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Пётра Мурзёнак: Беларуская Народная Рэспубліка.  ІІІ. Дзейнасьць Рады БНР 

ў 1918 годзе ва ўмовах нямецкай акупацыі  
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Рэспублікі Беларусі   

 

Дзейнасьць Рады і Ўрадаў БНР ў 1918 годзе ва ўмовах нямецкай акупацыі 

 

Афіцыйны Берлін не прызнаваў БНР. Гэта палітыка грунтавалася на ўзятым 

Германіяй абавязацельстве не падтрымліваць ніякіх сепаратысцкіх тэндэнцый у 

расійскіх межах, зафіксаваным Брэсцкім мірным дагаворам. Аднак, акупацыйныя 

нямецкія ўлады, ў адрозненьне ад афіцыйнага Берліна, супрацоўнічалі з Радай БНР, 

але толькі як з нацыянальным беларускім прадстаўніцтвам, а не як з урадам 

незалежнай дзяржавы. 

 

Пры падтрымцы камандуючага 10-й арміяй генерала Эрыха фон Фалькенгайна Рада 

дабілася згоды на дзейнасьць Мінскай гарадской думы, як мясцовай улады. Пры 

павятовых камендатурах ствараўся інстытут саветнікаў для ўрэгуляваньня спрэчак 

паміж акупантамі і насельніцтвам. Немцы перадалі ў кампетэнцыю Народнага 

Сакратарыята гандаль, прамысловасьць, органы апекі, адукацыю і культуру. У БНР 

існаваў інстытут грамадзянства (выдаваліся пашпарты), дзяржаўная пячатка і 

сімволіка: бел-червона-белы сьцяг і герб «Пагоня», выдаваліся паштовыя маркі. 

Аднак нямецкія ўлады не спрыялі стварэньню нацыянальнага войска, мiлiцыi, 

судовай i фiнансавай сiстэмы, без чаго нельга ўявіць існаваньне дзейснай дзяржавы.  

 

12 красавіка 1918 года склад Рады папоўнілі 15 правых дзеячаў, сяброў «Мінскага 

беларускага прадстаўніцтва», у тым ліку Раман Скірмунт, Павел Аляксюк, 

Аляксандар Уласаў (былы рэдактар газэты «Наша Ніва»), генэрал Кіпрыян 

Кандратовіч, кс. Аляксандар Астрамовіч, кс. Вінцэнт Гадлеўскі. Спіс сяброў Рады 

БНР у гэты час уключаў 80 асоб (Архівы БНР, с. 97-99). Магчыма, з прыходам новых 

людзей было зьвязана з’яўленьне звароту да германскага імператара аб абароне 

дзяржаўнай незалежнасьці. 

 

25 красавіка 1918 г. Рада БНР выслала тэлеграму нямецкаму Iмператару Вільгельму 

II (Архівы БНР, с.129-130, на ням. мове):    

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%9E%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%82
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%9E
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%9D%D1%96%D0%B2%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%8F%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%8F%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%8D%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96
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“Рада Беларускае Народнае Рэспублікі, як выбраная прадстаўніца Беларускага 

Народу, зварачаецца да Вашай Імпэратарскай Вялікасьці з словамі глыбокае падзякі 

за вызваленьне Беларусі нямецкімі войскамі з цяжкага ўціску, чужога пануючага 

зьдзеку і анархіі. 

Рада Беларускае Народнае Рэспублікі дэкляравала незалежнасьць цэлае і 

непадзельнае Беларусі і просіць Вашую Імпэратарскую Вялікасьць аб абароне у яе 

кіраваньнях дзеля ўмацаваньня дзяржаўнае незалежнасьці і непадзельнасьці краю у 

сувязі з Германскай Імпэрыяй. 

Толькі пад абаронай Германскай Імпэрыі бачыць край сваю добрую долю у будучыні. 

Прэзыдэнт Рады — Іван Серада                   

Прэзыдэнт Сакратарыяту — Язэп Варонка 

Сябры Рады — Раман фон-Скірмунт, Антон Аўсянік, Паўлюк Аляксюк, Пётра 

Крэчэўскі, Язэп Лёсік». 

