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ZAGADNIENIE PAŃSTWOWOŚCI BIAŁORUSKIEJ 
W LATACH 1917-1920. W SETNĄ ROCZNICĘ 

REWOLUCJI 1917

Zagadnienia dotyczące białoruskiego samookreślenia państwowego nieczęsto 
pojawiają się w  literaturze naukowej. Ich aktualizacja nastąpiła z  powodu zmian 
geopolitycznych w Europie Wschodniej. W latach 1917-1920 zagadnienie państwo-
wości białoruskiej było wynikiem rozpadu imperium rosyjskiego i kształtowania się 
na jego peryferiach nowych państw i walki narodów o niepodległość3, zaś w końcu 

1  Prof. dr hab.; Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
2  Prof. dr hab.; Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
3  М. Доўнар-Запольскі Асновы дзяржаўнасьці Беларусі, Гроднo 1919; И. Воронко, Белорусский 
вопрос к моменту Версальской мирнорй конференции, Ковно 1919; Е. Канчер, Белорусский во-
прос, Петроград 1919; К. Езовитов, Белорусы и поляки, Ковно 1919; А. Цьвікевіч, Адраджэньне 
Беларуси и Польшча, Вільня-Берлін 1921; Н. Недасек [А. Адамовіч], 1918-1948. Да тридцатых 
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XX wieku – rozpadu Związku Radzieckiego, będącego w gruncie rzeczy kontynuato-
rem rosyjskiej polityki imperialnej w ciągu kolejnych siedemdziesięciu czterech lat4. 

Wiek XIX, a zwłaszcza jego druga połowa, niósł ze sobą nowe wielkie zjawiska: 
nacjonalizm i  socjalizm. Postępowało kształtowanie się nowoczesnej świadomości 
narodowej tam, gdzie jej jeszcze nie było, do pojawienia się nacjonalizmów włącz-
nie. Wśród narodów żyjących pod obcym panowaniem nacjonalizm pełnił z reguły 
funkcje obronne przed wynarodowieniem. Wobec pojawienia się kwestii robotni-
czej miały miejsce narodziny społecznie wrażliwych kierunków socjalnych (m.in. 
w  prawie cywilnym; narodziny prawa pracy; papieska encyklika Rerum novarum, 
1891), aż do tworzenia koncepcji sprawiedliwego porządku w świecie, co przybrało 
postać ideologii socjalistycznej oraz komunistycznej (Manifest komunistyczny, 1848). 
W imperium rosyjskim ruch socjalistyczny pojawił się już pół wieku przed I wojną 
światową w  kształcie narodnickim (Narodna Wola), a  z narodników ukształtowali 
się socjaliści-rewolucjoniści, którzy odegrają ważną rolę w nadciągających nad Rosję 
burzach rewolucyjnych. W imperium carów prawie nic się nie zmieniało. Warto pa-
miętać, że w XIX wieku carat zlikwidował autonomiczne prawa Królestwa Polskiego, 
zaś na przełomie XIX i XX stulecia ograniczył autonomię Finlandii. 

Powszechne poczucie narodowej tożsamości białoruskiej z trudem i bardzo po-
woli zaczęło się kształtować pod koniec XIX wieku. Nawet rewolucja 1905-1907 nie 
przyniosła Białorusi ożywienia ani narodowego, ani społecznego. Partiami w miarę 
prężnie działającymi na Białorusi były partie polskie, żydowskie, litewskie, rosyjskie, 
a nie białoruskie. W rezultacie Białoruś stała się jedynie przedmiotem starć sił leżą-
cych poza ziemiami Białorusi i poza nurtami politycznymi płynącymi od Białorusi-
nów. Wielkie zmagania między siłami patriotycznymi a siłami komunistycznymi róż-
nych narodów byłego imperium carów najskromniej przedstawiały się na Białorusi, 

угодкаў найвызначнейшых падзеяў нашего нацыянальнага руху, Остерховэн 1948; П. Урбан, Бела-
руская саветская сацыялістычная республіка, [w:] Беларускі зборнік, Мюнхен 1959, кн. 10; Г. Па-
рэчын, Ідэя беларускай дзяржаўнасці перед утварэннем Савецкай Беларусі, [w:] Зпіскі аддзелу 
гуманітарнх навук. Працы сучаснага права, Менск 1929, t. 1, s. 15-19; История государства и пра-
ва Белорусской ССР, Минск 1970, t. 1; Гісторыя Беларускай ССР, t. 3, Мiнск 1970,; В. Круталевич, 
Рождение Белорусской советской республики. На пути к провозглашению республики, Минск 
1975; В. Круталевич, Рождение Белорусской советской республики. Провозглашение республи-
ки. Развертывание национально-государственного стротьельства. Ноябрь 1918 – февраль 1919 
гг., Минск 1978; О. Halecki, Wschodnia granica Polski w świetle historii, Warszawa 1919.
4  У. Лыдысеў, П. Брыгадзін, На переломе эпох: станоўленне беларускай дзержаўнасці (1917 – 1920 
гг.), Мінск 1999; С. Рудовіч, Час выбару. Праблема самовызначэння Беларусі ў 1917 годзе, Мінск 
2001; В.А. Круталевич, История Беларуси. Становление национальной державности, Минск 2000; 
О.Д. Панько, Уряд БНР і білоруське питання на Ризькій мирній конференції (1917 – 1921 рр.), [w:] 
Дрогобицький краєзнавчий збірник, Дрогобич 2001, вип.V, s.193-208; О. Д. Панько, Становлення 
білоруської державності, 1914-1923 рр.: територіальний аспект. Автореферат дисертації на здо-
буття наукового ступеня кандидата історичних наук, Львів 2004; O. Łatyszonek, Biłoruskie formacje 
wojskowe 1917-1923, Biаłystok, 1995; A. Lityński, Narody w Rosji 1917 r. Skutki rewolucji. Uwagi na kanwie 
książki Richarda Pipesa Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski. Warszawa 
2015, s. 363, „Czasopismo prawno-historyczne” 2006, t. LXVIII, zeszyt 1, s. 217-242.
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a to dlatego, że zarówno jedni, jak i drudzy byli na ziemiach białoruskich wyjątkowo 
słabi. Proces uświadomienia narodowego i  tworzenia koncepcji państwowotwór-
czych przebiegał na tle skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. 

Białoruś w latach 1915-1918 w większej części była terenem okupowanym przez 
wojska niemieckie. Na ziemiach białoruskich rozciągał się rosyjski front zachodni. 
Ogólna liczba żołnierzy rozlokowanych tu wojsk w latach pierwszej wojny światowej 
wynosiła ponad 1,5 mln ludzi5, a w konsekwencji czynnik wojskowy miał decydujący 
wpływ na procesy rewolucyjne na Białorusi. 

Koniec pierwszego roku wojny światowej nie był satysfakcjonujący dla żadnej z wal-
czących stron i zarówno zachodni alianci, jak i państwa centralne spodziewały się rychłe-
go upadku Rosji. Jak wiadomo, próba uzyskania drogi do Rosji poprzez zdobycie cieśnin 
czarnomorskich nie udała się, zaś Rosja ponosiła klęski na froncie europejskim: ofensywa 
niemiecka, rozpoczęła się 2 maja 1915 r., a  straszna klęska wojsk rosyjskich zamieniła się 
w dalszym pościgu w niebywały pogrom6; potem druga ofensywa – rozpoczęta w lipcu – 
przyniosła Rosji kolejny pogrom i przesunęła linię frontu o 480 kilometrów7. Front w 1915 
r. zatrzymał się na Dźwinie, na przedpolach Rygi; niemiecka flota wojenna wpłynęła do Za-
toki Ryskiej. Wojska niemieckie zajęły nie tylko byłe Królestwo Polskie, lecz prawie całą 
Litwę (Kowno18 VIII, Wilno 19 IX), dużą część Łotwy, ważną linię kolejową Mińsk-Orsza, 
by w końcu roku ustabilizować się od Zatoki Ryskiej poprzez Baranowicze i Pińsk do grani-
cy rumuńskiej. Jednak Rosja zadeklarowała8 gotowość wzięcia udziału w skoordynowanej 
ofensywie Ententy przewidywanej na 1916 r.; w Petersburgu wierzono w gigantyczne rezer-
wy ludzkie. W lutym 1916 r. Rosja uzyskała duży sukces na froncie kaukaskim, zdobywając 
twierdzę Erzurum, ale główny atak rosyjski rozpoczął się 18 marca 1916 r. z Białorusi w kie-
runku krajów bałtyckich oraz w kierunku jeziora Narocz na wschód od Wilna. Przewa-
ga liczbowa wojsk rosyjskich była czterokrotna, a jednak ofensywa rosyjska zakończyła się 
znowu sromotną klęską9. Nic tu nie pomógł sukces ofensywy generała Aleksieja Brusiłowa10 

5  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. Главный редактор С.С. 
Хромов, Москва, „Советская энциклопедия” 1983, s. 214. 
6  Wystarczy przytoczyć, że w ciągu jednego miesiąca – do końca maja 1915 r. – armie rosyjskie straciły 
410 tysięcy żołnierzy. Niemcy bez jednego wystrzału zajęli (3 VI 1915) twierdzę Przemyśl, której wcze-
śniejsze zdobycie kosztowało Rosjan ogromny wysiłek. Popłoch w wojsku rosyjskim i tempo ucieczki 
były takie, że odsłonięte zostały skrzydła jednostek rosyjskich w Karpatach (co wymusiło również ich 
odwrót) oraz skrzydła jednostek na południe od Warszawy. W czerwcu siły austro-węgierskie odzyskały 
Lwów. Rosjanie utracili ogromne ilości sprzętu wojskowego, który dostały się w ręce nacierających. M.S. 
Neiberg, D. Jordan, Front wschodni 1914-1920. Od Tannenbergu do wojny polsko-bolszewickiej, słowo 
wstępne D. Showalter, tłum. J. Kozłowski, Poznań 2010, s. 78 i nast. 
7  Rosjanie oddali Warszawę 5  VIII 1915 r., twierdzę w  Brześciu 26  VIII, Wilno 19  IX. Szacuje się, 
że ponad 800 tysięcy żołnierzy armii rosyjskiej trafiło do niewoli albo zdezerterowało. Łącznie z ofen-
sywą wiosenną 1915 r. szacunki mówią o utracie 2 milionów żołnierzy armii rosyjskiej. M.S. Neiberg,                      
D. Jordan, Front wschodni…, s. 83.
8  W grudniu 1916 r. w Chantilly pod Paryżem odbyła się narada przedstawicieli ententy w kwestii pod-
jęcia ofensywy na wszystkich frontach. M.S. Neiberg, D. Jordan, Front wschodni…, s. 86. 
9  Rosjanie stracili 100 tysięcy żołnierzy, Niemcy 20 tysięcy. M.S. Neiberg, D. Jordan, Front wschodni…, s. 90. 
10  Aleksiej Brusiłow (1853-1926), urodzony w Tyflisie, w rodzinie generała; w czasie I wojny światowej naj-
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na rosyjskim południowym froncie europejskim (Galicja Wschodnia, Wołyń), jedynej du-
żej zwycięskiej operacji rosyjskiej w I wojnie. Jak przyszłość pokaże, był to już ostatni liczący 
się sukces rosyjski w pierwszej wojnie światowej. 

