
                     №10, чэрвень 2015                     ISSN  2291-4757 

24 

 

 

Пётра Мурзёнак: Беларуская Народная Рэспубліка.  ІІ. Першы Ўсебеларускі 

з’езд і Абвяшчэньне незалежнасьці  
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Асьвятленьне падзей, зьвязаных з абвяшчэньнем БНР, даволі палітызаванае, 

пачынаючы ад ідэалізацыі толькі ўсяго пазітыўнага прадстаўнікамі нацыянальных 

эліт да прыклейваньня ярлыкоў буржуазных нацыяналістаў і здраднікаў беларускага 

народа заснавальнікам БНР камуністамі і іх прыхільнікамі. Гэта даследаваньне 

выстрайвае падзеі ў храналагічным парадку, што на нашу думку ў значнай ступені 

дазволіць чытачу зрабіць свае асабістыя высновы і прыйсьці да разуменьня таго, што 

адбывалася ў той лёсавызначальны час ў жыцьці Беларусі. Аўтар будзе ўдзячны за 

заўвагі і каментарыі. 

 

Правядзеньне 1-га Усебеларускага з'езда 

З'езд, ініцыяваны Вялікай Беларускай Радай, пачаў працу 5 сьнежня. Аднак, 

дэлегаты прыбывалі яшчэ амаль на працягу 10 дзён. Таму праца ішла ў секцыях. На 

паседжаньнях прыватнай нарады (працоўнага аргкамітэту) сяброў Ўсебеларускага 

з'езда ад 5 сьнежня 1917 г. адзначалася, што на з'езд пакуль прыехала каля 300 

чалавек (чакалася 900) (Архівы БНР, 1998, с.15),  ад 6-га сьнежня – 383 дэлегаты з 

вырашальнымі і 76 чалавек з дарадчымі галасамі (Архівы БНР, с.20). 7-га сьнежня 

з'езд пачаў сваю працу, дэлегаты яшчэ прыбывалі; на 8-га сьнежня на з'ездзе было 

500 правамоцных дэлегатаў (Архівы БНР, с.30). Такі марудны збор дэлегатаў відаць 

быў вынікам барацьбы паміж ВБР і БАК за кіраўніцтва беларускім нацыянальным 

рухам. Толькі 8 сьнежня на паседжаньні Рады з'езда былі ўзгоднены пытаньні аб 

паскораным прыездзе на з'езд у Мінск дэлегатаў ад Беларускага Абласнога камітэта 

(Архівы БНР, с.28).  

Канчаткова, з 5 па 17 сьнежня мандатная камісія выдала 1167 мандатаў з правам 

рашаючага голасу і 705 – з правам дарадчага. У тым ліку грамадскім асобам было 

выдадзена 812 мандатаў з правам рашаючага голасу і 344 з правам дарадчага, 

ваенным – 355 з правам рашаючага голасу і 361 з правам дарадчага. Большасьць 

дэлегатаў прадстаўлялі валасныя, павятовыя і губернскія земствы, зямельныя 

камітэты, настаўніцкія арганізацыі і інш. У той жа час ваенныя мелі  значную долю 

рашаючых галасоў, 355 з 1167 або 30%. У палітычных адносінах дэлегаты галоўным 

чынам прадстаўлялі эсэраў і членаў БСГ. Па нацыянальнай прыналежнасьці, з'езд  
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складаўся з беларусаў. Напрыклад, у дэлегацыі абласнікоў (дэлегаты ад Беларускага 

Абласнога Камітэта, БАК) больш за дзевяць дзесятых дэлегатаў складалі беларусы 

(Игнатенко, 1992, с. 54, с.60). На з'ездзе ўвогуле не было афіцыйных прадстаўнікоў 

бальшавіцкага Аблвыканкамзаха, якія праігнаравалі з'езд. 

