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ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ВЫВУЧЭННЯ ЛІБЕРАЛЬНЫХ ПАРТЫЙ І ІХ АДГАЛІНАВАННЯЎ
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ПАЧАТКУ ХХ ст.
Аннотация. Проведен объективный и всесторонний анализ хода, итогов, значения и перспектив исследования
истории либеральных партий и их отделов на территории Беларуси в начале ХХ в. При определении периодов
в развитии историографии изучения политических партий выделена дореволюционная, советская и современная
(или новейшая) историография.
Сделаны выводы о том, что российская и отечественная историография основательно, с разных концептуальных
и методологических позиций, изучила либеральное движение начала ХХ в., отметив практически все возможные
точки зрения на его роль и место в общественно-политической жизни страны. Дальнейшие перспективы научного
поиска по данной проблематике лежат в разных плоскостях: выявление и изучение тех факторов общественнополитического развития Беларуси, которые обусловили невозможность исторического компромисса между властью
и либералами; более детальное изучение политических биографий и систем взглядов представителей либерального
движения, причем не только лидеров, что отчасти уже сделано, но и «простых» участников, а также факторов,
которые влияли на их мировоззрение; детальное изучение социокультурной среды на белорусских землях, в которой
формировались либеральные ценности. Требует обновления методологический аппарат исторических исследований:
использование макро- и микроподходов новой социальной истории, психоистории, семиотики; решать исследователь
ские проблемы необходимо средствами, заимствованными из разных сфер знаний.
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HISTORIOGRAPHY OF STUDYING THE LIBERAL PARTIES AND THEIR DEPARTMENTS
ON THE TERRITORY OF BELARUS AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Abstract. An objective and comprehensive analysis of the course, results, significance and prospects of studying the history of liberal parties and their departments in Belarus at the beginning of the 20th century was carried out. When determining periods in the development of historiography of the study of political parties, pre-revolutionary, Soviet, and modern
(or newest) historiography is distinguished.
It is concluded that Russian and Belarusian historiography thoroughly, from different conceptual and methodological
positions, studied the liberal movement of the early 20th century, noting almost all possible points of view on its role and
place in the country’s social and political life. Further prospects for a scientific search on this issue lie on different planes: the
identification and study of those factors of the socio-political development of Belarus that made impossible a historical compromise between the authorities and liberals; a more detailed study of political biographies and belief systems of representatives of the liberal movement, not only leaders, which has already been partially done, but also “simple” participants, as well
as factors that influenced their worldview; a detailed study of the sociocultural environment in Belarus, in which liberal values were formed. The methodological apparatus of historical research requires updating: the use of macro- and micro-approaches of the new social history, psychohistory, semiotics; research problems must be solved by means borrowed from different fields of knowledge.
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Уводзіны. Вывучэнне гісторыі лібералізму пачатку ХХ ст. уяўляе сабой актуальную навуковую і палітычную задачу. У глабальнай трансфармацыі ўсіх бакоў грамадскага і дзяржаўнага
жыцця, якую перажываюць з канца мінулага стагоддзя беларускія землі, ліберальная ідэалогія
і палітычная практыка адыгрываюць адну з вядучых роляў. Практычна немагчыма ўявіць сучасную палітычную сістэму дэмакратычнай дзяржавы без партый і рухаў ліберальнага кірунку.
Гісторыя ХХ ст. паказала, што ліберальныя каштоўнасці, нягледзячы на ўсе выпрабаванні, застаюцца прыцягальнымі для значнай колькасці людзей. У сувязі з гэтым актуалізуецца даследаванне гісторыі ліберальных партый пачатку ХХ ст., у якіх пачаўся якасна новы перыяд развіцця. Падчас Першай расійскай рэвалюцыі аформіліся ліберальныя партыі (Канстытуцыйнадэмакратычная партыя (КДП), «Саюз 17 кастрычніка»), якія актыўна дзейнічалі на палітычнай
арэне да ўсталявання савецкай улады ў краіне. За гэты час яны распрацавалі мадэль перабудовы
Расійскай імперыі, куды ўваходзілі і беларускія землі, заснаваную на прынцыпах грамадзянскай
супольнасці і прававой дзяржавы. Нягледзячы на тое, што ліберальныя каштоўнасці не былі
ўспрыняты большай часткай грамадства, дзейнасць палітычных партый ліберальнага кірунку
таго часу дае павучальныя ўрокі для сучаснасці, іх ідэі выкарыстоўваюцца ў палітычнай практыцы ў нашы дні.