W imperium carów już od dłuższego czasu było niespokojnie: strajki, manifestacje, 
nawet w  konserwatywnej Dumie padały słowa: „głupota czy zdrada”, co  już wówczas 
nazwano „sygnałem do szturmu”. Najpierw (23 lutego/8 marca 1917 r.) na ulice wyszły 
kobiety, które miały dość stania w kolejkach na mrozie do pustych sklepów, by po po-
wrocie do domów zastać urzędowe zawiadomienie, że „…zginął za cara…”. Nazajutrz 
już masowo wyszli robotnicy, później dołączyli żołnierze; załopotały czerwone sztandary. 
Aktywizowali się zwłaszcza działacze partii socjaldemokratycznych: socjaliści rewolucjo-
niści (eserowcy11), socjaldemokraci-mienszewicy; socjaliści-federaliści, demokraci tzw. 
kadeci12 i inni, w tym bolszewicy, którzy jednak ówcześnie byli jeszcze słabo widoczni. 

pierw dowódca armii, wsławiony jedynym wielkim sukcesem carskiej armii przeciwko wojskom austro-wę-
gierskim (VI-VII 1916); rok później (VII 1917) Brusiłow dowodził drugą dużą ofensywą rosyjską (tzw. druga 
ofensywa Brusiłowa albo ofensywa Kiereńskiego); ta jednak zakończyła się sromotną klęską Rosjan; V-VII 
1917 wódz naczelny wojsk rosyjskich; podjął współpracę z bolszewikami jako tzw. wojenspec, m.in. w czasie 
wojny bolszewicko-polskiej 1920, później inspektor kawalerii ZSRR. Zob. zwłaszcza G. Przebinda, J. Smaga, 
Kto jest kim w Rosji…, s. 41; Leksykon historii świata: Rosja…, s. 46-47; M.S. Neiberg, D. Jordan, Front wschod-
ni…, s. 91-136; Leksykon historii powszechnej…, s. 54; Leksykon historii świata, red. A. Bartnicki, s. 57.
11  Socjaliści-Rewolucjoniści (SR – eserowcy) – radykalna, lewicowa partia powstała w 1901 z połącze-
nia środowisk narodnickich (Narodnej Woli – Woli Ludu); czołowymi ideologami wówczas byli Wiktor 
Czernow, Borys Sawinkow, Mikolaj Awksientiew, Katarzyna Breszko-Breszkowska; główną siłę rewolucji 
widzieli w chłopach, toteż dążyli do poprawy ich sytuacji ekonomicznej (uspołecznienie ziemi) oraz po-
litycznej (prawa wyborcze); w końcu 1901 powstała Organizacja Bojowa Partii S-R, na czele której stanął 
Grzegorz Gerszuni, a potem przez pewien czas agent ochrany Jewno Azef; program zakładał walkę rewo-
lucyjną z caratem i utworzenie republiki demokratycznej oraz przekształcenie Rosji w republikę federacyj-
ną; odrzucali dyktaturę proletariatu; stosowali terror indywidualny (liczne udane zamachy, m.in. na min. 
spraw wewn. W. Plehwego 1904 i wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza, 1905); od 1905 wśród czo-
łowych przywódców byli Aleksander Kiereński i B. Sawinkow; eserowcy odegrali istotną rolę w rewolucji 
1905 r., po czym ich działalność osłabła, po rewolucji lutowej 1917 zaktywizowali się i stali się najliczniej-
szą partią polityczną Rosji, ale byli wewnętrznie niejednolici, podzieleni na prawicę i lewicę, przy czym 
po XI 1917 frakcja lewicowa s-r usamodzielniła się; wchodzili w skład rosyjskiego Rządu Tymczasowego; 
do VIII 1917 wspólnie z mienszewikami mieli większość w radach delegatów robotniczych, chłopskich 
i żołnierskich; w wyborach w XI 1917 do Konstytuanty zdobyli ponad 50% głosów i mandatów; prawica s-r 
wystąpiła przeciwko bolszewickiemu zamachowi i organizował centra oporu m.in. na Powołżu, Dalekim 
Wschodzie i Syberii, uczestniczyli w powstaniach chłopskich, także w powstaniu marynarzy Kronsztadu; 
lewica s-r zaś współpracowała z bolszewikami i do marca 1918 (do traktatu brzeskiego) współtworzyła 
rząd (Radę Komisarzy Ludowych); w  VII 1918 podjęli próbę zbrojnego obalenia władzy bolszewików, 
po czym zostali zlikwidowani przez Czekę; na Ukrainie zaś odrębną Ukraińską Partię Socjalistów-Rewolu-
cjonistów oficjalnie założono w IV 1917, a jednym z jej liderów stał się M. Hruszewski. Zob. m.in. Leksykon 
historii świata, red. A. Bartnicki, Warszawa 1998, s. 413; Leksykon historii świata: Rosja, red. W. Sienkie-
wicz, Warszawa 2001, s. 238-239; Słownik historii XX wieku, B. Bankowicz, M. Bankowicz, A. Dudek, wyd. 
2 rozszerzone, Kraków 1993, s. 120-121; passim. 
12  Kadeci – konstytucyjni demokraci; Partia Konstytucyjno-Demokratyczna, od 1906 r. Partia Wolności 
Ludu; utworzona w X 1905, zwana partią liberałów rosyjskich; skupiała głównie inteligencję i liberalną szlach-
tę; program przewidywał wprowadzenie w Rosji monarchii konstytucyjnej; po rewolucji lutowej opowiedzieli 
się za ustrojem republikańskim; mieli w programie dokonanie ograniczonej reformy rolnej; posłowie konsty-
tucyjnych demokratów wchodzili do wszystkich czterech Dum Państwowych (1905-1907); w czasie I wojny 
głosili hasło walki aż do zwycięstwa; po bolszewickim zamachu stanu opowiedzieli się przeciwko bolszewi-
kom, a ci ogłosili ich wrogami ludu i represjonowali. Leksykon historii świata: Rosja…, s. 139. 
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W Piotrogrodzie Komitet Wykonawczy Dumy w porozumieniu z Radą Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich 2(15) marca porozumiał się w sprawie powołania Rzą-
du Tymczasowego i konieczności abdykacji cara. Wojna domowa zawisła nad krajem 
i klęska w wojnie światowej. Car podpisał akt abdykacji. Był 2(15) marca 1917 roku. 
W pamiętniku Mikołaj zapisał: „[…] wszędzie zdrada, tchórzostwo i oszustwo”13. 

Liderzy SDPRR(b)14 byli zaskoczeni wybuchem rosyjskiej rewolucji w tym właśnie 
momencie. Trocki15 właśnie (I 1917) wylądował i zamieszkał w Nowym Jorku. Lenin z to-

13  Pamiętnik Mikołaja II, opr. i przedmowa J. Kutta, Warszawa 2006, s. 166-167. Zob. bliżej o tym w li-
teraturze polskiej zwłaszcza L. Bazylow, Obalenie caratu, Warszawa 1977, s. 425; J. Sobczak, Mikołaj 
II – ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji władzy, Warszawa 2009, s. 517-526. 
14  Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (Российская Социал-демократическая Рабочая 
Партия – Rossijskaja Socjal-diemokraticzeskaja Raboczaja Partja) – założona w  1898  r. na  zjeździe 
w  Mińsku. Szczególnie ważną rolę w  jej skonsolidowaniu i  opracowaniu programu miała założona 
w 1900 r. przez Lenina gazeta „Iskra”. Drugi Zjazd SDPRR (Bruksela – Londyn 1903) w toku ostrych 
dyskusji uchwalił program partii, ale owe dyskusje doprowadziły do powstania dwóch ugrupowań: bol-
szewików i mienszewików, których ostateczne zerwanie nastąpiło w 1912  r., kiedy to na konferencji 
w Pradze wybrano wyłącznie bolszewicki Komitet Centralny z Leninem na czele. Bolszewicy wystę-
powali odtąd jako SDPRR (bolszewików). Partia była oparta na silnej centralizacji i ostrej dyscyplinie 
wewnętrznej. W programie bolszewików znalazło się m.in. przekształcenie przyszłej rewolucji burżu-
azyjnej w Rosji w rewolucję socjalistyczną, co jako pogląd niemarksistowski odrzucane było przez więk-
szość teoretyków europejskiej socjaldemokracji wobec znacznego zacofania ekonomicznego i społecz-
nego Rosji. W marcu 1918 r. na III Zjeździe nastąpiła zmiana nazwy partii na Rosyjską Komunistyczną 
Partię (bolszewików). Na  X  zjeździe RKP(b) w  marcu 1921  r. wprowadzony został zakaz tworzenia 
frakcji w partii, co stało się wielkim ułatwieniem dalszej ewolucji w kierunku tzw. stalinizmu. Frakcje 
mogły być przynajmniej skromną namiastką wielopartyjności w państwie. Na posiedzeniu KC w kwiet-
niu 1922 r. ustanowiono stanowisko sekretarza generalnego, które z rekomendacji Lenina powierzono 
Stalinowi. Nie istniało stanowisko przewodniczącego partii; niekwestionowanym liderem był Lenin. 
W grudniu 1925 r. nastąpiła zmiana nazwy na Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię (bolszewików) 
[Всесоюзная Коммунистическая Партия (большевиков) – Wsiesojuznaja Kommunisticzeskaja 
Partja (bolszewikow)]. W  październiku 1952 r. zmieniono nazwę na  Komunistyczną Partię Związku 
Radzieckiego (Коммунистическая Партия Советского Союза), a w miejsce sekretarza generalnego 
wprowadzono I sekretarza, zaś od 1966 r. znowu sekretarza generalnego. Wówczas też w miejsce Biura 
Politycznego wprowadzono Prezydium KC. W Prezydium – na wniosek Stalina – wyodrębniono jeszcze 
Biuro Prezydium. W ścisłym Biurze Stalin wyodrębnił jeszcze „piątkę” głównych członków Prezydium 
(Stalin, Malenkow, Beria, Bułganin, Chruszczow). Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego została 
w Rosji zdelegalizowana przez Jelcyna bezpośrednio po sierpniowym „puczu Janajewa” (24.08.1991 r.). 
Do końca 1991 r. pozostałe b. republiki zdelegalizowały KPZR. 
15  Lew Dawidowicz Trocki, właśc. Lejba Dawidowicz Bronstein, ur. 1879 r. w Janówce na Ukrainie, w nie-
ortodoksyjnej średniozamożnej rodzinie żydowskiej prowadzącej gospodarstwo rolne. Już w szkole za-
interesował się ideami socjalistycznymi, a  zwłaszcza marksizmem; wielokrotnie aresztowany i  zsyłany; 
na zesłaniu spotykał innych rewolucjonistów, m.in. Dzierżyńskiego. Był niezwykle utalentowanym samo-
ukiem. Na zesłaniach pisywał swoje pierwsze teoretyczne pisma rewolucyjne. Na fałszywym paszporcie 
na nazwisko Trocki wyjechał do Londynu i na Zachodzie prowadził intensywną działalność rewolucyjną, 
a dyskusje programowe doprowadziły m.in. do rozłamu w SDPRR na bolszewików i mienszewików (1903 
r.). Niezależny; uczestnik rewolucji 1905 r. W sierpniu 1917 r. wstąpił do bolszewików. Główny organiza-
tor bolszewickiego zamachu stanu w listopadzie 1917 r. Twórca Armii Czerwonej. Wybitnie inteligent-
ny, ale pyszałkowaty, traktujący ludzi z góry, pozer, przekonany o własnej misji historycznej, znakomity 
mówca, błyskotliwy i pełen temperamentu publicysta, świetny organizator. Zawsze zajmował stanowisko 
skrajnie lewicowe, np. był za natychmiastowym odebraniem całej ziemi chłopom. Organizował pierw-
sze obozy koncentracyjne, był zwolennikiem czystek odgórnych oraz „produkcji człowieka nowego typu”. 
Do śmierci Lenina (styczeń 1924 r.) niewątpliwie druga osoba w partii. W konflikcie ze Stalinem, którym 
pogardzał i nie dopuszczał z nim kompromisu. Już pod koniec życia Lenina pozycja Trockiego w partii 
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warzyszami przebywał wówczas na emigracji w Szwajcarii i w tym samym czasie wygłosił 
w Zurychu referat, w którym wyraził przypuszczenie, że „my, starzy, nie dożyjemy być 
może decydujących bitew tej nadciągającej rewolucji”16. Zdecydował się wracać do Ro-
sji, dopiero gdy dotarły do niego wiadomości o wydarzeniach marcowych. Skorzystał 
z propozycji niemieckiego wywiadu i kontrwywiadu, przyjął od nich poważne kwoty17 
oraz skorzystał ze zorganizowanego przez Niemców tajnego przejazdu przez Skandyna-
wię do Helsinek. Do Piotrogrodu przybył w kwietniu 1917 r.; Trocki w maju. Ujawnio-
ne przyjęcie pieniędzy na działalność wywrotową od wojennego wroga Rosji wywołało 
oskarżenia o zdradę; w czasie wojny za to się wieszało. Lenin zbiegł do Helsinek. 

