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РАМАН СК1РМУН;
страчаны шанс БНР

Раман Сю рмунт, 1930-я . Ц |кава, што паспяховы пал1тык Раман Сюрмунт 
не меу закончанай асветы. Ён вучыуся у Ры жскай гарадской пм нази, але  
у 15 гадоу вярнууся дадому.

Ц| могу 1918 годзе лес 
Беларускай Народнай РэспублЫ 
скласц1ся шакш? Ц| магла 
тады Беларусь, як Лива або 
Польшча, стаць незалежнай? 
Доктар пстарычных навук 
Алесь Смалянчук бачыць 
страчаны шанс на тэта, 
анал1зуючы б1яграф|'ю Рамана 
Ск1рмунта.

Беларуская псторыя 
XX стагоддзя была псторыяй 
без Сюрмунтау \ Радзгвшау.
Падчас рэвалюцьп 1917-1918 
гадоу перамагла радыкальная 
сацыялютычная дактрына, якая 
абярнулася ф1з1чным вышшчэннем 
«буржуяу» 1 старой штэлДенцьй. 
Разам з 1М1 зшшчалюя традыцьй 
шляхецтва у культурным
[ ПаЛ1ТЫЧНЫМ ЖЫЦЦ1.

Памешчык, прадпрымальн1к, 
краёвец

Раман Сюрмунт (1868- 
1939) належау да вядомага роду, 
як1 з XVI стагоддзя валодау 
землям! на Налессл, а у XIX 
стварыу у Парэччы на Шншчыне 
буйны прамысловы комплекс 
1 ператварыуся у дынастыю 
прадпрымалыпкау. Раман Ск1рмунт 
удзельн1чау у шравант гаспадаркай 
маёнтка з 15 гадоу, а пры канцы 
XIX стагоддзя стау яе галоуным 
менеджарам.

У палхтыку ён прыйшоу у перыяд 
рэвалюцьп 1905-1907 гадоу, 
кал! 1мперыя пераутваралася 
у парламенцкую манарх1ю, а былыя 
«падданыя» стал1 прэтэндаваць на 
ролю «грамадзян» сваёй айчыны. 
Айчынай Рамана Ск1рмунта была 
пстарьганая Л1тва, 1 пачатак яго 
кар’еры як палттыка быу звязаны

з «краёвай лдэяй». Краёуцы верыл1 
у магчымасць федэрацы1 народау 
Вяллкага Княства Л1тоускага.

На чале беларускага руху
Дэпутатам Дзяржаунай Думы 

Раман Ск1рмунт стау у 1906 годзе. 
Тады ён увайшоу у склад 
дэпутацкай групы «Краёвае кола 
Л1твы 1 Ру а»  («Група заходн1х 
ускраш»), Яна аб’ядналася 
з дэпутатам1 ад польск1х губерняу, 
склада ядро парламенцкай групы

аутанамютау 1 адстойвала лнтарэсы 
беларуска-ллтоусклх памешчыкау.

3  беларуск1м рухам Склрмунт 
збл1з1уся пры канцы 1916 года пад 
уплывам Макслма Багданов1ча.
Паэт працавау сакратаром у 
губернск1м камггэце па харчаванш, 
яюм к1равау Скхрмунт. Пра ролю 
Багданов1ча у гэтым «прыцягненш» 
палескага памешчыка заяв1у 
следчым АГПУ (справа «Саюза 
вызвалення Беларус1») Аркадзь 
СМОЛ1Ч, ЯК1 быу вельм! 6Л13К1М
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да Багданов1ча у менсю перыяд 
яго жыцця. У вышку Сюрмунт 
апынууся у эпщэнтры маладога 
руху за незалежнасць Беларусь 
Кал! ствараецца Беларуси 
нацыянальны камггэт (БНК), 
Сюрмунт — нядауш дэпутат 1 адзш 
з самых багатых людзей Беларуа — 
натуральным чынам узначалху яго.

МенавНа Сюрмунт адным 
з першых загаварыу пра аутаномпо 
Беларуа у межах дэмакратычнай 
1 федэратыунай Раей. Разумеючы 
важнасць адзшетва у ах  наяуных 
пал1тычных сш, ён здолеу 
паразумецца з беларуск1М1 
сацыялктамр а таксама прывёу 
у БНК людзей заможных: княпню 
Марыю Магдалену Радз1в1л, князя 
Антон1я Радз1в1ла, князя Герашма 
Друцкага-Любецкага, землеуласн1ка 
Эдварда Вайншов1ча.

радстаунщтва уголас загаварыла 
эа незалежнасць Беларусь 
1укаючы саюзн1кау, яно пачало 
щаджваць аднос1ны з нямецк1М1 

 ̂ \дам1.
Савецкая пстарыяграф1я 

асуджала усе кантакты пам1Ж 
дзеячам! беларускага руху

Смрмунт спрабавау 
прывабщь у беларуск1 
рух арыстакратыю
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беларуск1х сацыялгстау, гэтым разам 
на зварот адказал1, прызнаючы (!) 
справядл1васць беларуск1х 
прэтэнз1Й. У беларусюм руху 
з ’явшася пал1тычная сша, якая 
пачала дыялог з Берлшам, маючы 
на мэце дасягненне незалежнасць

Спроба сфарм1раваць урад БНР
М1Ж тым 25 сакав1ка 1918 года 

Рада БНР прыняла Трэцюю 
Устауную грамату, якая абвяшчала 
незалежнасць Беларускай Народнай 
Рэспубл1К1. Каб гэтая дэкларацыя 
ажыццяв1лася, трэба было 
дамагчыся прызнання незалежнасц1 
з боку «вял1К1х дзяржау». Беларуск1 
кам1тэт у В1льн1 (Антон Луцкев1ч), 
а таксама Народны сакратарыят 
БНР у Менску (Язэп Варонка) 
разл1чвал1 перадус1м на Герман1ю, 
якая ужо прызнала незалежнасць
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