Напачатку працы з'езда адбыліся дзве важныя падзеі. 4 снежня 1917 года ў мястэчку 

Солы пад Смаргоньню, немцы і дэлегацыя бальшавікоў заключылі перамір'е на 

Ўсходнім фронце тэрмінам на 2 месяцы (Тэма 14. http://studopedia.org/1-

30796.html). 11 снежня 1917 года, Літоўскі нацыянальны савет, Тарыба, аб'явіў аб 

незалежнасьці Літвы ад Расіі і выказаў жаданьне ўсталяваць сувязі з Германіяй 

(Казлоў 1993, с. 30; Снайдэр, 2004, с. 197). Абвяшчэньне незалежнасьці Літвы 

пахавала на час ідэю І. Луцкевіча аб стварэньні Літоўска-беларускай дзяржавы. 

 

14 снежня, калі, нарэшце, прыбылі ўсе дэлегаты, адбылося ўрачыстае адкрыцьцё 

з’езда. Быў абвешчаны склад прэзідыума і зацьверджаны Савет з’езда. Старшынёй 

з’езда быў абраны Іван Серада. У Савет з’езда ўвайшлі 57 чалавек, у тым ліку Я. 

Варонка (старшыня), Я. Карскі, Я. Канчар, А. Цьвікевіч і інш. У спісе Я. Варонкі, 

складзеным прыблізна ў 1921 г., пазначаны 36 сяброў Рады 1-га Ўсебеларускага 

з’езда (Архівы БНР, с. 37-38). Магчыма, што гэта быў спіс складзены на самым 

пачатку працы з’езда, які ў далейшым папаўняўся. 15 сьнежня быў абвешчаны 

парадак дня: 1) мэты і задачы з’езда; 2) палітычнае становішча краіны і лёс Беларусі; 

3) пытаньні ўцекачоў; 4) дэмабілізацыя арміі. 16 і 17 снежня работа ішла па 

фракцыях, зямляцтвах і групах. Галоўнае абмяркоўваемае пытаньне было аб 

Беларускай Народнай Рэспубліцы і форме краёвай улады, дзе выразна вызначыліся 

розныя падыходы. 

 

У шматлікіх публікацыях прысьвечаных з’езду даводзіцца існаваньне ўмоўных 

групп – прадстаўнікоў нацыянальна-дэмакратычнай плыні, левых, цэнтрыстаў. Па 

сутнасьці ж, асноўныя спрэчкі на з’ездзе ішлі ў першую чаргу вакол пытаньня аб 

аўтаноміі Беларусі ў складзе Расіі. Паводле К. Езавітава на з'ездзе абмяркоўваліся 4 

асноўныя погляды на будучае Беларусі, але ні адзін з іх не уключаў магчымасьць 

незалежнасьці Беларусі ад Расіі; такімі варыянтамі былі - вобласьць у складзе Расіі, 

рэспубліка ў складзе Расіі, аўтаномная адміністрацыя, поўнае злучэньне з Расіяй 

(Езавітаў, 1993, 25-29). На жаль дакументаў,  а менавіта стэнаграм з’езда, якія маглі 

б дакладна адлюстраваць абмеркаваньне гэтых пытаньняў няма. Паводле В. 

Скалабана, частка дакументаў, якія былі афіцыйным архіўным зборам з’езда, 

знаходзілася ў сп. Т. Грыба, абмяркоўвалася пытаньне, каб гэтыя дакументы былі 

прадстаўлены сп. Грыбам для далейшага апублікаваньня. Большасьць інфармацыі 

http://studopedia.org/1-30796.html
http://studopedia.org/1-30796.html
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пра з’езд даецца ў літаратуры паводле асабістых запісаў непасрэдных удзельнікаў 

з’езда, зробленых падчас яго правядзеньня ці значна пазьней у сваіх успамінах, і 

часта калькуецца з адных крыніц у другія. 