Rewolucja lutowa 1917 roku wywołała efekt lawinowy w  zakresie zmian prawie 
wszystkiego, co było. Przede wszystkim był rozpad dotychczasowego państwa – więzienia 
licznych narodów, które to narody oczekiwały przynajmniej autonomii; były ogromne 
problemy społeczne, tak na wsi, jak i w miastach; była wojna z jej dramatycznie fatalnymi 
dla Rosji skutkami tak militarnymi, jak i gospodarczymi, w tym rozsypką armii. Więk-
szość problemów nawarstwiało się od dziesiątek lat i  ich rozwiązywanie było od dzie-
sięcioleci spóźnione. Stanęły one przed Rządem Tymczasowym w  Piotrogrodzie. Za-
warte w nocy z 1 na 2(15) marca 1917 r. porozumienie pomiędzy Radą Piotrogrodzką 
a Komitetem Tymczasowym Dumy, przekształcającym się właśnie w Rząd Tymczasowy, 
przewidywało, że rząd niezwłocznie ogłosi amnestię dla więźniów politycznych, wpro-
wadzi wolność słowa, zrzeszeń i zgromadzeń, prawo do strajku, dokona likwidacji różnic 
prawnych z uwagi na narodowość, religię, pochodzenie społeczne; przygotuje zwołanie 
Zgromadzenia Konstytucyjnego wybranego w wyborach powszechnych, równych, bez-
pośrednich, w głosowaniu tajnym; przeprowadzi rozwiązanie wszelkich instytucji poli-
cyjnych i zastąpienie ich milicją nadzorowaną przez samorządy; i inne18. W miarę swoich 
możliwości Rząd Tymczasowy zobowiązania te realizował, chociaż niektóre dość opie-
szale. Początkowo rząd cieszył się dużym uznaniem inteligencji i ludzi politycznie aktyw-
nych; szybko został też uznany na arenie międzynarodowej. 

zaczęła słabnąć, co się nasiliło po śmierci wodza. Trocki był w istocie naiwny i nie umiał prowadzić intryg. 
Konflikt ze Stalinem zaostrzył się po 1924 r. na tle strategii ruchu i budowy „socjalizmu” w ZSRR. Trocki 
był zwolennikiem permanentnej rewolucji i uważał, że nie da się zbudować socjalizmu w jednym kraju, 
jak do tego zmierzał pragmatyczny Stalin. Trocki stał się przywódcą opozycji wewnątrz partii. Po 1924 r. 
stopniowo usuwany z licznych i ważnych stanowisk; w 1928 r. zesłany do Ałma Aty, w 1929 r. wydalony 
z ZSRR; po Turcji, Francji i Norwegii, zamieszkał stale w Meksyku, na przedmieściach stolicy. Prowadził 
żywą działalność polityczną, organizując lewacki ruch komunistyczny na świecie i założył IV Międzynaro-
dówkę (1938 r.). Na osobiste polecenie Stalina zamordowany przez agenta radzieckiego; zabójstwo zorga-
nizował, a niedawno opisał w swoim pamiętniku P. Sudopłatow. 
16  Cyt. za: L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. Powstanie, rozwój, rozkład, Londyn 1988, s. 746; 
zob. też L.D. Trocki, Moje życie. Próba autobiografii, tłum. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa 1930, s. 299 
i nast.; M. Occleshaw, Za kulisami rewolucji bolszewickiej, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, 
Warszawa 2007, s. 57. 
17  Zob. bliżej R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2007, s. 115; 
tenże, Rewolucja rosyjska, tłum. T. Szafar, Warszawa 1994, s. 329. 
18  Tekst polski deklaracji Rządu Tymczasowego z 3 marca 1917 r. o jego składzie i zadaniach zob. m.in. 
w: B. Lesiński (red.), Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 1995, s. 258-259. 
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„Pierwszym skutkiem rewolucji rosyjskiej stał się upadek caratu, a jej ostateczną kon-
sekwencją było zupełne załamanie się wszystkich form zorganizowanego życia w Rosji. 
Do wielu aspektów tego załamania należał rozpad imperium […]. W ciągu niecałego 
roku po  abdykacji cara kwestia narodowa wysunęła się na  czoło zagadnień rosyjskiej 
polityki”19. Zauważmy, że bolszewicy czynili rewolucję z hasłami w pierwszym rzędzie 
społecznymi, bo taki wszak jest ich program, ale od pierwszych tygodni (nie miesięcy!) 
przyszło im zmierzyć się przede wszystkim z problemami narodowymi. Zauważmy jesz-
cze więcej: dokładnie z tymi samymi problemami przyszło też zmierzyć się białym. Tylko 
czerwoni zgrabniej się za nie zabrali, oszukując wszystkich, czego biali nie chcieli robić. 

Wojna i  upadek caratu również odbiły się na  skromnych elitach białoruskich. 
Rozpoczęły się debaty nad koncepcjami narodowego i państwowego samookreślenia. 
Wśród nich można wyodrębnić trzy najważniejsze projekty: „krajowy”, „obwodowy” 
i „autonomiczny”. Projekt „krajowy” był promowany w latach 1915-1917 przez działa-
czy wileńskiego ośrodka białoruskiego ruchu narodowego braci Łuckiewiczów. Nawią-
zywał on do tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, do którego miałaby przez jakiś 
czas należeć część Białorusi okupowana w  tym momencie przez wojska niemieckie. 
Później planowano przyłączenie do niej wschodnich terenów białoruskich. Projekt ten 
jednak nie zdobył sobie popularności nie tylko wśród działaczy białoruskich, lecz także 
polityków litewskich. Obojętnie odniosły się do niego Niemcy. Druga koncepcja – „ob-
wodowa” – kształtowała się na fundamentach idei „zachodniorusyzmu” i przewidywa-
ła przynależność Białorusi jako jednostki administracyjnej do Rosji. Odrębności naro-
dowych prawie nie brano pod uwagę. Promotorem tego projektu był P. Koronkiewicz, 
a także działacze zgrupowani wokół Związku Demokracji Białoruskiej i  Białoruskiego 
Sojuszu Narodowego. Trzeci projekt promowali działacze narodowi z nieokupowanej 
części Białorusi. Wysunęli idee autonomii Białorusi. Na czele tego ruchu stała Wielka 
Rada Białoruska, której większość działaczy stanowili członkowie Białoruskiej Socjali-
stycznej Hromady20. Po obaleniu absolutyzmu w Rosji, w okresie od marca do grudnia 
1917 r. miała miejsce konfrontacja między zwolennikami projektów obwodowego i au-
tonomicznego samookreślenia Białorusi. Sympatycy autonomicznego projektu w więk-
szości ograniczali się do żądań autonomii kulturalnej kraju.

19  R. Pipes, Czerwone imperium. Powstanie Związku Sowieckiego, tłum. W. Jeżewski, Warszawa 2015, s. 52. 
20  Białoruska Socjalistyczna Hromada powstała w 1902 roku. W 1907 roku rozwiązała się i wznowiła swo-
ją działalność po rewolucji marcowej 1917 roku w Rosji. W swoich żądaniach opowiadała za autonomią 
Białorusi w składzie Rosji, domagała się demokratyzacji życia politycznego, reformy agrarnej w drodze po-
działu gruntów pomiędzy chłopów przez organy samorządowe, autonomii „kulturalno-narodowościowej” 
dla mniejszości narodowych. Popierała rosyjski Rząd Tymczasowy i była jednym z głównych organizato-
rów Białoruskiej Rady. Miała swoje organizacje w Piotrogrodzie, Moskwie, Kijowie, Helsinkach, Odessie, 
Tambowie. We wrześniu 1917 r. lewicowo nastawieni działacze piotrogrodzkiej organizacji Rady utworzyli 
Białoruską Socjaldemokratyczną Partię Robotniczą, która popierała bolszewików rosyjskich. Po zamachu 
bolszewickim w  listopadzie 1917 roku część Białoruskiej Socjalistycznej Hromady wypowiedziała się 
przeciwko nowym władzom i wzięła udział w tworzeniu Białoruskiej Republiki Ludowej. W 1918 roku 
Hromada rozpadła się na  różne odłamy polityczne i przestała istnieć. Гражданская война и военная 
интервенция в СССР. Энциклопедия . Гл. ред. С.С. Хромов, Москва 1983, s. 62-63. 
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Idea niepodległego państwa białoruskiego zrodziła się w środowiskach białoruskiej 
elity intelektualnej dopiero pod koniec 1917 r. i była wynikiem bodźców zewnętrznych, 
a mianowicie rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim, które bezpośrednio doty-
czyły ziem białoruskich, w szczególności roszczeń litewskich i polskich do Wileńszczy-
zny i Grodzieńszczyzny, jak i w całości planów rosyjskich bolszewików wobec Białorusi.