Гэтым абумоўлена навуковая задача – аб’ектыўна і ўсебакова прааналізаваць працэс, вынікі,
значэнне і перспектывы даследавання гісторыі ліберальных партый і іх адгалінаванняў на тэрыторыі Беларусі ў пачатку ХХ ст. Такая праца дазволіць зрабіць больш поўнымі і аб’ектыўнымі
навуковыя ўяўленні аб палітычнай гісторыі нашай краіны ў ХХ ст., развіцці айчыннай гістарыяграфіі на працягу стогадовага перыяду, выявіць праблемы і вызначыць задачы далейшага развіцця гістарычнай думкі.
Розныя аспекты гісторыі палітычных партый пачатку ХХ ст. распрацоўваліся многімі даслед
чыкамі. Пры вызначэнні перыядаў у развіцці гістарыяграфіі вывучэння палітычных партый
найбольш часта ўжываецца агульная перыядызацыя гісторыі гістарычнай навукі, цесна звязаная
з асноўнымі этапамі айчыннай гісторыі. У сувязі з гэтым вылучаецца дарэвалюцыйная, савецкая
і сучасная (ці найноўшая) гістарыяграфія.
Асноўная частка. Асновы вывучэння палітычных партый закладваліся ў дарэвалюцыйны
перыяд. Першыя спробы асвятлення гісторыі лібералізму пачатку ХХ ст. былі зроблены гісторыкамі, палітыкамі, грамадскімі дзеячамі ва ўмовах вострай ідэйна-палітычнай барацьбы 1905–
1917 гг. Большасць аўтараў пры гэтым былі непасрэднымі ўдзельнікамі апісваемых падзей
(М. М. Вінавер, М. А. Грэдэскул, П. М. Мілюкоў, П. Б. Струвэ і інш.) [1–4]. Іх працы з’яўляюцца
адначасова і гістарыяграфічным фактам, і крыніцай. З аднаго боку, яны неслі значную факталагічную інфармацыю, але ў той жа час змяшчалі ацэнкі і характарыстыкі, якія выходзілі на ўзровень канцэптуальных абагульненняў.
Асноўныя канцэптуальныя падыходы да гісторыі лібералізму вынікалі з палітычных поглядаў аўтараў і адпавядалі тром асноўным напрамкам грамадскай думкі: ліберальнаму, кансерватыўнаму, сацыялістычнаму.
Першы зыходзіць з таго, што галоўная мэта лібералаў – мірнае эвалюцыйнае рэфармаванне
краіны на прынцыпах грамадзянскай супольнасці і прававой дзяржавы на аснове разумнага кампрамісу з уладай. Адсюль вынікае прызнанне тактыкі заканадаўчай парламенцкай работы як адзіна магчымай ва ўмовах, якія складваліся на пачатку ХХ ст. (з 1906 г.). Пры гэтым асноўная віна
за рэвалюцыйныя ўзрушэнні ўскладвалася, з аднаго боку, на ўладу, якая не здолела знайсці паразумення з грамадствам і ліберальнай апазіцыяй, з другога – на левыя партыі, якія займалі
дэструктыўныя пазіцыі, а ў Дзяржаўнай думе займаліся рэвалюцыйнай прапагандай замест парламенцкай работы.
У аснове кансерватыўнага погляду на лібералізм знаходзілася сістэмаўтваральная ідэя аб
тым, што лібералізм як з’ява заходняй цывілізацыі не адпавядала гістарычным рэаліям Расійскай імперыі. Пры такім падыходзе лібералы з’яўляліся ледзь не галоўнымі вінаватымі ў сацыяльна-эканамічным і палітычным крызісе ў пачатку XX ст. Дадзеныя тэарэтычныя ўстаноўкі
вызначылі як “абвінаваўчую” накіраванасць, так і тэматыку работ пра лібералаў. Аўтары кансерватыўнага напрамку, правыя лібералы не лічылі патрэбным сур’ёзна аналізаваць сістэму поглядаў
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і каштоўнасцей расійскіх лібералаў, ідэалогію іх палітычных партый, якія дзейнічалі ў тым ліку
і на беларускіх землях.