 

Пасылка тэлеграмы імператару Германіі выклікала ў БНР востры палітычны крызіс. 

Са складу Рады выйшлі прадстаўнікі Бунда, а БСГ раскалолася на тры партыі - 

Беларускую сацыял-рэвалюцыйную партыю, Беларускую сацыял-дэмакратычную 

партыю і Беларускую сацыял-федэратыўную партыю. У рэзалюцыі VІІ чарговага 

Менскага Губернскага Земскага Сходу аб беларускім пытаньні (ад 20 мая 1917 г.) 

выказвалася падтрымка ідэі свабоднага самавызначэньня Беларусі, аднак, у 

заключнай яе частцы прызнана правільным разарваць адносіны земтва з кіраўнікамі 

Рады і Сакратарыята (Архівы БНР, с. 157-158). 

 

Нягледзячы на супраціў Рада працягвала сваю працу. Важнай галіной дзейнасьці 

Сакратарыята асьветы было адраджэньне нацыянальнай школы. Паводле розных 

падлікаў, працавалі ад 150 да 350 беларускiх школ. Калі на пачатку 1918 г. у Мінску 

налічвалася толькі 4 нацыянальныя школы, то ужо ў чэрвені іх колькасьць вырасла 

да 20. Пачалася падрыхтоўка беларускіх настаўнікаў, была заснавана Мінская 

вышэйшая музычная школа. У красавіку 1918 года створана падрыхтоўчая камісія 

для адкрыцьця Беларускага ўніверсітэта ў Мінску. Па ініцыятыве І. Луцкевіча было 

створана Беларускае навуковае таварыства ў Вільні. Выходзілі газеты «Звон» і 

«Беларусь», часопісы «Беларускае жыцьцё», «Рунь», «Саха». Працавалі шматлікія 

беларускія гурткі мастацкай самадзейнасьці. Вынікам гэтай працы з’явілася 

абвяшчэньне ў пачатку красавіка 1918 г. на адным з пасяджэньняў Рады БНР 

беларускай мовы дзяржаўнай. З пачатку красавіка 1918 г. пры Народным 

сакратарыяце асьветы БНР сталі працаваць курсы беларусазнаўства, дзе чыталіся 

лекцыі па беларускай гісторыі, геаграфіі, мове, літаратуры. За месяц на іх паступіла 

каля 200 чалавек. У 1918 г. працавала 11 выдавецтваў, адкрыўся Беларускі 
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педагагічны інстытут, рэктарам якога стаў прафесар В. Іваноўскі, выкладчыкамі – Я. 

Карскі, Б. Тарашкевіч, У. Ігнатоўскі і інш., працавалі беларускі тэатр, установы 

культуры.  

БНР мела сваіх прадстаўнікоў на Украіне, у Літве, працавалі дыпламатычныя місіі ў 

Варшаве і Берліне. Аднак, міжнародныя справы БНР складваліся дрэнна. Ва ўмовах 

вайны з Германіяй і грамадзянскай вайны ў Расіі ўрады краін Антанты і ЗША не 

праявілі зацікаўленасьці да БНР. Безвыніковым быў зварот урада БНР да ўрада 

Германіі з просьбай аб прызнаньні самастойнасьці Беларусі і ўстанаўленьні з 

мясцовымі нямецкімі ўладамі такіх адносін, якія дазволілі б БНР мець войска для 

ўмацаваньня сваёй улады. На пасланыя ў Берлін тры граматы рэйхсканцлер 

паведаміў Народнаму сакратарыяту, што Берлін лічыць Беларусь часткай Савецкай 

Расіі і што без урада Леніна вырашыць гэта пытаньне не можа.  

Рада БНР перажыла ў 1918 г. шэраг палітычных крызісаў. За няпоўны год зьмяніліся 

4 урады: урад Язэпа Варонкі  (працаваў з сакавіка па красавік 1918 г.), урад Рамана 

Скірмунта  (з 14 мая па 21 ліпеня 1918 г.), урад Івана Серады (з 22 ліпеня 1918 г. па 

12 кастрычніка 1918 г.) і урад Антона Луцкевіча (з 22 лістапада 1918 па сакавік 1920 

г.) (Міхалюк, 2013).  Можна выдзеліць некалькі прычынаў для такіх частых зьменаў: 

супярэчнасьці сярод лідэраў нацыянальна-дэмакратычнага руху ў пытаньні 

характару ўзаемаадносін з Расіяй і Польшчай; адсутнасьць істотнай падтрымкі з 

боку насельніцтва; адсутнасьць у планах пытаньня аб нацыяналізацыі зямлі.  

