэрацыі 
[13, дак. № 73, с. 94–95]. Гэтыя прапа
новы былі прыняты пазней Першым 
Усебеларускім з’ездам Саветаў.

Складванне «міждзяржаўных» адно
сін паміж РСФСР i ССРБ, як бачна, ад
бывалася на падставе «рэвалюцыйнай 
мэтазгоднасці» i «сацыялістычнага пра
ва». Разам з тым ленінскі ўрад, зыхо
дзячы з абвешчанага ім права нацый 
на самавызначэнне, імкнуўся аформіць 
адносіны з савецкімі рэспублікамі з 
улікам тагачасных норм міжнароднага 
права. У гэтым сэнсе прынцыповае зна
чэнне для фарміравання патэнцыяльна 
раўнапраўных i добрасуседскіх адносін 
паміж ССРБ i РСФСР мела пастанова 
Прэзідыума Усерасійскага цэнтральна
га выканаўчага камітэта ад 31 студзеня 
1919 года «Аб прызнанні незалежнасці 
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікі» [13, дак. № 76, с. 103]. 

Пытанні міжнароднага прызнання i 
знешняй палітыкі ССРБ, вызначэння яе 
межаў, адносін з РСФСР і іншымі савецкі
мі рэспублікамі знайшлі пэўнае адлю
страванне ў рашэннях Першага Усебела
рускага з’езда Саветаў (Мінск, 2–3 лютага 
1919 года). Прынятая з’ездам Канстыту
цыя ССРБ не змяшчала палажэнняў аб 
асновах і прынцыпах унутранай і знеш
няй палітыкі навастворанай дзяржавы. 
У звароце «Да ўcix народаў i ix урадаў» 
выказвалася ўпэўненасць, што «сама
стойная Сацыялістычная Савецкая Бе
ларуская Рэспубліка будзе прызнана 
ўciмi народамі паасобна, як яна прызна
на брацкай Расійскай Сацыялістычнай 
Федэратыўнай Савецкай Рэспублікай». 
З’езд звярнуўся да ўcix народаў i ўрадаў 
з заклікам уступіць у непасрэдныя ды
пламатычныя адносіны з ССРБ [13, дак. 
№ 77, с. 104]. Але ён застаўся без адка
зу. Ніякіх канкрэтных захадаў у справе 
міжнароднага прызнання і ўстанаўлення 
дыпламатычных адносін з замежнымі 
дзяржавамі ўрад ССРБ і КЗС не рабілі.

3 лютага ЦБ КП(б)Б вызначыла новы 
склад урада, зацвердзіўшы загадчыкам 
КЗС М. Пятрова, і прыняло рашэнне аб 
стварэнні Прэзідыума ЦВК ССРБ у скла дзе 
трох чалавек: А. Мяснікова – старшыні, 
кіраўнікоў камісарыятаў па ўнутраных і 
замежных справах (С. Іванова і М. Пятро
ва) [1, с. 102]. 5 лютага сесія ЦВК Беларусі 
зацвердзіла новы склад урада і Малога 
Прэзідыума ЦВК. 

10 лютага на пасяджэнні ЦБ КП(б)Б  
пры разглядзе пытання аб новым 
складзе ўрада ЛітБел адбыўся востры 
абмен думкамі наконт лёсу КЗС і не
каторых іншых камісарыятаў. Член ЦК 
Камуністычнай рабочай партыі Польшчы 
(КРПП) у Расіі Іосіф Далецкі сказаў, што 
пытанне аб складзе ўрада абмяркоўвалася 
ў ЦК КРПП, пры гэтым «признано жела
тельным уничтожение комиссариата 
иностранных дел» [8, арк. 29.]. Павод
ле слоў самога Пятрова, увогуле няма 
ніякай неабходнасці для Беларусі ў замеж
най палітыцы; дастаткова мець невялікі 
тэхнічны апарат пад кіраўніцтвам аднаго 
з членаў Прэзідыума ЦВК. Яму запярэчыў 
Далецкі: сваю знешнюю палітыку неаб