Крытычныя характарыстыкі дзейнасці ліберальных партый былі ўласцівы работам аўтараў,
якія прытрымліваліся сацыял-дэмакратычнай ідэалогіі (меншавікоў і бальшавікоў), хаця ўзровень крытыкі, якая змяшчаецца ў меншавіцкай і бальшавіцкай літаратуры, быў розным.
У 1909–1914 гг. пад рэдакцыяй сацыял-дэмакратаў Ю. В. Мартава, С. М. Маслава і А. М. Патрэсава выйшаў пяцітомнік «Общественное движение в России в начале ХХ века» [5]. Зборнік
з’яўляўся спробай асэнсавання перадумоў, ходу і вынікаў Першай расійскай рэвалюцыі. У ім
змяшчаецца аналіз гісторыі ўсіх галоўных палітычных партый Расіі, у тым ліку прыводзяцца некаторыя звесткі аб колькасці і тактыцы кадэтаў і акцябрыстаў на тэрыторыі Паўночна-Заходняга
краю. Аўтары сцвярджалі, што ліберальная буржуазія з’яўлялася актыўнай апазіцыйнай сілай
у барацьбе з самадзяржаўем. Больш таго, партыю кадэтаў аўтары-меншавікі адназначна лічылі
дэмакратычнай.
Іншыя ацэнкі лібералаў змяшчаліся ў працах бальшавіцкіх аўтараў, дзе даказваліся буржуазная класавая накіраванасць ліберальных партый і контррэвалюцыйны характар іх дзейнасці.
Гэта даследаванні В. В. Вараўскага, А. В. Луначарскага, а таксама іншых аўтараў і, галоўным
чынам, У. І. Леніна, які адыграў галоўную ролю ў фарміраванні гістарыяграфічнай традыцыі,
што стане адзінай у СССР [6; 7, с. 410]. У такіх працах дэкларавалася, што галоўная мэта лібералаў – усталяваць у краіне буржуазны лад, ліквідаваўшы перажыткі феадалізму. Але на рашучыя
метады барацьбы лібералы былі няздольны з-за баязлівасці і слабасці буржуазіі, цесна звязанай з самадзяржаўем, а таксама з-за асцярогі выклікаць у краіне народную рэвалюцыю. Адсюль
вынікаюць умеранасць тактыкі лібералаў і іх імкненне дамовіцца з імператарскай уладай. У цэлым жа, на думку сацыялістаў, парламенцкая тактыка ліберальнай апазіцыі не магла прынесці
поспеху з-за слабасці лібералаў і вастрыні перажывемага краінай крызісу, пераадолець які можна было толькі рэвалюцыйным шляхам.
Асаблівае месца ў дарэвалюцыйнай гістарыяграфіі займае выдадзены ў 1910 г. пад рэдакцыяй А. І. Кастэлянскага зборнік “Формы национального движения в современных государствах”,
які быў напісаны калектывам даследчыкаў на матэрыялах трох імперый – АўстраВенгерскай,
Расійскай і Германскай [8]. На прыкладзе нацыянальных рэгіёнаў Расійскай імперыі аўтары характарызавалі пашырэнне ліберальнай ідэалогіі, у тым ліку і на беларускіх землях. У раздзеле
“Недержавные национальности и первые этапы национального строительства” былі змешчаны
публікацыі М. Грушэўскага – аб украінцах, Р. Петэрсана – аб латышах, С. Дубнова – аб яўрэях,
Л. Кржывіцкага і М. Ромера – аб паляках Польшчы і ПаўночнаЗаходняга краю, З. Авалава – аб
грузінах, С. Ціграняна – аб армянах. У гэты ж раздзел увайшоў артыкул А. Навіны (А. Луцкевіча) “Белорусы”, дзе аўтар аналізуе прычыны і перадумовы зараджэння беларускага нацыянальнага руху [9, с. 32–33].