Tymczasem Rosja pogrążała się coraz bardziej w chaosie gospodarczym i poli-
tycznym. W stolicy brakowało żywności. Armia była w stanie niebywałego rozkła-
du. Ofensywa czerwcowa 1917 roku, podjęta wszak głównie dla poprawienia morale 
wojska, zakończyła się kompromitującą klęską i pokazem moralnego upadku armii. 
Narastający ferment społeczny, w tym w wojsku, mnożące się strajki i coraz częściej 
pojawiające się żądania oddania władzy radom, wydawały się stanowić dobrą glebę 
dla pogłębienia społecznej demoralizacji i podjęcia próby zamachu stanu. W lipcu 
1917 r. zdecydowali się na to – mimo wahań – bolszewicy, ale nie udało się. Kiedy 
(20 lipca 1917 r.) po dymisji księcia Lwowa obowiązki premiera przejął Aleksander 
Kiereński. Ten socjalista (eserowiec) – wydaje się – był chyba jednak niezdecydo-
wany, kogo należy obawiać się bardziej: bolszewików czy monarchistów, zamachu 
na lewicy czy na prawicy. W istocie groziły oba. Początkowo nowy premier wydawał 
się skłaniać do lansowanej w niektórych kołach politycznych koncepcji uzdrowienia 
sytuacji w drodze użycia siły wojskowej. Kręgi te reprezentował generał Ławr Kor-
niłow21, głównodowodzący całości rosyjskich sił zbrojnych. Ministrem wojny w rzą-
dzie Kiereńskiego był wówczas eserowiec, słynny były terrorysta Borys Sawinkow22. 

21  Ławr Gieorgijewicz Korniłow (1870-1918), urodził się koło Karagandy (Kazachstan) jako syn ofice-
ra, pochodził z rodziny kozackiej, absolwent szkoły artylerii i Akademii Sztabu Generalnego, znał języki 
turecki, perski, chiński; uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905); attaché wojskowy w Chinach; 
w czasie I wojny dowódca dywizji, potem korpusu; ranny trafił do niewoli austriackiej, z której brawurowo 
uciekł, co przydało mu popularności; po rewolucji lutowej dowódca piotrogrodzkiego okręgu wojskowego, 
odpowiedzialny za ochronę rodziny byłego cara; 19 lipca (1 sierpnia) 1917 roku mianowany naczelnym 
wodzem całości sił rosyjskich; w czasie ofensywy w VI 1917 w obliczu panicznej ucieczki całych oddziałów 
rosyjskich zażądał przywrócenia przez rząd kary śmierci na  froncie, co uzyskał; jako jedyny z carskich 
generałów prezentował poglądy demokratyczne, co wydawało się do zaakceptowania dla Rządu Tymcza-
sowego i w jakimś porozumieniu z Kiereńskim, w celu „opanowania w Rosji anarchii” wysłał siły wojskowe 
dla spacyfikowania stolicy z jej zdemoralizowanym dużym garnizonem, ale premier rządu wycofał się z  
ustaleń i pucz się nie udał, zaś Korniłow został na polecenie rządu aresztowany; po zamachu bolszewickim 
zbiegł (XII 1917) z aresztu i udał się nad Don; był jednym z organizatorów i głównodowodzącym Armii 
Ochotniczej na południu Rosji, głównej wojskowej formacji białych; zginął w czasie szturmu na Jekatie-
rinodar. J. Smaga, [w:] G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000; Leksy-
kon historii świata: Rosja, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2001; Wielka Encyklopedia Powszechna [WEP];                   
A. Kijas, [w:] Leksykon historii powszechnej 1900-1945, red. S. Sierpowski przy współpracy S. Żerki, Poznań 
1996; P. Wieczorkiewicz, [w:] L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław – Warszawa – Kraków 2005, s. 382. 
22 Borys Wiktorowicz Sawinkow (1879-1925), urodził się w Charkowie w rodzinie prokuratora wojskowe-
go, po 1881 ojciec jego przeniesiony został do Warszawy na stanowisko sędziego; Borys uczył się w War-
szawie, studiował kulturę i historię Polski, mówił dobrze po polsku; nawiązał kontakty z Polską Partią 
Socjalistyczną; studia rozpoczął na wydziale prawa uniwersytetu w Petersburgu, relegowany za działal-
ność polityczną studia kontynuował w Berlinie i Heidelbergu; wykształcony, inteligentny, w 1900 wrócił 
do Rosji; uczestniczył w zamachach m.in. na wielkiego księcia Sergiusza – generała-gubernatora Moskwy 
i popa Georgija Gapona; zbiegł z więzienia za granicę; po rewolucji lutowej wrócił do Rosji; po rewolucji 
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Kiereński wydawał się początkowo współdziałać z Korniłowem, ale zaniepokojony 
utratą kontroli zrobił polityczny zwrot i Korniłow został aresztowany. 31 sierpnia (13 
września) zakończyła się bezkrwawo próba prawicowego zamachu stanu. 

Efektem było proklamowanie republiki dekretem rządowym (1/14 września 
1917)23 i kolejny kryzys gabinetowy. 

Upadek Korniłowa to kolejna klęska nieudolnego rządu. Jeśli przypomnieć stan 
kraju, koszmarne klęski na  froncie I  wojny, niedostatki podstawowych artykułów 
spożywczych, wręcz ruina gospodarcza, inflacja, która sięgnęła 1000%, to łatwo zro-
zumieć gwałtownie spadające społeczno-polityczne poparcie dla koalicjantów rzą-
dowych i wzrost notowań bolszewików, którzy jako jedyni nie skompromitowali się 
jeszcze udziałem w tak nieudolnym rządzie. Przyszedł ich czas. Do zamachu stanu 
w październiku (listopadzie) 1917 r. przygotowali się bardzo gruntownie. 

Początki organizacyjnego ukształtowania się sił białoruskich, które pragnęły stać 
na czele tworzenia państwowości narodowej, można odnieść do lipca 1917 r., kiedy 
to  białoruskie stronnictwa polityczne zwołały w Mińsku zjazd i utworzyły Centralną 
Radę organizacji białoruskich (Białoruską Radę), która w październiku 1917 r. zosta-
ła zreorganizowana w Wielką Białoruską Radę, ponieważ dopełniono ją Białoruską 
Radą Zachodniego Frontu. Rada dążyła do przekształcenia się w krajowy organ ad-
ministracji państwowej; domagała się dla Białorusi statusu autonomicznego w skła-
dzie Rosji. Rada wrogo zareagowała na bolszewicki zamach stanu. 

Wśród białoruskich organizacji poważnym wpływem cieszył się Białoruski Komitet 
Obwodowy w Piotrogrodzie (istniał u boku Komitetu Wykonawczego Wszechrosyjskie-
go zjazdu delegatów chłopskich), który także zadeklarował chęć stania na czele białoru-
skiego ruchu. Z inicjatywy Białoruskiej Rady w Mińsku 15(28) grudnia 1917 roku zebrał 
się Wszechbiałoruski Zjazd. Przybyło na niego 1915 delegatów (według innych danych 
1872)24. Wśród delegatów istniały trzy nurty: „obwodowcy”, „niepodległościowcy” oraz 

październikowej stanął na czele antybolszewickiego Związku Obrony Ojczyzny i Wolności; na początku 
1918 uczestniczył w tworzeniu Armii Ochotniczej na Kubaniu; wyemigrował (1919) do Europy, gdzie or-
ganizował pomoc dla Kołczaka i Denikina; w 1920 przybył do Warszawy i w kontakcie z Józefem Piłsud-
skim organizował działalność antybolszewicką; od 1921 w Paryżu. Agentom OGPU (bezpieki) udało się 
zwabić go do potajemnego przybycia do ZSRR 16/17 VIII 1924 celem rzekomego objęcia przywództwa 
konspiracyjnej opozycji; aresztowany VIII 1924 w  Mińsku; przebywał na  Łubiance; sąd pod przewod-
nictwem Wasilija Ulricha skazał go na karę śmierci, zamienioną „za zasługi w walce z caratem” na 10 lat 
pozbawienia wolności; 17 V 1925 według wersji oficjalnej popełnił samobójstwo: „na oczach strażników 
wypadł” z okna V piętra na Łubiance, prawie na pewno został wyrzucony przez czekistów. M. Smoleń, [w:] 
Encyklopedia białych plam, tom XVI, Radom 2005; G. Przebinda, [w:] G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim 
w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000; Leksykon historii świata: Rosja, red. W. Sienkiewicz, Warszawa 2001; 
A. Kijas, [w:] Leksykon historii powszechnej 1900-1945, red. S. Sierpowski przy współpracy S. Żerki, Po-
znań 1996; B. Urbankowski, Józef Piłsudski – marzyciel i strateg, Poznań 2014; A.S. Kowalczyk, Sawinkow, 
Warszawa 1992. 
23  Tekst polski zob. m.in. w: Historia państwa i  prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Lesiński, 
Poznań 1995, s. 259-260. 
24  В.А. Круталевич, Рождение Белоруской советской республики (на пути к провозглашению 
республики октябрь 1917 – декабрь 1918 г.), Минск 1975, s. 126.
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sympatycy bolszewików. Zjazd w większości zajął nieprzychylne wobec bolszewików sta-
nowisko. Najbardziej żywą dyskusję wywołały zagadnienia dotyczące państwowego sa-
mookreślenia Białorusi. Białoruska Rada opowiedziała się za niepodległością Białorusi, 
powołując się przy tym na Ukraińską Centralną Radę w Kijowie. Wielkimi zwolennika-
mi niepodległości byli delegaci białoruskich rad wojskowych. Białoruski Komitet zde-
cydowanie wypowiedział się przeciwko niepodległości Białorusi, uważając tę propozycję 
za „diabelską grę”, ponieważ w zaistniałych warunkach niepodległe państwo białoruskie 
nie jest w  stanie się utrzymać i  „zgubi białoruską sprawę”25. Białoruś powinna dążyć 
do szerokiej autonomii jako oddzielny obwód. Zjazd uchwalił rezolucję o utworzeniu or-
ganu władzy krajowej – Wszechbiałoruskiej Rady Delegatów Chłopskich, Robotniczych 
i Żołnierskich, do której miała przejść władza na Białorusi. Od  tego czasu Białoruska 
Rada otwarcie znalazła się w konfrontacji z drugim ośrodkiem władzy na Białorusi – tak 
zwanym Zachodnim Obwodem na czele z władzami rezydującymi w Mińsku. Ten nowy 
twór (od września 1918 roku zwany Zachodnią Komuną) był jednym z obwodowych 
zrzeszeń rad wchodzących w skład RSFRR i obejmował gubernie mińską, mohylowską, 
witebską, smoleńską, a także nieokupowane przez Niemców powiaty Wileńszczyzny26. 