Ул
а

д
зі

м
ір

 С
н

а
п

к
о

ўС
к

і. 
а

б
 д

зе
й

н
а

С
ц

і к
а

м
іС

а
р

ы
я

та
 з

а
м

еж
н

ы
х

 С
п

ра
ў 

СС
р

б
 (С

тУ
д

зе
н

ь
 –

 л
ю

ты
 1

91
9 

го
д

а
)



6 4

ходна мець, і гэта будзе вельмі важная 
палітыка, таму яе давя дзецца весці пад 
кіраўніцтвам савецкай Расіі ўсяму ўраду. 
Дыскусію падагульніў камісар фінансаў 
Рэйнгольд, адзначыўшы, што пры Прэ
зідыуме ЦВК павінен існаваць асобны 
сакратарыят па замежных справах пад 
кіраўніцтвам аднаго з членаў Прэзідыума. 
Старшынёй урада павінна быць асоба з 
Цэнтра (РСФСР), якая б звязвала ўрад 
з ЦК РКП(б). У прынятай пастанове ЦБ 
КП(б)Б зыходзіла з таго, што ў аб’яднаным 
урадзе ЛітБел камісарыяты замежных 
спраў, нацыянальных спраў, гандлю і 

прамысловасці не патрэбны («не должны 
существовать») [8, арк. 29 – 29 адв.].

Пры абмеркаванні наступнага пун
кта парадку дня аб паездцы дэлегацыі 
беларускага ўрада ў Вільню для выра
шэння пытанняў аб складзе аб’яднанага 
ўрада ЛітБел камісар па ваенных спра
вах Іосіф Уншліхт выказаўся супраць 
кандыдатуры Пятрова, паколькі той 
нетактоўна паводзіў сябе ў адносінах з 
Іофэ. У адказ Пятроў зняў «па прынцы
повых меркаваннях» сваю кандыдатуру 
ў члены дэлегацыі, і яна скарацілася да 
двух чалавек – Мяснікова і Іванова. Так
сама Пятроў заявіў, што складае з сябе 
паўнамоцтвы камісара па замежных 
справах. Яго заява была прынята, аднак 
Пятрова пакінулі ў Прэзідыуме ЦВК [8, 
арк. 30; 13, с. 6–7]. 

Пра самога М.П. Пятрова мала што 
вя дома, біяграфічнага нарысу пра яго ня
ма ў энцыклапедыях. Паводле архіў  ных 
дакументаў, на пасяджэнні ЦБ КП(б)Б  
19 студзеня 1919 года член ЦВК Іван 
Алібегаў і Рэйнгольд ахарактарызавалі 
яго як каштоўнага работніка, які згод
ны застацца для працы ў Мінску, і 
прапанавалі запрасіць яго для заняцця 
адной з адказных пасад. Гэта даручылі 
выканаць Алібегаву [8, арк. 14–15].

На згаданым вышэй гістарычным 
пасяджэнні ЦБ КП(б)Б 22 студзеня, на 
якім адбыўся, можна сказаць, першы 
канфлікт паміж Масквой і Мінскам, 
пасля выступлення Іофэ першым слова 
ўзяў Пятроў. Ён, дарэчы, не пералічаны 
сярод прысутных членаў Цэнтральнага 
бюро, і гэта дае падставы не лічыць яго 
членам ЦБ. Невядома таксама, якую па
саду займаў Пятроў на той момант. 

Ён заявіў, што калі ЦК РКП(б) настой
вае на сваіх прапановах (аб скарачэнні 
тэрыторыі ССРБ і аб федэрацыі Беларусі, 
як і Літвы і Латвіі, з РСФСР), то ЦБ 
павінна іх прыняць і паставіць пытан
не, каб увайсці ў федэрацыю з Расіяй, 
на з’езде Саветаў [13, дак. № 74]. Бе
ларускае ЦБ на чале з Мясніковым, як і 
група Жылуновіча, занялі тады цвёрдую 
пазіцыю і адхілілі прапановы расійскага 
ЦК, аднак пазней усё ж былі вымушаны 
іх прыняць. Што датычылася Пятрова, то 
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яго адкрытая палеміка з прадстаўніком 
ЦК РКП(б) Іофэ прыйшлася шэрагу членаў 
ЦБ не па душы. Ваенкам Уншліхт на зга
даным вышэй пасяджэнні ЦБ 10 лютага 
адхіліў кандыдатуру Пятрова для паездкі 
ў Вільню, паколькі яго пазіцыя «ввиду его 
личных трений с Иоффе вызывает лиш
нюю страстность» [8, арк. 30]. 