Такім чынам, у дакастрычніцкі перыяд пачалі фарміравацца некалькі гістарыяграфічных
традыцый асвятлення праблемы. Гэта разнастайнасць, як правіла, была звязана з адрозненнем
ідэалагічных пазіцый, светапоглядным плюралізмам аўтараў, якія належалі да тых ці іншых
палітычных (партыйных) груповак і падзялялі іх погляды і праграмы. Аднак у Расіі пасля каст
рычніцкіх (1917 г.) падзей атрымала развіццё толькі бальшавіцкая канцэпцыя. Астатнія былі выцеснены разам з іх носьбітамі за межы дзяржавы і рэалізоўваліся ў працах эмігрантаў, а з цягам
часу – у працах заходніх навукоўцаў.
Савецкі перыяд гістарыяграфіі праблемы звязаны з афармленнем і функцыянаваннем аднапартыйнай палітычнай сістэмы. Ён характарызуецца наяўнасцю адной метадалагічнай парадыгмы (марксісцка-ленінскай). Многія пытанні, звязаныя з гісторыяй “непралетарскіх” партый,
знаходзіліся пад ідэалагічнай забаронай. Гэтым тлумачыцца малая колькасць даследаванняў,
прысвечаных арганізацыям ліберальнага кірунку.
Пачатак вывучэнню арганізацыйнай структуры, асаблівасцей ідэалогіі і тактыкі ліберальнай
апазіцыі ў Беларусі быў пакладзены ў артыкуле А. Бонч-Асмалоўскага, уключанага ў зборнік
«Беларусь», які быў выдадзены ў 1924 г. у сувязі з пяцігоддзем абвяшчэння БССР [10]. Аўтар
закрануў палітычны аспект у дзейнасці такіх арганізацый, як Таварыства аматараў выяўленчага
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мастацтва, Пушкінскай бібліятэкі, Таварыства аховы жанчын і іншых. Аднак пісаў ён, галоўным
чынам, пра апазіцыю царызму ў Мінскай губерні.
На пачатку ХХ ст. ліберальнай ідэалогіі, асабліва пры вырашэнні нацыянальнага і аграрнага
пытанняў, прытрымліваліся некаторыя яўрэйскія і польскія палітычныя партыі, якія распаў
сюджвалі сваю дзейнасць на тэрыторыі Беларусі.
Пытанні яўрэйскага ліберальнага руху на беларускіх землях закранаюцца ў працах Ю. І. Ге
сена і С. М. Дубнова, прысвечаных гісторыі яўрэяў у Расійскай імперыі [11; 12]. Дзейнасць
Саюза дасягнення раўнапраўя яўрэяў у Расіі, а таксама іншых яўрэйскіх грамадскіх арганізацый
часткова асвятлялася ў зборніках “Расія і яўрэі”, якія выдаваліся за мяжой [13].
Польскі нацыянальны рух на беларускіх землях у айчыннай гістарыяграфіі доўгі час не з’яў
ляўся аб’ектам спецыяльнага даследавання. Хаця існуюць працы, прысвечаныя асобным аспек
там гэтага руху. Так, шмат справядлівых заўваг наконт дзейнасці на тэрыторыі Беларусі польскіх
землеўладальнікаў і гарадской інтэлігенцыі можна знайсці у кнізе А. Цвікевіча [14]. Палітычную
дзейнасць польскіх землеўласнікаў і прадстаўнікоў каталіцкага духавенства ў сваёй манаграфіі
разгледзеў К. Шабуня [15]. Ён засноўваўся, галоўным чынам, на аналізе думскіх выступленняў польскіх дэпутатаў і разглядаў толькі той аспект іх палітычнай дзейнасці, які быў звязаны
з аграрным пытаннем. Пры гэтым аўтар грунтаваўся на пазіцыі, што адзіным абаронцам сялян
ства былі бальшавікі і толькі іх праграма цалкам адпавядала гэтым інтарэсам. Адным з першых
польскіх даследчыкаў, хто прадпрыняў спробу аналізу польскага нацыянальнага руху на
тэрыторыі Беларусі, быў публіцыст, навуковец і палітык Л. Васілеўскі [16]. Ён ахарактарызаваў
першыя польскія палітычныя партыі краю, прычым асноўную ўвагу ўдзяліў Канстытуцыйнакаталіцкай партыі і Польскай дэмакратычна-нацыянальнай партыі на Літве, якія па многіх
пытаннях займалі ліберальныя пазіцыі.