Po zamachu bolszewickim 7 listopada 1917 roku Mińska Rada Delegatów Robot-
niczych i Żołnierskich wzięła władzę w swoje ręce, a 9 listopada powstał tu lokalny rząd 
bolszewicki – Rada Komisarzy Ludowych (potocznie nazywana Komitetem Wykonaw-
czym) pod przewodnictwem Karola Landera. W składzie tego organu utworzono komi-
sariaty spraw wewnętrznych, finansów, pracy, oświaty, rolnictwa, aprowizacji, przemysłu, 
narodowościowy. Białoruska Rada uzurpowała sobie władzę w Zachodnim Obwodzie 
i bolszewicy przy pomocy oddziałów wojskowych 18(31) grudnia 1917 r. rozwiązali bia-
łoruski Zjazd oraz przejęli władzę na nieokupowanej części obwodu.

Mimo rozwiązania Zjazdu członkowie jego prezydium na tajnym zebraniu powo-
łali Wszechbiałoruską Radę (inna nazwa: Komitet Wykonawczy Rady Wszechbiałoru-
skiego Zjazdu) składającą się z 17 osób pod przewodnictwem F. Hryba, który wspierając 
się na wojskowych oddziałach białoruskich próbował przeciwstawić się bolszewikom. 
Przywódcy białoruscy próbowali także uzyskać poparcie rządu Ukraińskiej Republiki 
Ludowej i wyprawili do niego swoją delegację. Kijów jednak w tym czasie sam doznał 
agresji rosyjskich bolszewików i  nie miał możliwości przyjścia z  pomocą Białorusi-
nom. W zaistniałej sytuacji Białoruska Rada nawiązała kontakty ze sztabem 1 Korpusu 
Polskiego generała Józefa Dowbor-Muśnickiego w celu koordynowania z nim działań 
swoich oddziałów wojskowych27. I Korpus powstał za zezwoleniem rosyjskiego Rządu 
Tymczasowego w  lipcu 1917 r. na  Białorusi. Do  końca roku liczył ok. 22  tys. ludzi, 

25  Ibidem, s. 133.
26  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, s. 214.
27  Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. Документы и материалы, 
t. 2, Минск 1957, s. 856-857.
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w tym 1500 oficerów28. Korpus nie miał stałego związku z polskimi ośrodkami poli-
tycznymi, próbował nawiązać kontakt z polską Radą Regencyjną, zaś z drugiej strony 
pragnął zbliżenia z Ententą. Próba bolszewików wprowadzenia w Korpusie swoich „re-
wolucyjnych” porządków wywołała sprzeciw generała i otwarty bunt 12(25) stycznia 
1918 r. Korpus zajął tereny między miastami Rogaczew, Żłobin, Bobrujsk. Bolszewickie 
dowództwo frontu zachodniego 21 stycznia (3 lutego) wydało rozkaz rozwiązania Kor-
pusu i rozpoczęło zbrojną akcję. Wojska bolszewickie zdobyły Rogaczew, lecz stłumić 
oporu nie były w stanie. Dowbor-Muśnicki przeszedł z wojskiem do Bobrujska i Słuc-
ka. Korpus znalazł się w bardzo trudnej sytuacji strategicznej, zagrożony z dwóch stron 
przez wojska bolszewickie i niemieckie. 

Rosja, niezależnie od tego kto sprawował rządy, nie była w stanie prowadzić woj-
ny światowej. Rozumiał to dobrze Lenin i wymusił (były ogromne opory) na komitecie 
centralnym partii bolszewików przystąpienie (rozejm 2/15 XII 1917) do rokowań z pań-
stwami centralnymi w sprawie pokoju separatystycznego. W rokowaniach prowadzonych 
w Brześciu Litewskim Niemcy i Austro-Węgry faktycznie dyktowały warunki i wymusiły 
dopuszczenie do obrad władz niepodległej Ukrainy, z którą zawarły (9 II 1918) osobny 
traktat separatystyczny, czym uznały niepodległość Ukrainy. Trocki w pewnym momen-
cie doprowadził do zerwania pertraktacji. Skutkiem było wznowienie (18 II 1918) ofensy-
wy wojsk państw centralnych przy absolutnej bierności żołnierzy rosyjskich, jacy na fron-
cie jeszcze się znajdowali („armia nie chce walczyć i nikt jej nie zdoła do tego zmusić” 
[…] „nasze wojska po prostu uciekały”)29. „Żeby ostatecznie utrwalić władzę radziecką, 
trzeba było położyć kres wojnie”30. Nowe warunki niemieckie były jeszcze trudniejsze, 
bo m.in. obejmowały żądanie oddania także terenów zajętych po wznowieniu działań 
wojennych 18 lutego 1918 roku. Rosja zrzekła się Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, 
znacznej części Białorusi i Ukrainy, które miały przejść pod kontrolę Niemiec, na Zakau-
kaziu okręgów Ardahan, Kars i Batumi na rzecz Turcji (łącznie to  ok. 1 mln km2); miała 
przeprowadzić demobilizację, uznać traktat państw centralnych z Ukrainą31. Lenin do-
prowadził do zawarcia (3 III 1918) pokoju tzw. brzeskiego. Na mocy odrębnego traktatu 
z Ukrainą (9 II) państwa centralne godziły się na włączenie Chełmszczyzny do Ukrainy. 
Ponadto w tajnym układzie dodatkowym Austro-Węgry wyrażały zgodę na utworzenie 
z Galicji Wschodniej autonomicznej prowincji ukraińskiej. Oczywiście w ramach Austrii, 
bo przecież umawiające się strony liczyły na zwycięstwo w wojnie światowej. Ukraina zaś 
zobowiązywała się dostarczać ogromne ilości płodów rolnych, stąd ten traktat nazwano 
„chlebowym”. W zaistniałej sytuacji Białoruska Rada próbowała także nawiązać kontakt 
z niemiecką delegacją na rokowaniach w Brześciu Litewskim, lecz nie uzyskała od żad-
nej strony formalnego uznania i tylko delegacja Ukraińskiej Republiki Ludowej włączyła 

28  B. Skaradziński, Polskie lata 1919-1920, tom 1: Polski rok 1919, Warszawa 1993, s. 77.
29  W. Lenin, Dzieła wszystkie, tom 35, Warszawa 1988, s. 359, 371. 
30  Historia wszechzwiązkowej komunistycznej partii (bolszewików). Krótki kurs, Warszawa 1948, s. 243. 
31  A. Dudek, [w:] Historia polityczna świata XX wieku. 1901-1945, red. M. Bankowicz, Kraków 2004, s. 95. 
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jej przedstawicieli do swojego składu32. Zarówno sprawa oderwania Chełmszczyzny, jak 
i – odkryty w maju 1918 roku – tajny traktat dotyczący ukraińskiej autonomii w Galicji 
Wschodniej, wywołały takie wrzenie i manifestacje ludności polskiej, że Austro-Węgry 
wycofały się z traktatu, unieważniając go. Gdy państwa centralne wojnę przegrały, Rosja 
ogłosiła (13 XI 1918), że anuluje traktat brzeski33. Armia Czerwona ruszyła w imperial-
nym pochodzie na zachód. 

Wobec odmowy Lwa Trockiego – przewodniczącego delegacji rosyjskiej na roko-
wania brzeskie – podpisania umowy pokojowej z państwami centralnymi, 16  lutego 
1918 r. dowództwo niemieckie frontu wschodniego wystosowało do strony bolszewic-
kiej ultimatum, w którym oświadczało, że odmowę podpisu traktuje jako zerwanie roz-
mów pokojowych i że od 18 lutego znajdzie się w stanie wojny z Rosją34. Już 19 lutego 
1918 r. wojska niemieckie ruszyły w głąb Białorusi, na Dźwińsk. Na początku marca 
Niemcy zajęli większą część kraju z miastami Orsza i Mogilów. Korzystając z powstałej 
sytuacji, oddziały korpusu Dowbor-Muśnickiego wspomagane oddziałami Białoru-
skiej Rady nocą z 19 na 20 lutego 1918 roku zajęły Mińsk. Następnego dnia do mia-
sta wkroczyły wojska niemieckie, a polski korpus zgodnie z umową z Niemcami miał 
pozostać na Białorusi. Rząd Zachodniego Obwodu (Obwodowy Komitet Wykonaw-
czy Zachodniego Obwodu) wyjechał do Smoleńska, po czym w kwietniu tegoż roku 
został rozwiązany decyzją II Zjazdu Rad Zachodniego Obwodu. Natomiast Komitet 
Wykonawczy Rady Zjazdu Białoruskiego 21 lutego 1918 r. wydał pierwszą „Ustawową 
gramotę (Уставная грамота) do ludów Białorusi”. Ogłosił w niej utworzenie 20 lutego 
rządu – Sekretariatu Ludowego, któremu powierzono obronę „zdobyczy rewolucji”35. 
Rząd miał 20 sekretariatów (ministerstw). „Gramota” stwierdzała, że naród białoruski 
powinien zrealizować swoje prawo do samookreślenia. 

Oprócz powstałych w Mińsku władz, do roli twórcy białoruskiej państwowości 
pretendowała Białoruska Wileńska Rada, która otwarcie wypowiadała się za współ-
pracą z Niemcami w celu utworzenia państwa litewsko-białoruskiego w granicach 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ośrodkiem odradzającego się państwa – we-
dług jej koncepcji – powinny stać się tereny okupowane przez Niemcy, do których 
w przyszłości dołączą ziemie białoruskie znajdujące się na razie w granicach Rosji36. 