17 сьнежня 1917 года – быў ключавым днём з’езда. Была абрана Рада 

Ўсебеларускага з’езду, у склад якой увайшоў 71 прадстаўнік розных палітычных 

партый і арганізацый. Пасля доўгіх спрэчак паміж прыхільнікамі незалежнасьці 

(прадстаўнікі ВБР) і аўтаноміі (прадстаўнікі БАК) Беларусі быў выпрацаваны 

кампрамісны тэкст рэзалюцыі аб самавызначэньні Беларусі і аб Часовай краёвай 

уладзе, які быў зачытаны дэлегатам з’езда ў 1 гадзіну 15 хвілін ночы з 17 на 18 

снежня 1917 года. Рэзалюцыя гэта складалася з 15 пунктаў уключна з наступнай 

прынцыповай пастановай аб неадкладнай арганізацыі са свайго складу органа 

краёвай улады ў асобе Усебеларускага Савета рабочых, сялянскіх і салдацкіх 

дэпутатаў, які часова становіцца на чале кіраваньня краем, уступаючы ў 

дзелавыя зносіны з Цэнтральнай уладай, адказнай перад Саветам рабочых, 

сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў. Ўсебеларускаму Савету даручалася кіраваньне 

Беларусьсю да скліканьня Беларускага Устаноўчага Сходу” (Кастрычніцкая … 

http://studopedia.org/7-112669.html). Гэта пастанова была прагаласавана і адназначна 

не прызнала бальшавіцкую ўладу Аблвыкамзаха.  

Бальшавікам гэта пастанова падалася як непрызнаньне Савецкай улады на Беларусі. 

Арганізатары з’езду не паклапаціліся аб яго ахове і таму бальшавікі ўварваліся ў 

залу паседжаньняў і ў ноч на 18 сьнежня 1917 года разагналі Першы Усебеларускі 

з’езд, арыштавалі прэзідыум і асобных дэлегатаў на кароткі час. Гэткім жа чынам, 

бальшавікі  крыху пазьней, 7 (20) студзеня 1918 года, распусьцілі Ўсерасійскі 

Заканадаўчы сход - фактычна на трэці дзень ад пачатку яго працы. Галоўная 

прычына была ў тым, што Ўсерасійскі Заканадаўчы сход, дзе большасьць не 

належала бальшавікам, не прызнаў ні ўлады Савета Народных Камісараў, ні яго 

дэкрэтаў.  

 

Дзейнасьць Выканкама з’езда і Абвяшчэньне незалежнасьці БНР 

 

18 сьнежня 1917 г. быў створаны Выканкам Рады з'езду. Ён павінен быў працягнуць 

абмеркаваньне  рэалізацыі ідэі беларускай дзяржаўнасьці. Фактычна, Выканкам 

працаваў ў паўлегальным стане, без дзейсных рычагоў. Тым не менш, з мэтай 

абаранiць на мірных перамовах паміж Германіяй і Расіяй iнтарэсы Беларусі, 

Выканкам I-га Усебеларускага з’езда накiраваў у Брэст дэлегацыю ў складзе 

Я.Серады, А.Цвікевіча, С.Рак-Міхайлоўскага. 19 студзеня 1918 г. Выканкам I 
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Усебеларускага з’езда выдаў i ўручыў членам дэлегацыi “Дэкларацыю Беларускай 

мiрнай дэлегацыi” (НАРБ; Архівы БНР, с.40-42). Дэлегацыя ехала ў Брэст праз 

Украіну і прыехала на перамовы даволі позна. Дэлегацыя Савецкай Расіі не 

прызнала паўнамоцтвы беларускіх прадстаўнiкоў. Яны атрымалi толькі статус 

дарадчыкаў пры ўкраiнскай дэлегацыi. Беларусы здолелі сустрэцца з нямецкім бокам 

i перадалі мемарандум, у якiм гаварылася аб намерах стварыць беларускую 

дзяржаву. У мемарандуме выказваўся таксама пратэст супраць умоў мiрнага 

дагавору, па якiх значная частка беларускiх тэрыторый адыходзiла да Германіі. Гэта 

была першая спроба кiраўнiцтва БНР дабiцца суверэнiтэту рэспублiкi шляхам 

мiжнароднага прызнаньня. 