У канцы 1950-х – 1970-я гг. крытыка культу асобы Сталіна, спробы пераасэнсавання асобных
гістарычных фактаў узмацнілі цікавасць да вывучэння непралетарскіх партый. Аднаўлялася
ленінская канцэпцыя трох палітычных лагераў у Першай расійскай рэвалюцыі, што павысіла
цікавасць і да гісторыі лібералізму ў Расійскай імперыі. Аднак да канца 1960-х гг. у савецкай
гістарыяграфічнай навуцы не існавала даследаванняў з комплексным аналізам усіх бакоў
праблематыкі ліберальных партый. Вывучаліся толькі яе асобныя аспекты, найбольшая ўвага
надавалася аграрнаму, нацыянальнаму пытанням, праблеме ўвядзення земстваў у заходніх
губернях. Найперш, гэта працы У. В. Коміна і Л. М. Спірына [17; 18].
У 1970–1980я гг. выходзяць працы па гісторыі асобных партый ліберальнага кірунку.
Ліберальным рухам пачатку ХХ ст. займаліся К. Ф. Шаціла, Н. А. Балашова і іншыя даследчыкі
[19–20]. Упершыню лібералізм стаў разглядацца як цэласная з’ява, якая бярэ пачатак у земскім
лібералізме, такім чынам, была пастаўлена праблема ўзаемасувязі “старога” паслярэформеннага
земскага лібералізму з “палітычным кірункам расійскай буржуазіі” напярэдадні і ў перыяд
Першай расійскай рэвалюцыі. Была таксама ўдакладнена перыядызацыя працэсу станаўлення
лібералізму ў Расіі як комплекснай з’явы ідэалогіі, палітыкі і арганізацыі.
Аб розных аспектах гісторыі Канстытуцыйна-дэмакратычнай партыі пісалі В. В. Шалахаеў,
Н. Г. Думава і іншыя гісторыкі [21–23]. В. В. Шалахаеў даследаваў асноўныя этапы стварэння
партый кадэтаў і акцябрыстаў, іх арганізацыйную структуру і колькасць, сацыяльны склад, пра
грамныя палажэнні і тактыку. Праўда, аб дзейнасці канстытуцыйных дэмакратаў і “Саюза 17 каст
рычніка” ў беларускіх губернях у яго працах згадваецца толькі эпізадычна [21–22]. У манаграфіі
Н. Г. Думавай былі разгледжаны асобныя аспекты дзейнасці фракцыі кадэтаў у IV Дзяржаўнай
думе, зроблена спроба вывучэння лібералаў у комплексе з іншымі расійскімі партыямі ў кантэк
сце вырашэння імі тых ці іншых праблем (аграрнай, нацыянальнай і інш.) [23]. Я. Д. Чэрменскі
прааналізаваў пазіцыі расійскай буржуазіі і дзеянні царскага ўрада ў ходзе Першай расійскай
рэвалюцыі. У яго манаграфіі ёсць сведчанні і пра дзейнасць ліберальнай апазіцыі на тэрыторыі
Беларусі [24]. У цэлым, аўтарамі была зроблена спроба выявіць узровень апазіцыйнасці лібе
ральных партый, у прыватнасці кадэтаў, напярэдадні і ў ходзе Першай расійскай рэвалюцыі,
была пастаўлена праблема характару перапляцення апазіцыйных і згодніцкіх тэндэнцый у пра
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грамных устаноўках і тактычнай дзейнасці лібералаў, хоць аб’ектыўна ў тых умовах яна не магла
быць вырашана.
Як ужо адзначалася, аб’ектам вывучэння навукоўцаў з’яўлялася думская, а таксама выдавецкая дзейнасць палітычных партый на тэрыторыі Беларусі. Саперніцтва паміж рознымі палітычнымі партыямі і арганізацыямі беларускіх губерняў у перыяд выбарчых кампаній у Дзяржаўную
думу часткова разглядалася С. М. Сідзельнікавым, А. А. Васілеўскім і іншымі даследчыкамі
[25–26]. Палітычную барацьбу ў Беларусі і дзейнасць дэпутатаў ад беларускіх губерняў у Дзяржаўнай думе даследаваў Я. Запруднік [27]. У манаграфіі М. А. Марцюховай раскрываецца ўдзел
палітычных партый і арганізацый, у тым ліку кадэтаў і акцябрыстаў, у грамадска-палітычным
жыцці Беларусі ў перыяд афармлення, выбараў і дзейнасці I Дзяржаўнай думы Расійскай імперыі ў жніўні 1905 – ліпені 1906 г. [28].