Powstały w Mińsku Ludowy Sekretariat skasował akty rządu bolszewickiego Ob-
wodu Zachodniego i powrócił do ustawodawstwa rosyjskiego Rządu Tymczasowego. 
Niemiecka władza wojskowa nie miała zamiaru współpracować z nowym rządem, 

32  В.А. Круталевич, Рождение Белоруской советской республики (на пути к провозглашению 
республики октябрь 1917 – декабрь 1918 г.), s. 144.
33  История советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 166-167. 
34  История внешней политики СССР 1917 – 1985. В 2 т, под ред. А.А. Горомыко, tom 1, 1917-1945, 
Москва 1986, s. 57-58.
35  В.А. Круталевич, Рождение Белоруской советской республики (на пути к провозглашению 
республики октябрь 1917 – декабрь 1918 г.), s. 174.
36  Гоман, 1918, 5 февраля.
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ale nie stosowała wobec niego środków represyjnych, o czym świadczy jej bierność 
w odniesieniu do proklamowania przez Komitet Wykonawczy 9 marca 1918 r. w dru-
giej „Ustawowej gramocie” Białoruskiej Republiki Ludowej (BRL). W dokumencie 
tym proklamowano zniesienie własności prywatnej ziemi i bezpłatne jej przekazanie 
chłopom, a także swobody demokratyczne. 18 marca 1918 r. Komitet Wykonawczy 
zjazdu przekształcono na Białoruską Radę Republiki, a 25 marca w trzeciej „Gramo-
cie” Rada proklamowała niepodległość BRL37.

Osobnym zagadnieniem jest określenie granic powstałego państwa białoruskiego. 
Jeszcze w marcu 1917 r. zjazd białoruskich działaczy społecznych uznał, że rdzennymi 
terenami Białorusi są gubernie mińska, witebska, grodzieńska i wileńska. W aktach urzę-
dowych Białoruskiej Rady te tereny powiększono, rezultacie czego liczba ludności BRL 
miała wzrosnąć do 15 mln. Dołączono do nich prawie całą gubernię smoleńską, a także 
część terenów guberni briańskiej, kałużskiej (RSFRR) i czernihowskiej (URL). Istniały 
wątpliwości, które z miast – Mińsk czy Wilno – powinno stać się stolicą państwa.

Proklamowanie niepodległości stawiało na  porządku dziennym potrzebę wy-
pracowania stosownej koncepcji polityki zagranicznej. 26 kwietnia 1918 r. delegacja 
BRL złożyła na ręce niemieckiego ambasadora w Kijowie memoriał, w którym wy-
wodziła, że Białorusini są narodem kultury zachodniej, a nie wschodniej, że w inte-
resie Niemiec leży uznanie niepodległego państwa białoruskiego, które będzie two-
rzyć przedmurze przed przenikaniem na zachód bolszewizmu. Memoriał zawierał 
prośbę, aby władze niemieckie uznały BRL w granicach etnograficznych38. W innej 
nocie zaś, do  kanclerza Rzeszy, Sekretariat Ludowy wskazywał potrzebę usunię-
cia z  Białorusi Korpusu Dowbor-Muśnickiego, przeciwko któremu narastał bunt 
chłopstwa, a to niekorzystnie odbije się na niemieckich interesach w kraju. Niemcy 
nie mieli określonego planu wobec białoruskiej państwowości i  jej kształtu, zatem 
do formalnego uznania BRL z ich strony nie doszło. Prawdopodobnie w niemieckim 
zaniechaniu jakąś rolę odegrały roszczenia terytorialne, jakie zgłaszały polska Rada 
Regencyjna, litewska Taryba oraz Ukraina. Nie było w  interesie Niemiec otwarcie 
stawać po czyjejś stronie. Niepoślednią rolę odegrała niezdolność Białoruskiej Rady 
stworzenia skutecznego w działaniu aparatu administracyjnego. Ponadto okupacyj-
ne władze niemieckie bardzo niechętnie dzieliły się administrowaniem podległych 
im terenów. Faktyczną głową administracji na Białorusi pozostawał dowódca X armii 
generał Falkenhayn. Rozmowy z nim premiera białoruskiego rządu Józefa Woronki 
dawały skutek nader skromny. Niemieckie władze wojskowe zezwoliły tylko na usta-
nowienie urzędów radców przy komendantach powiatowych, na powołanie których 
miały wpływ władze białoruskie.

37  В.А. Kруталевич, Рождение Белорусской советской ресрублики на  пути провозглашения 
республики. Октябрь 1918, s. 190.
38  Ibidem, s. 238-239.
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Pod koniec lata 1918 r. sytuacja Niemiec na frontach wojny światowej widocznie 
pogorszyła się. 27 sierpnia Niemcy i RSFRR podpisały tak zwany traktat uzupełnia-
jący, przewidujący stopniowe wycofanie się niemieckich wojsk z Białorusi na wschód 
od rzeki Berezyna. Niemcy zobowiązywały się nie popierać środkami wojskowymi po-
wstawania nowych organizmów państwowych na terenach byłego imperium rosyjskie-
go39. Podpisanie układu stało się poważnym ciosem dla władz BRL. Chodziło bowiem 
nie tylko o utratę terenów na wschód od Berezyny, lecz desinteressement do niej ze stro-
ny Niemiec. W gruncie rzeczy BRL okazała się zakładnikiem rosyjsko-niemieckiego 
porozumienia. Rozpaczliwe apele Białoruskiej Rady o pomoc do  prezydenta USA Wo-
odrowa Wilsona pozostały bez odpowiedzi. Powstał nawet plan połączenia Białorusi 
z Ukrainą w jednym państwie w celu uzyskania poparcia Ententy. 

Po  porażce Niemiec w  pierwszej wojnie światowej Rosja ogłosiła (13 XI  1918), 
że anuluje traktat brzeski40. Armia Czerwona ruszyła w imperialnym pochodzie na za-
chód, za rzekę Berezynę. 10 grudnia 1918 r. zajęła Mińsk i odnowiła tu władzę rad. 
Rząd BRL udał się na  emigrację do  Wilna, usiłując zorganizować własne oddziały 
zbrojne. Bolszewicki miński Komitet Wojskowo-Rewolucyjny niezwłocznie wydał 
„Rozkaz nr 1”, którym kasował administrację pozostałą po BRL. Jego śladem poszły 
komitety rewolucyjne (rewkomy) innych guberni41. W tym czasie konferencja białoru-
skich sekcji przy Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików) (RKP(b)) obradująca 
w Moskwie w dniach 21-22 grudnia 1918 r., przyjęła uchwałę o utworzeniu Białoru-
skiej Republiki na zajętych obszarach Zachodniego Obwodu42. W taki sposób na po-
rządku dziennym stanął projekt samookreślenia Białorusi w postaci republiki radziec-
kiej. Idea ta zrodziła się parę miesięcy przed tym, kiedy to kierownictwo Białoruskiego 
Narodowego Komisariatu przy Komisariacie Spraw Narodowościowych rządu RSFRR 
zdecydowało przeciwstawić BRL Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej 
(BSRR). Według rządu rosyjskich bolszewików republika ta miała odegrać rolę bufo-
ra na zachodzie. Z powyższego wniosek, że najważniejszą przyczyną powstania nowej 
formy państwa białoruskiego były czynniki zewnętrzne. Zalążkiem radzieckiej formy 
białoruskiej państwowości stał się Zachodni Obwód, o którym wspomniano poprzed-
nio. Po zajęciu przez wojska niemieckie wiosną 1918 r. Białorusi siedzibą jego władz 
naczelnych stał się Smoleńsk. Niektórzy z  jego przywódców uważali za niestosowne 
utrzymywanie tego tworu terytorialnego, bowiem większa jego część pozostawała pod 
okupacją; sprzeciwili się Obwodowemu Komitetowi RKP(b) włączenia do okrojonego 
obwodu guberni smoleńskiej. Jednak pod jego naciskiem 3 maja 1918 r. zapadła de-
cyzja o przyłączeniu nieokupowanych powiatów do tej guberni43. Oczywiście, miało 

39  История внешней политики СССР 1917 – 1985. В 2 т., под ред. А.А. Горомыко, t. 1, 1917-1945, 
Москва, 1986, s. 85-86.
40  История советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 166-167. 
41  Н.В. Каменская, Образование Белорусского советского государства, s. 88.
42  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, s. 63.
43  Борьба за Советскую власть в Белоруссии 1918-1920, t. 1, Минск, 1968, s. 88.
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to przede wszystkim cele polityczne skierowane na zachowanie ośrodka władzy bolsze-
wickiej choćby na skrawku ziem białoruskich i poszerzenia jej w przyszłości na zachód. 
Obwód zachodni w nowych granicach tylko w mniejszości obejmował tereny białoru-
skie, był więc tworem sztucznym, ale dla bolszewików politycznie uzasadnionym. Jako 
jednostka administracyjno-terytorialna należał do RSFRR.

 Jak już wspomniano, po stopniowym wycofywaniu się wojsk niemieckich z ziem 
białoruskich konferencja białoruskich sekcji przy RKP(b) w Moskwie przyjęła uchwa-
łę o utworzeniu Białoruskiej Republiki. Schemat był ten sam jak w Estonii, na Litwie 
i Łotwie. 27 grudnia 1918 r. uchwałę tę sankcjonował KC RKP(b). Omówiono zagad-
nienia dotyczące granic przyszłej republiki, strukturę jej administracji, skład rządu, 
przygotowano projekt manifestu o jej proklamowaniu. W tym samym czasie (30-31 
grudnia) w Smoleńsku na sesji Zachodniego Obwodowego Komitetu RKP(b) zapa-
dła decyzja o przemianowaniu go na Komunistyczną Partię (bolszewików) Białoru-
si (KP(b)B). Wybrano także Biuro Centralne KP(b)B, które powołało Tymczasowy 
Rząd Robotniczo-Chłopski Białorusi. Dzielił się on na wydziały, na czele z przewod-
niczącymi (17 osób) i ich zastępcami. 1 stycznia 1919 r. w Mińsku rząd opublikował 
manifest, proklamujący powstanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
(BSRR)44. Republika obejmowała prawie wszystkie ziemie białoruskie z wyjątkiem 
guberni wileńskiej. Było to skutkiem zbiegu interesów tak kierownictwa Zachodnie-
go Obwodu (z siedzibą w Moskwie), jak i komunistów –Białorusinów (z centrum 
w Smoleńsku). Pierwsi patrzyli na powstałą republikę jako na obwód o zmienionym 
statusie prawnym i  tylko pragnęli zachować swoją władzę nad dawnymi terenami, 
natomiast drudzy obstawali za zasadą samookreślenia narodowego. 

Późniejsze losy Białoruskiej SRR byli ściśle uzależnione od sytuacji wewnętrznej 
i zewnętrznej republiki i stosunku do niej centralnych władz komunistycznych. Pierw-
szeństwo miała idea walki klasowej i światowej rewolucji komunistycznej przed pra-
wem państwowego samookreślenia. W rezultacie republika często okazywała się za-
kładnikiem manipulacji politycznych Moskwy. 