31 студзеня 1918 г. пры камісарыяце па справах нацыянальнасьцяў РСФСР  быў 

утвораны Беларускі нацыянальны камісарыят (Белнацкам). Кіраўнікі Белнацкама А. 

Чарвякоў, З. Жылуновіч і іншыя лічылі неабходным стварэньне Беларускай 

Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і ўстанаўленьне цесных сувязяў з РСФСР на 

прынцыпах аўтаноміі. Цэнтральнае бюро беларускіх секцый РКП(б), арганізаваных з 

бежанцаў-беларусаў у розных гарадах Расіі – Маскве, Петраградзе, Саратаве, 

Тамбове, Казані і інш., падтрымлівала гэту пазіцыю. Усяго ў Расіі знаходзілася 

больш 1 мільёна беларусаў-бежанцаў, аднак, невядома колькі сярод іх было 

камуністаў. 

18 лютага 1918 года па загаду Вільгельма ІІ германскія войскі пачалі рухацца на 

ўсход. Перамір'е скончылася. На шляху захопнікаў не было амаль ніякай абароны. У 

ноч з 18 на 19 лютага 1918 года Аблвыкамзах пакінуў Мінск і перабраўся ў 

Смаленск, аднак тысячы жаўнераў, якія маглі падтрымаць бальшавікоў, знаходзіліся 

яшчэ на чыгуначных вакзалах у Мінску. 

 

Тры дні, з 19 па 21 лютага 1917 г. у Мінску было двоеўладзьдзе, у часе якога 

большая частка гораду знаходзілася пад кантролем польскіх добраахвотных 

вайсковых атрадаў, а меншая частка — беларускіх. Канстанцін Езавітаў, кіраўнік 

Цэнтральнай Беларускай Вайсковай Рады, быў прызначаны беларускім камендантам 

гораду, а  кпт. Ігнацы Матушэўскі - польскім камендантам. Беларуская і польская 

камендантуры канкуравалі паміж сабой і спрабавалі ўзаемна падпарадкаваць 

суперніка. Беларусы кантралявалі паўночна-заходнюю частку, у якой знаходзіўся 

пляц Волі, Дом губэрнатара і гатэль «Еўропа», а палякі займалі паўднева-ўсходнюю 

частку горада.  

 

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_%281918%E2%80%941939%29
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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Выканаўчы камітэт Рады Ўсебеларускага зьезду, які раней выдаў патрабаваньне 

здабыць кантроль над горадам, зьбіраўся ператварыцца ва ўрад, які б рэпрэзэнтаваў 

усё грамадства беларускіх зямель. У сувязі з гэтым 19 студзеня ён прыняў пастанову 

пашырыць склад Рады, ў якую уключылі 27 прадстаўнікоў з Мінску, 9 з правінцыі, 

па 10 прадстаўнікоў гарадзкіх радаў і земстваў, а таксама 15 прадстаўнікоў 

нацыянальных меншасьцяў: 7 яўрэяў, 4 палякаў, 2 расейцаў і па адным украінцы і 

летувісе. У 22 гадзіны Дом губэрнатара быў заняты пад сядзібу Рады Ўсебеларускага 

зьезду, а на яго балконе быў вывешаны бела-чырвона-белы сьцяг Беларусі. 

 

 
Сьцяг Беларусі на будынку Дома губернатара 

(цяпер гімназія-каледж пры Акадэміі музыкі, пл. Свабоды, 7). 

 

 21 лютага 1918 года пашыраны Выканкам Рады І Усебеларускага з’езда зьвярнуўся 

да насельніцтва беларускай зямлі з Першай Устаноўчай Граматай.  Грамата 

абвяшчала, што новы ўрад будзе створаны на Устаноўчым сойме, а пакуль да яго 

скліканьня ўлада знаходзіцца ў створанага Народнага Сакратарыята Беларусі 

(Архівы БНР, с. 46-47).  Старшынёй і сакратаром міжнародных спраў Народнага 

Сакратарыята быў вылучаны адзін з лідэраў нацыянальнага руху Язэп Варонка. 