Грамадска-палітычныя погляды ліберальнай апазіцыі ў Беларусі пачатку ХХ ст. аналізаваліся
М. В. Рожыным на прыкладзе вывучэння мінскай газеты “Северо-Западный край” [29]. У. М. Конан
даследаваў палітычны радыкалізм і кансерватызм на прыкладзе газет “Белорусский вестник”, “Северо-Западный край”, “Голос провинции”, “Окраина”, “Минская речь”, “Минское слово”
і іншых [30].
Такім чынам, да канца 1980-х гг. намаганнямі даследчыкаў, нягледзячы на захаванне пэўных стэрэатыпаў савецкай гістарыяграфіі, былі дэталёва прааналізаваны структура, эвалюцыя,
праграмы і тактыка палітычных партый ліберальнага кірунку ў пачатку ХХ ст. Была зроблена выснова аб тым, што перыяд паміж 1895 і 1905 гг. быў часам завяршэння арганізацыйнага
афармлення лібералізму, які прайшоў шлях ад земстваў да палітычных партый; звернута ўвага
на тое, што ва ўмовах нарастаючай рэвалюцыйнай хвалі, імклівага фарміравання правага і левага крыла ліберальнага руху лібералы спрабавалі дамагчыся палітычнага і ідэалагічнага ўплыву на масы, стаць самастойнай сілай у палітычнай барацьбе і рэфармаваць краіну, надаўшы ёй
аблічча буржуазна-канстытуцыйнай дзяржавы.
Разам з гэтым варта мець на ўвазе, што ўся літаратура аб ліберальных партыях Расіі пачатку
ХХ ст. з’явілася не ў выніку прызнання самакаштоўнасці лібералізму, а толькі ў сувязі з вывучэннем іх як палітычных праціўнікаў бальшавікоў. Гэта вызначыла і ідэалагізаваны падыход
да спосабу падачы матэрыялу і адбору фактаў, што прыводзіла да суб’ектыўных высноў (паранейшаму нават кадэты называліся “антыдэмакратычнай” і “ліберальна-манархічнай” партыяй).
Не праводзілася таксама сістэмнага аналізу рэфармісцкай ідэалогіі, захоўваўся тэзіс аб яе недасканаласці ў параўнанні з рэвалюцыйнай.
Наступны перыяд развіцця гістарыяграфіі праблемы пачаўся на мяжы 1980–1990-х гг. Менавіта у гэты час узмацніўся працэс назапашвання новых якасных параметраў, у значнай ступені абумоўленых зменамі палітычнага становішча ў краіне, што дазволіла шэрагу даследчыкаў
у пачатку 1990-х гг. паставіць пытанне аб адналінейнасці традыцыйнага падыходу да разгляду
гісторыі ліберальных партый.
Вялікая роля ў вывучэнні лібералізму ў постсавецкі перыяд належыць В. В. Шалахаеву
і А. М. Медушэўскаму, якія вывелі даследаванне дадзенай праблематыкі на якасна новы ўзровень.
В. В. Шалахаеў у сваіх працах раскрыў змястоўны бок уяўленняў лібералаў аб пераўтварэнні тагачаснай расійскай рэчаіснасці. Ён прыйшоў да высновы, што сістэмаўтваральнай у лібералізме
з’яўляецца ідэя індывідуальнай свабоды, а ўсе астатнія структурныя элементы, якія складаюць
сістэму ліберальных каштоўнасцей, выконваюць функцыі перадумоў і ўмоў для найбольш адэкватнай самарэалізацыі чалавека. Прычым сістэму ідэй аўтар увязаў з праграмамі канкрэтных
палітычных партый. Ён прааналізаваў стаўленне канстытуцыяналістаў да праблем вайны і рэвалюцыі, перспектыў мадэрнізацыі краіны, фарміравання грамадзянскай супольнасці і прававой
дзяржавы, а таксама ліберальную пастаноўку і варыянты вырашэння нацыянальнага, сацыяльнага і іншых надзённых пытанняў таго часу [31]. А. М. Медушэўскі даследаваў расійскі канстытуцыйны працэс у параўнальнай перспектыве. Ён меркаваў, што пасля 1905 г. у краіне ўсталяваўся рэжым уяўнага канстытуцыяналізму, гістарычна супрацьлеглага сапраўднаму (заход
нееўрапейскаму) варыянту канстытуцыяналізму [32]. Аб’ектам даследавання дадзенага аўтара
з’яўляюцца таксама стратэгія лібералаў, іх рэфарматарскія праекты і тэарэтычныя пабудовы.