 

11 кастрычніка 1918 г. Рада БНР зацьвердзіла Часовую канстытуцыю БНР, па якой 

дзейнічаў у далейшым Народны ўрад Луцкевіча. У лістападзе ў Германіі пачалася 

рэвалюцыя. Нямецкія войскі пачалі адступаць. Трэцяга сьнежня 1918 г. Рада і ўрад 

БНР пераехалі ў Вільню (якая была пад кантролем палякаў), а 27 сьнежня 1918 г. у 

Гародню (дзе яшчэ былі немцы) (Сідарэвіч, 1993). З гэтага часу дзейнасьць Рады 

БНР праходзіла і праходзіць зараз па-за межамі Беларусі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%82%D1%83%D1%86%D1%8B%D1%8E_%D0%91%D0%9D%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8F
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%9D%D0%A0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%9D%D0%A0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
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ПРЭЗІДЭНТЫ РАДЫ БНР 

(з 1919 г. Рада БНР дзейнічае на выгнаньні) 

                           

Ян Мікітавіч Серада                      Язэп Юр'евіч Лёсік                       Пётр Антонавіч Крэчэўскі                    

(сакавік 1918 - май 1918)          (май 1918 - снежань 1919)                  (1919- 1928) 

                                

Васіль Іванавіч Захарка          Мікалай Сямёнавіч Абрамчык  Вінцэнт Антонавіч Жук-Грышкевіч                                                     

(1928-1943)                                         (1944-1970)                                    (1970-1982) 

 

                                               

Язэп Сымонавіч Сажыч                      Івонка Уладзіміраўна Сурвіла                                                                                                     

(1982-1997)                                                (ад 1997 ) 

http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D1%80%D1%8D%D1%87%D1%8D%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA
http://be.wikipedia.org/wiki/1918
http://be.wikipedia.org/wiki/1918
http://be.wikipedia.org/wiki/1918
http://be.wikipedia.org/wiki/1919
http://be.wikipedia.org/wiki/1919
http://be.wikipedia.org/wiki/1928
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%87%D1%8B%D0%BA
http://be.wikipedia.org/wiki/1928
http://be.wikipedia.org/wiki/1943
http://be.wikipedia.org/wiki/1944
http://be.wikipedia.org/wiki/1970
http://be.wikipedia.org/wiki/1970
http://be.wikipedia.org/wiki/1982
http://be.wikipedia.org/wiki/Язэп_Сажыч
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%96%D1%83%D0%BA-%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg
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Утварэньне Савецкай Сацыялістыная Рэспублікі Белорусія (ССРБ) 

З вялікай верагоднасьцю можна сказаць, што Абвяшчэньне незалежнасьці БНР і 

дзейнасьць Рады БНР мела значны уплыў на станаўленьне дзяржаўнасьці сучаснай 

Беларусі. Наступныя падзеі паказалі, што бальшавікі зрабілі свае крокі па 

утварэньню ССРБ. Аднак, утварэньне ССРБ вырашалася ў Маскве і Смаленску 

прадстаўнікамі Расійскай камуністычнай партыі (бальшавікоў), але не народам 

Беларусі. 

21–23 снежня 1918 г. ў Маскве прайшла канферэнцыя беларускіх камуністычных 

секцый (прадстаўнікі ад маскоўскай, петраградскай, саратаўскай, тамбоўскай і 

мінскай секцый). Разглядаліся пытаньні аб беларускай дзяржаўнасьці і ўтварэньні 

беларускага савецкага ўрада, але зноў жа ў рамках аўтаноміі з Расіяй. 

24 снежня 1918 г. Пленум ЦК РКП(б) прыняў пастанову аб утварэньні Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі Белоруссія (ССРБ).  