W  BSRR pozostawiono obowiązujące dekrety i  uchwały rządu RSFRR przyjęte 
do 1 stycznia 1919 r. Ze względu na zaostrzenie się stosunków z Polską rząd republiki 
21 stycznia powołał Radę Wojskowo-Rewolucyjną jako naczelny organ obrony repu-
bliki45 i wydał dekret o powszechnym szkoleniu wojskowym i mobilizacji obywateli 
republiki w wieku od 18 do 40 lat46. Przeprowadzono mobilizację mężczyzn roczników 
1893-1898; osoby niepodlegające mobilizacji do oddziałów liniowych w wieku od 18 
do 45 lat kierowano do formacji zapasowych. W ciągu grudnia 1918 – stycznia 1919 

44  По воле народа. Из истории образования Белорусской ССР и создания Коммунистической 
партии Белоруссии, Минск 1988, s.105; История советской конституции. Сборник документов. 
1917–1957…, s. 103-106; История советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 177-181. 
45  Н. В. Каменская, Образование Белорусского советского государства, s. 121.
46 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, s. 63.
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na  Białorusi przeprowadzono reformę administracji w  kierunku jej ujednolicenia. 
Republikę podzielono na siedem rejonów: miński, smoleński, witebski, mohylowski, 
homelski, grodzieński, baranowicki. Każdy z nich połączył kilku podrejonów47. 2-3 lu-
tego 1919 r. odbył się pierwszy Wszechbiałoruski Zjazd Rad reprezentujący najwyż-
szą władzę ustawodawczą. Miał on zadecydować o kształcie naczelnych władz repu-
bliki. Zdominowany całkiem przez bolszewików zaakceptował wszystkie ich projekty. 
Na zjeździe odczytano uchwałę prezydium Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu 
Wykonawczego (WCKW), który uznawał (5 II 1919) niezawisłość [независимостъ] 
BSRR. Zjazd uchwalił deklarację o wszczęciu rozmów z  RSFRR na temat wejścia BSRR 
w skład RSFRR na zasadach sfederowania48 i  (Zjazd spieszył się bardzo) tegoż samego 
dnia uchwalił konstytucję BSRR49, będącą ułomną, wielce niepełną (1/3) kopią kon-
stytucji rosyjskiej z 1918 roku. Zjazd wybrał Centralny Komitet Wykonawczy (CWK) 
jako najwyższy organ władzy w kraju. CWK zaś wyłonił prezydium – Małe i Wielkie. 
To pierwsze pomiędzy sesjami CWK pełniło funkcję organu naczelnego, drugie skła-
dało się z komisarzy ludowych (odpowiedniki resortowych ministrów) i pełniło funk-
cję rządu. Białoruska konstytucja nie przewidywała powołania rządu – Rady Komisa-
rzy Ludowych, jak to było w RSFRR.

Trzeba przypomnieć, że w tym czasie zaostrzają się stosunki polsko-bolszewickie. 
Po wycofaniu się w końcu lutego 1919 r. wojsk niemieckich ze wschodu do linii kolejowej 
Brześć-Białystok-Grajewo-Prusy Wschodnie otworzył się front polsko-radziecki50. Już 
5 stycznia 1919 r. Armia Czerwona wyparła z Wilna polską samoobronę51. Do począt-
ku stycznia 1919 roku wojska bolszewickie zajęły Estonię. Proklamowano tu władzę rad. 
Bolszewicy dążyli do podporządkowania sobie Łotwy i Litwy, tworząc na zajętych przez 
nich terenach radzieckie republiki52. Rząd Republiki Litewskiej ze względu na grożącą 
rosyjską okupację zwrócił się do Niemiec i państw Ententy z prośbą o pomoc. Wojska 
niemieckie rozpoczęły ofensywę. W połowie lutego 1919 roku oddziały polskie pod do-
wództwem gen. Stanisława Szeptyckiego weszły w styczność bojową z Armią Czerwoną. 
Powstał front litewsko-białoruski. 

W styczniu 1919 r. sytuacja Armii Czerwonej na froncie zachodnim o tyle pogor-
szyła się, że  dla wzmocnienia obrony 28  lutego 1919 r., na  polecenie moskiewskiego 
KC  RKP(b), zjazdy rad białoruskiej i  litewskiej republik radzieckich przyjęły uchwałę 
o połączeniu się w jedną Litewsko-Białoruską Socjalistyczną Radziecką Republikę (Lit-
-Bel)53. Ten nowy twór państwowy obejmował gubernię mińską, wileńską, część guberni 

47  Ibidem, s. 113.
48  История советской конституции. Сборник документов. 1917–1957…, s. 109; История 
советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 185-186. 
49  История советской конституции. Сборник документов. 1917–1957…, s. 110-113; История 
советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 187-190. 
50  Polska na przestrzeni wieków, red. J. Tazbir, Warszawa 1995, s. 538.
51  Ibidem.
52  В.З. Дробижев, Ю.С. Кукушкин, М.Е. Найденов, История СССР, Москва 1985, s. 88.
53  Ibidem.
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kowieńskiej, grodzieńskiej i suwalskiej, ze stolicą w Wilnie54. W Wilnie powstał wspólny 
rząd – Rada Komisarzy Ludowych i WCWK Rad Białorusi i Litwy, a także Rada Go-
spodarki Narodowej dla zarządzania ekonomiką republiki. W marcu 1919 r. połączono 
partie komunistyczne Litwy i Białorusi.

24-29 marca 1919 r. w Homlu na Białorusi zbuntowała się załoga pod dowódz-
twem byłego carskiego oficera Włodzimierza Striekopytowa; powstanie przygotował 
„Poleski komitet powstańczy”. Żołnierze byli niezadowoleni z powodu ciężkich wa-
runków bytowych, jak też z polityki bolszewików na wsi. Hasła powstania to: prze-
kazanie władzy w Rosji zgromadzeniu ustawodawczemu (rozpędzonemu przez bol-
szewików w styczniu 1918 r.), swobody obywatelskie, zezwolenie na prywatny handel 
i przedsiębiorczość. 24 marca 1919 r. M. Striekopytow w Rzeczycy proklamował po-
wstanie Rosyjskiej Republiki Ludowej. Wojskom bolszewickim 29 marca udało się 
stłumić powstanie. Striekopytow z częścią wojska przedarł się na Ukrainę i przyłą-
czył się do Petlury, a niebawem oficerowie schronili się w Polsce, następnie wyjechali 
do Estonii, do białych wojsk generała Judenicza55. 

Druga połowa roku 1919 to  miesiące skrajnie trudne dla władzy radzieckiej; 
wydawało się, że nie ma szans na utrzymanie się bolszewików w Rosji. Z południa 
niepowstrzymanie jak burza szedł na Moskwę Denikin. Od wschodu nacierały siły 
Kołczaka. Z terytorium Estonii atakował (V-XI 1919) w kierunku Piotrogrodu gen. 
Judenicz. Wszyscy biali generałowie stali na stanowisku jednej, niepodzielnej Rosji 
w granicach z 1914 r. Denikin głównie dlatego poniósł klęskę. 

Wojsko polskie w ciągu zimy-wiosny 1919 r. posunęło się w głąb Białorusi, zajęło 
ważne węzły komunikacyjne Mołodeczno i Łuniec na Polesiu. 21 kwietnia Polacy zajęli 
Wilno. W sierpniu 1919 r. Armię Czerwoną wyparto z Litwy. Wojsko polskie 8 sierpnia 
zdobyło Mińsk i zajęło gubernię mińską, co położyło kres istnieniu Lit-Belu. Natomiast nie 
doszło do restytucji BRL, na co złożyło się zarówno brak zainteresowania strony polskiej, 
jak też niezorganizowanie białoruskich sił narodowych. Na sesji odnowionej Białoruskiej 
Rady 12 grudnia 1919 r. doszło do jej głębokiego rozłamu. Na terenach białoruskich pod 
zarządem administracji polskiej powstały dwa konkurujące ośrodki o odmiennym stano-
wisku wobec Polski. Jeden nurt reprezentowany przez białoruską partię eserów na czele 
z Wacławem Łastowskim wezwał do walki z Sowietami i z polską okupacją, zaś drugi 
z  umiarkowanymi działaczami opowiedział się za  współpracą z  Polską56. Po  rozłamie 
umiarkowani działacze utworzyli Radę Najwyższą, a eserowcy przeprowadzili nowe wy-
bory do Białoruskiej Rady. Obawiając się polskich represji, prezydium Białoruskiej Rady 
emigrowało i w kwietniu 1920 r. podpisało ugodę z rządem Litwy o wspólnych działa-
niach przeciwko Rosji radzieckiej i Polsce. Jej konkurentka Rada Najwyższa w maju 1920 

54  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, s. 335.
55  Ibidem, s. 565-569.
56  Więcej na  temat „kwestii białoruskiej” zob.: B. Skaradziński, Polskie lata, tom 1: Polski rok 1919,                   
s. 253-268. 
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r. nosiła się z planami przyłączenia Białorusi do Polski na prawach autonomii, lecz nie 
uzyskała zgody władz polskich. W czasie wojny polsko-rosyjskiej latem 1920 roku Rada 
Najwyższa bezskutecznie domagała się od rządu polskiego uznania niepodległości57. Kie-
dy wojska sowieckie były pod Warszawą, zapadła w Moskwie decyzja i proklamowana 
została (1 VIII 1920) Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka58. 

W grudniu 1920 roku drugi zjazd rad BSRR nowelizował konstytucję, faktycznie ko-
piując konstytucję RSFRR59. Ujmując skrótowo: o obu aktach konstytucyjnych można po-
wiedzieć, że akty białoruskie, w odróżnieniu od konstytucji rosyjskiej z 1918 r., nie głosi-
ły dyktatury proletariatu, ale – podobnie jak rosyjska – agresywnie głosiły jako cel nowej 
władzy zgniecenie burżuazji, zniweczenie wyzysku człowieka i wprowadzenie socjalizmu; 
socjalizm oficjalnie proklamowano jako cel. Takie sformułowania ideologiczne znalazły się 
w preambule zawartej w  akcie jeszcze z lutego 1919 r. Natomiast w uzupełniającej noweliza-
cji z grudnia 1920 r. znalazło się uszczegółowienie struktury władzy radzieckiej na Białorusi. 
Analogicznie jak w RSFRR na czele struktury stał Zjazd Rad Robotniczych, Żołnierskich 
i Chłopskich, który powoływał Centralny Komitet Wykonawczy Rad (60-osobowy) oraz 
5-osobowe prezydium WCKW. Centralny Komitet Wykonawczy tworzył Radę Komisarzy 
Ludowych; w skład RKL wchodzili komisarze ludowi. Wymienione trzy organy wyposażo-
ne były w kompetencje zarówno ustawodawcze, jak i wykonawcze oraz kontrolne, co sta-
nowiło programowe przeciwstawienie się regule podziału władz, a nawet programowo od-
rzucono zasadę ścisłego podziału kompetencji. Wszystko dokładnie na wzór rosyjski. Rząd 
(RKL) składał się z piętnastu resortów, na czele których stali komisarze ludowi; co ciekawe 
i odróżniające od RSFRR – wśród owych piętnastu resortów była Czeka; był także komisa-
riat sprawiedliwości, ale nic bliżej w kwestii struktury organów wymiaru sprawiedliwości 
i ich kompetencji. W sumie akty te w niczym nie były oryginalne. 