Так, напрыклад, лічачы сістэмаўтваральным для лібералізму паняцце правоў асобы, ён адзна-

Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. 2020. Т. 65, № 2. С. 172–180 177

чае, што канкрэтная праграма лібералізму змяняецца ў адпаведнасці з тым, дэфіцыт якіх правоў
(эканамічных, сацыяльных, палітычных, нацыянальных, рэлігійных) асабліва адчувальны для
дадзенага грамадства. Адсюль, на думку даследчыка, вынікае даволі распаўсюджаная супярэчнасць: «Постоянное изменение форм либеральной идеологии и даже некоторых ее содержательных параметров» [33, с. 43].
У пачатку 1990-х гг. з’яўляюцца айчынныя даследаванні, у якіх адным з кампанентаў выступае вывучэнне ліберальнай тэматыкі. Гэта працы па гісторыі беларускай дзяржаўнасці, аграрнага пытання, расійскіх рэвалюцый і палітычных партый [34–36]. Пэўную ролю адыгрываюць
даследаванні па гісторыі сумежных праблем – земскага самакіравання, Дзяржаўнай думы, Часовага ўрада, расійскага палітычнага масонства [37–39]. Разам з тым неабходна адзначыць, што
большасць даследаванняў праводзілася ў агульнарасійскім кантэксце. Спецыфіка, умовы дзейнасці ліберальных партый і іх адгалінавнняў на беларускіх землях вывучаліся не дастаткова.
У апошнія гады беларускія гісторыкі працягваюць вывучаць праблемы гісторыі ліберальных
партый. Гэтай тэматыцы прысвечана даследаванне Д. С. Лаўрыновіча [40]. Асноўная ўвага ў працы нададзена аналізу дзейнасці вядучых палітычных партый ліберальнага кірунку – канстытуцыйных дэмакратаў і акцябрыстаў, а таксама арганізацый, якія падзялялі іх ідэалогію. Раскрыты
ўмовы іх фарміравання на тэрыторыі Беларусі: наяўнасць пэўных сацыяльных слаёў грамадства –
чыноўнікаў, інтэлігенцыі, памешчыкаў рымска-каталіцкага веравызнання; грамадскіх арганізацый і органаў самакіравання (гарадскіх і земскіх), якія атрымалі ва ўмовах Першай расійскай
рэвалюцыі магчымасць рэалізаваць свае палітычныя мэты. Важным у даследаванні з’яўляецца
аналіз тэрытарыяльнага размяшчэння, арганізацыйнай структуры, колькасці, канфесійнага, нацыянальнага і сацыяльнага складу ліберальных арганізацый і іх саюзнікаў у заходніх губернях,
дзе ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі Расійскай імперыі вялікім было прадстаўніцтва католікаў
і іўдзеяў. Разам з тым аўтар фактычна не закранае пытання аб магчымасці кансалідацыі розных
аб’яднанняў у адзіную партыю беларускага лібералізму. Раскрываючы дзейнасць ліберальных
арганізацый, аўтар не надае належнай увагі аналізу польскіх палітычных партый ліберальнага кірунку, якія распаўсюджвалі сваю дзейнасць на тэрыторыю Беларусі. У той жа час у даследаванні абгрунтавана сцвярджаецца, што спецыфіка нацыянальнага складу КДП у ПаўночнаЗаходнім краі з’явілася прычынай таго, што ў параўнанні з кадэтамі цэнтра Расіі беларускія
кадэты займалі больш радыкальныя пазіцыі, выказваліся за роўнасць нацый, свабоду нацыянальнага жыцця, увядзенне мясцовага самакіравання, адукацыі на роднай мове, прадастаўленне
раўнапраўя яўрэйскаму насельніцтву.