30 снежня 1918 г. адкрылася VI-я Паўночна-Заходняя абласная партыйная 

канферэнцыя. Дэлегаты канферэнцыі аднагалосна выказаліся за абвяшчэньне ССРБ. 

На канферэнцыі прысутнічаў 181 дэлегат, якія прадстаўлялі толькі членаў 

камуністычнай партыі ад Віцебскай, Мінскай, Магілёўскай, Смаленскай, Віленскай і 

часткі Чарнігаўскай абласьцей. Гэта ж канферэнцыя адначасова была аб'яўлена 1-м 

з'ездам Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі. (Цыт. па: Игнатенко, 1992, с. 

175, 177). Пад уздзеяньнем ЦК РКП(б) Наркамнац, а затым і Паўночна-Заходні 

абкам РКП(б), Аблвыкамзах, СНК Заходняй вобласьці памянялі свае адносіны да 

лёсу Беларусі. Яны нават пайшлі далей у вызначэньні юрыдычнага статусу Беларусі, 

як Белнацкам і беларускія камуністычныя секцыі, якія прытрымліваліся прынцыпу 

аўтаноміі Беларусі ў складзе РСФСР. Быў створаны кіруючы орган КП(б)Б – 

Цэнтральнае бюро КП(б)Б.  

31 снежня 1918 г. ЦБ КП(б)Б абмеркавала пытаньне аб складзе Часовага 

рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага ўрада ССРБ. Было вырашана, што ва ўрад 

увойдуць прадстаўнікі ад Белнацкома і Цэнтральнага бюро беларускіх секцый 

РКП(б), ад Паўночна-Заходняга абласнога камітэта РКП(б) і Аблвыкамзаха. 

Старшынёй урада быў зацверджаны З. Жылуновіч, членамі – А. Мяснікоў, А. 

Чарвякоў і іншыя, усяго 17 чалавек. Былі ў асноўным вызначаны этнаграфічныя 

межы беларускай нацыі, эканамічныя, гістарычныя і нацыянальныя асаблівасьці 

асобных губерняў, паветаў і валасьцей (тэрыторыя падзялялася на 7 раёнаў – Мінскі, 

Смаленскі, Віцебскі, Магілёўскі, Гомельскі, Гродзенскі, Баранавіцкі і 54 падраёны).  
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1 студзеня 1919 года ў Смаленску была абвешчана Савецкая Сацыялістычная 

Рэспубліка Белоруссія, створаны бальшавікамі ўрад пераехаў са Смаленска ў Мінск 

(Глава 2. Сацыяльна-эканамічнае і …).  

 

Заключэньне 

Нямецкі ўрад ў адпаведнасьці з Брэсцкай дамовай афіцыйна не прызнаваў БНР і яе 

Раду. Аднак, мясцовая нямецкая адміністрацыя не супрацьдзейнічала ўрадам БНР 

займацца пытаньнямі культуры, адукацыі, гандлю. Існаваў інстытут грамадзянства 

БНР (выдаваліся пашпарты). У той жа час Рада БНР не магла стварыць структуры, 

якія з'яўляюцца абсалютнымі прыметамі любой дзейснай дзяржавы – войска, 

міліцыі, фінансавай і судовай сістэм.  

Дзейнасьць Рады і ўрадаў БНР у значнай ступені спрыяла падняцьцю нацыянальнай 

сьвядомасьці беларусаў і вымусіла бальшавікоў зрабіць крокі па ўтварэньню 

Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі. У 1918-1920 г.г. былі 3 спробы 

утварыць беларускую дзяржаву (ССРБ – 1 студзеня 1919 г.; ЛітБел – люты 1918 г.; 

БССР – 31 ліпеня 1920 г. - паўторнае абвяшчэньне аб стварэньні БССР). Першая 

спроба стварэньня ССРБ, 1 студзеня 1918 г., была прынята рашэньнем 181 дэлегата 

VI-й Паўночна-Заходняй абласной партыйнай канферэнцыі РКП (б), якая была там 

жа пераіменавана ў Першы з'езд камуністычнай партыі Беларусі. Такім чынам, гэта 

канферэнцыя не прадстаўляла ўсяго беларускага народа. 
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