Dalsze losy Białorusi były wynikiem wojny sowiecko-polskiej i skutkiem traktatu ry-
skiego. Jak już o tym pisano60, w rozmowach pokojowych Rosji radzieckiej z Polską chodziło 
o przyszłość i granice nie Rosji sensu stricto, ale Ukrainy i Białorusi, przy czym Federacja 
Rosyjska oraz Ukraina występowały w  rokowaniach samodzielnie i  negocjowały układ 
na rzecz Białorusi. Białoruś w rokowaniach nie uczestniczyła61 i nie można twierdzić – jak 
czynią to niektóre źródła rosyjskie62 – iż Białoruś była reprezentowana przez Rosję. Białoruś 
nie była stroną traktatu. W wyniku traktatu ryskiego ustalono granicę z Polską63. 

57  Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, s. 62.
58  История советской конституции. Сборник документов. 1917–1957…, s. 125-127; История 
советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 235-237. 
59  История советской конституции. Сборник документов. 1917–1957…, s. 136-141; История 
советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 251-257. 
60  A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa 
(bolszewików), Warszawa 2012, s. 45-46. 
61  Zob. m.in. O. Łatyszonek, Białoruskie elity polityczne wobec traktatu ryskiego, [w:] Traktat ryski…, s. 289 i nast. 
62   История отечественнoго государства и права, ч. 2, pед. О.И. Чистяков, Москва 2006, s. 155. 
63  Tekst traktatu ryskiego w: Dz.U. RP z 1921 r. nr 49, poz. 300 i w załączniku do Dziennika Ustaw 
szczegółowy szkic przebiegu całej granicy. 
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Leninowską zmienność stanowiska w  kwestii narodowościowej zauważono już 
dawno64. Przed wybuchem I  wojny światowej (1913) był zdecydowanie przeciwny 
federacyjnej formie państwa65. Stalin, dominująca postać w formułowaniu koncepcji 
w sprawach narodowościowych, w 1922 r. wysunął projekt inkorporacyjny, tj. włącze-
nia wszystkich satelickich republik do RFSRR i ich autonomizacji. Projekt wywołał ostre 
kontrowersje wewnątrz samej partii komunistycznej66. Jak wiadomo67, kategorycznie 
przeciwstawił się temu Lenin, idący wówczas – po powstaniu kronsztadzkim – w kie-
runku mniej czy bardziej pozorowanego liberalizmu. Takim pozorowanym na libera-
lizm rozwiązaniem był model federacyjny państwa z bardzo silną władzą centralną. 
Lenin polecił stworzyć „federację równoprawnych republik”68. Komisja KC przepraco-
wała projekt rezolucji w myśl wskazań Lenina i w grudniu 1922 r. plenum KC RKP(b) 
przyjęło uchwałę o zjednoczeniu republik na zasadach leninowskich. Niemałe znacze-
nie miały sprawy gospodarcze69. Ostatni rosyjski zjazd rad (wszechrosyjski) odbył się 
natychmiast (obradował 23–27 grudnia). Referat główny, zatytułowany O zjednoczeniu 
republik radzieckich, wygłosił Ludowy Komisarz ds. Narodowości – Stalin i  zgodnie 
z przyjętymi już zasadami leninowskimi oznajmił m.in., że „podmiotami jednoczący-
mi się w związek powinny być cztery republiki: RSFRR, Federacja Zakaukaska, Ukra-
ina i Białoruś”70. Referat Stalina mieścił w sobie bliższe określenie większości zasad or-
ganizacji państwa. Kończył Stalin wyrażeniem nadziei, „że nowe państwo związkowe 
będzie nowym stanowczym krokiem na drodze do zjednoczenia mas pracujących całe-
go świata w Światową Socjalistyczną Republikę Radziecką”71. 

I  Zjazd Rad ZSRR 30.12.1922  r. uchwalił wcześniej przygotowane i  podpisane 
dwa dokumenty – Deklarację o  utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich oraz Umowę o utworzeniu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich72. 

64  M. Waldenberg, Kwestie narodowe w  Europie Środkowo-Wschodniej. Dzieje. Idee, Warszawa 1992, 
s. 251, a także s. 248 i nast.; zob. też tenże, Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina, Warszawa 
1978, s. 407 i nast., passim;  W. Suchecki, Geneza federalizmu…, s. 41, passim. 
65  W. Lenin, Uwagi krytyczne w kwestii narodowej, [w:] Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa 1978, s. 845; 
zob. też M. Waldenberg, Kwestie narodowe…, s. 256-257; por. J.N. Hazard, The Evolution of the Soviet 
Constitution…, s. 97. 
66  История отечественнoго государства и  права, ч. 2, s.  161; Д.А. Гайдуков, Развитие советской 
конституции, „Советское Государство и Право” 1957, nr 11, s. 64; zob. też T. Szymczak, Ustrój polityczny 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1936–1976), Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978, 
s. 29-30; A. Sylwestrzak, Rozwój federacji radzieckiej (1922–1982), „Państwo i Prawo” 1982, z. 12, s. 8-11. 
67  A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991…, s. 51. 
68  W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. 45, Warszawa 1989, s. 209; zob. też Д.А. Гайдуков, Развитие советской 
конституции, „Советское Государство и Право” 1957, nr 11, s. 65. 
69  История отечественнoго государства и права, ч. 2, s. 155-157; zob. też J.N. Hazard, The Evolu-
tion of  the Soviet Constitution…, s.  97-98; V.M. Chkhikvadze, The Soviet State and Law…, s.  93-94;                                     
W. Suchecki, Geneza federalizmu…, s.  140; S. Bożyk, Konstytucjonalizm radziecki – drogi rozwoju, 
ZN Filii UW w Białymstoku 1981, nr 33, s. 14.
70  J. Stalin, Dzieła, t. 5, Warszawa 1950, s. 159. 
71   Ibidem, s. 162; zob. też A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991…, s. 53. 
72  История советской конституции (в документах) 1917–1956…, s. 391-398; История советской 
конституции. Сборник документов. 1917–1957…, s. 213-218; zob. też A. Sylwestrzak, Rozwój federa-
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Był to kompromis między tendencjami centralizacyjnymi a tymi niechcącymi zaak-
ceptować hasła Manifestu komunistycznego: „robotnicy nie mają ojczyzny”73. W efek-
cie wymieszane były rozmaite elementy ustrojowe74. 

W  grudniu 1922 roku Białoruś weszła jako republika związkowa w  skład ZSRR. 
Końcowe rezultaty starć (ciężkich wojen) między narodowcami a  rewolucjonistami 
we wszystkich bez wyjątku przypadkach były efektem rezultatu militarnego. Włączyć w 
to trzeba przebieg I wojny światowej, w tym ogromną rolę imperialistycznej w swojej isto-
cie okupacji niemieckiej. Nigdzie i o niczym nie zadecydowały demokratyczne wybory. 
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Streszczenie: Rewolucja 1917 roku w Imperium Rosyjskim zaczęła się w lutym (według kalen-
darza juliańskiego), czyli w marcu (według używanego w Europie Zachodniej kalendarza grego-
riańskiego). Skutkowała w pierwszej fazie abdykacją cara Mikołaja II i w konsekwencji w ogó-
le zakończyła się era dynastii Romanowych. Władzę w Rosji objął Rząd Tymczasowy. Trwała 
pierwsza wojna światowa. Rosja ponosiła ciężkie klęski na frontach. Kraj pogrążał się w chaosie. 
Walczyły ze sobą rozmaite ugrupowania polityczne. Liczne narody podjęły także walkę o oswo-
bodzenie się spod panowania rosyjskiego. Ruch narodowy na Białorusi był stosunkowo słaby. 
Miał mniejszą siłę aniżeli w sąsiedniej Ukrainie. Jednak znaczenie Białorusi było duże z uwagi 
na położenie geograficzne – to duży kraj w Europie. Działacze narodowi na Białorusi utworzyli 
Wielką Radę Białoruską. Wysunęli idee autonomii Białorusi. Trwały też walki wewnętrzne roz-
maitych sił. W  październiku/listopadzie 1917 r. w stolicy – Piotrogrodzie (poprzednia nazwa: Pe-
tersburg) – zamach stanu przeprowadzili bolszewicy i pokonali siły Rządu Tymczasowego. Bol-
szewicy objęli rządy w Rosji. Rozpoczęła się nowa faza wojny, w tym bolszewickiej Rosji z Polską. 
W jej rezultacie Białoruś weszła w skład bolszewickiej Rosji jako republika autonomiczna. 

Słowa kluczowe: rewolucja 1917, Rosja, Białoruś, Polska, walka
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THE ISSUE OF BELORUSSIAN STATEHOOD IN THE YEARS 1917 – 1920. 
100TH ANNIVERSARY OF THE REVOLUTION OF 1917

Summary: Revolution of 1917 in Russian Imperium happened in February (according to Ju-
lian calendar) or in March (according to Georgian calendar used in Western Europe). As a re-
sult, in the first phase of the revolution, tsar Nicholas II of Russia, abdicated which caused the 
fall of the Romanov dynasty. The Provisional Government was brought into power. The First 
World War was ongoing and Russia suffered severe defeats. The country was ruled by chaos, 
various political groups were fighting against each other. Many nations started their fight for 
independence from Russian Empire. Belorussian national movement was  quite weak. It wasn’t 
as strong as in Ukraine. However the importance of Belorussia was big due to it’s geographical 
position: it is a big country in Europe. The national activists in Belarus created the Great Belo-
russian Council. They established the idea of Belorussian’s authonomy. As commonly known, 
in October/November 1917 Bolsheviks led their forces in Petrograd (Saint Petersburg), then 
capital of Russia, against Provisional Government, and took over the power in Russia. As it’s 
result Belorussia became a part of  Soviet Russia as an authonomic republic.

Keywords: revolution 1917, Russian, Belorussia, Poland, fight