У 2018 г. выйшла з друку калектыўная манаграфія “Грамадскапалітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг.”. Розныя аспекты афармлення і дзейнасці ліберальных партый (агульнарасійскіх і нацыянальных) у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. асвятляюць М. М. Забаўскі, М. А. Сакалова
і А. У. Унучак. Адзначаецца, што грамадскія арганізацыі і групы, якія ўзнікалі ў канцы ХІХ ст. на
беларускіх землях, будучы па сутнасці сваёй ліберальнымі, займаліся вырашэннем сваіх надзённых праблем, якія ўрэшце зводзіліся да ўсталявання грамадзянскіх правоў і свабод. Лідары ліберальнай апазіцыі гэтых зямель – І. Віткевіч, І. Мятлін, А. Аляксандраў і інш. – пазней увайшлі
ў склад КДП. Ліберальныя праграмы мелі і дзеючыя на тэрыторыі беларускалітоўскіх губерняў
Саюз для дасягнення паўнапраўя яўрэйскага народа ў Расіі і Польская нацыянальнадэмакратычная партыя. Аднак слабая дыферэнцыраванасць групавых інтарэсаў перашкаджала эфектыўнай
кансалідацыі ліберальнага руху: паколькі фундаментальным прынцыпам лібералізму з’яўляецца
жыццёва неабходны мінімум правоў асобы, у розных палітычных плынях, якія выказвалі інта
рэсы пэўных груп насельніцтва, фармуляваліся розныя праграмы з патрабаваннем эканамічных,
сацыяльных, рэлігійных, палітычных і іншых правоў. Разам з тым, на думку аўтараў, ліберальны
рух стаў стымулам фарміравання і адным з першых рэальных элементаў грамадзянскай супольнасці на беларускіх землях у пачатку ХХ ст. Гэты аспект грамадскага жыцця ўстойліва развіваўся ў беларускалітоўскіх губернях да 1917 г. [41, с. 445].
У цэлым, сучасная гістарыяграфія зыходзіць з наступных палажэнняў: праграмы ліберальных
партый былі накіраваны на фарміраванне грамадзянскай супольнасці, прававой дзяржавы, рацыянальнай і эфектыўнай рынкавай эканомікі, цывілізаванае рашэнне нацыянальных і канфесійных
праблем. Канчатковай мэтай было забеспячэнне ўсебаковага развіцця асобы.
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Высновы. Такім чынам, расійская і айчынная гістарыяграфія грунтоўна, з розных канцэптуальных і метадалагічных пазіцый вывучыла ліберальны рух пачатку ХХ ст., адзначыўшы практычна ўсе магчымыя пункты гледжання на яго ролю і месца ў грамадска-палітычным жыцці
краіны. Далейшыя перспектывы навуковага пошуку па дадзенай праблематыцы знаходзяцца
ў розных плоскасцях: выяўленне і вывучэнне тых фактараў грамадска-палітычнага развіцця Беларусі, якія абумовілі немагчымасць гістарычнага кампрамісу паміж уладай і лібераламі; больш
дэталёвае вывучэнне палітычных біяграфій і сістэм поглядаў прадстаўнікоў ліберальнага руху,
прычым не толькі лідараў, што збольшага ўжо зроблена, але і „простых“ удзельнікаў, а таксама
фактараў, якія ўплывалі на іх светапогляд; дэталёвае вывучэнне сацыякультурнага асяроддзя
на беларускіх землях, у якім фарміраваліся ліберальныя каштоўнасці, і многае іншае. Патрабуе
абнаўлення метадалагічны апарат гістарычных даследаванняў: выкарыстанне макра- і мікрападыходаў новай сацыяльнай гісторыі, псіхагісторыі, семіётыкі; вырашаць даследчыя праблемы
неабходна сродкамі, запазычанымі з розных сфер ведаў. Відавочна, што гісторыя лібералізму на
беларускіх землях працягвае заставацца важнай састаўной часткай гістарычнай навукі.
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