Галоўнай знешне і ваеннапалітычнай 
праблемай ЛітоўскаБеларускай ССР 
было прадухіленне вайны з Польшчай. 
16 лютага Часовы рабочасялянскі ўрад 
Літоўскай ССР і ЦВК ССРБ накіравалі но
ту польскаму ўраду з прапановай ства
рыць змешаную камісію для мірнага 
ўрэгулявання спрэчных тэрытарыяльных 
пытанняў і ўсталявання дзяржаўнай мя
жы паміж толькі што абвешчанай ЛітБел і 
Польшчай [13, дак. № 82, с. 110–111]. Яна 
была падпісана старшынёй ЦВК ССРБ 
Мясніковым і старшынёй СНК ЛітБел, 
наркамам замежных спраў Вінцасам 
МіцкявічусамКапсукасам. 

28 лютага ЦВК ЛітБел выдаў Дэкла
рацыю аб знешняй палітыцы, у якой 
зноў выказвалася гатоўнасць «выра
шаць усе спрэчныя пытанні палюбоўна 
і міралюбіва». З абурэннем канстатава
лася, што ўрад Польшчы не адказаў на 
прапанову аб стварэнні змешанай камісіі 
і працягвае наступленне. У Дэкларацыі 
змяшчаўся новы заклік «да ўсіх народаў і 
іх урадаў» прызнаць ужо Сацыялістычную 
Савецкую Рэспубліку Літвы і Беларусі і 
ўступіць з ёю ў зносіны [13, дак. № 86, 
с. 116–117]. Але прапанова засталася без 
адказу. Польшча і краіны Антанты не 
прызнавалі ЛітБел і адмаўляліся ўступаць 
з ёй у перагаворы. 

Такім чынам, у два першыя месяцы 
свайго існавання Беларуская Савецкая 
Рэспубліка перажыла драматычныя пе
раломы лёсу, звязаныя перш за ўсё са 
знешнімі, міжнароднымі фактарамі. За
цятая барацьба беларускіх камуністаў 
з «абласнікамі», якія не прызнавалі бе
ларускай нацыі і не жадалі самастойнай 
беларускай дзяржаўнасці, адбывалася ва 
ўмовах геапалітычных эксперыментаў 
бальшавіцкага ўрада. 

У не менш драматычных умовах на
раджалася знешнепалітычнае ведамства 

савецкай Беларусі. З трэцяй спробы бы
ла падабрана кандыдатура члена ўрада 
па замежных справах (Фальскі), які 
прабыў на гэтай пасадзе крыху больш 
за месяц. Яго пераемнік Пятроў меў су
працьлеглыя вялікадзяржаўныя погляды 
і не бачыў неабходнасці, каб невялікая 
рэспубліка мела ўласную знешнюю 
палітыку і паўнавартасны камісарыят за
межных спраў. Урэшце Пятроў адмовіўся 
ад паўнамоцтваў кіраўніка гэтага ка
місарыята. 

Гераічнае і трагічнае, выпадковае 
і заканамернае пераплялося ў лёсах 
супрацоўнікаў беларускай дыпламатыч
най службы. Гэта было характэрна і ў яе 
першыя месяцы існавання, і ў наступ
ныя дзесяцігоддзі. Разам з тым ва ўсе 
часы стогадовай гісторыі Наркамата, 
а потым Міністэрства замежных спраў 
БССР/Рэспублікі Беларусь вызначаль
най рысай беларускай дыпламатыі і яе 
дыпламатычных кадраў было служэнне 
інтарэсам беларускай дзяржаўнасці. 

Артыкул паступіў  
у рэдакцыю 06.02.2019 г.