Акрамя яго ў склад Народнага Сакратарыята Беларусі увайшлі яшчэ 14 сакратароў, 

якія прадстаўлялі разнастайныя нацыянальныя арганізацыі, сярод іх: БСГ - П. 

Бадунова (левая), Т. Грыб (левы), А. Карабач (цэнтр), П. Крэчэўскі (цэнтр), А. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belarusian_People's_Republic_Rada_(parliament)_building_(1918).jpg?uselang=ru
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Смоліч (правы),  К. Езавітаў;  эсэры - Г. Белкінд, Я. Бялевіч, П. Злобін, У. Макрэеў,  

У. Рэдзька; М. Гутман (яўрэйская партыя), І. Серада (беспартыйны), Л. Заяц 

(народны сацыяліст).  

 

 

 

 
Сябры Народнага Сакратарыята Беларусі. Злева направа: сядзяць А. Бурбіс, І. 

Серада, І. Варонка, В. Захарка; стаяць А. Смоліч, П. Крачэўскі, К. Езавітаў, А. 

Аўсянік, Л. Заяц (дакладная дата гістарычнага здымка, невядома; магчыма, здымак 

зроблены пазьней чым 19 лютага 1918 г., сп. Бурбіс і Аўсянік не з'яўляліся сябрамі 

Сакратарыяту на гэту дату, П.М.). 

 

Немцы ўступілі ў Мінск 21 лютага і ў хуткім часе занялі ўсходнюю частку Беларусі. 

Такім чынам, уся тэрыторыя Беларусі апынулася пад нямецкай акупацыя. Прытым, 

паводле мірнай дамовы, падпісанай 3 сакавіка 1918 года Расіяй, Германіяй, Аўстра-

Венгрыяй, Балгарыяй і Турцыяй і Нямеччынай у Брэст-Літоўску, Беларусь 

падзялялася на дзве часткі. Землі, што ляжалі на захад ад лініі Рыга — Дзвінск — 

Свянцяны — Ліда — Пружаны і належалі раней Расіі, перадаваліся Германіі і 

Аўстра-Венгрыі. Астатнія тэрыторыі, акупаваныя германскімі войскамі, на захад ад 

Дняпра па лініі Себеж — Полацак — Сяньно — Ворша — далей па Дняпру, да 

Рагачова — паўднёвей Чачэрску — Ветка — Навазыбкаў — Старадуб, заставаліся, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90._%D0%9E%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B._%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86&action=edit&redlink=1
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D1%8B%D1%8F
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BA
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Government_of_BNR.jpg?uselang=ru
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як залог, да выплаты Савецкай Расіяй кантрыбуцыі (Малышава, 2009, гл. карту 

ніжэй).   

 

 

Паводле Брэсцкай дамовы ад Расіі аддзяліліся Курляндыя, Літва, Ліфляндыя, 

Эстляндыя. На Каўказе да Турцыі адыходзілі Карс, Ардаган і Батум. Украінская 

Народная Рэспубліка і Каралеўства Фінляндыя прызнаваліся самастойнымі 

дзяржавамі. Аднак, паводле дамовы Германія ўжо не магла прызнаваць 

незалежнасьць любых новых дзяржаў. Хоць магчыма гэта нічога б і не зьмяніла, але 

абвяшчэньне БНР у першай Устаўной Грамаце ад 21 лютага 1917 г., г.зн. да 

Брэсцкага пагадненьня, магчыма мела б у далейшым іншы міжнародны водгук. 

Падаецца, што Народным Сакратарыятам была зроблена сур’ёзная памылка. Тым не 

менш, магчыма, што Брэсцкая дамова прысьпешыла выдаць 9 сакавіка 1918 года 

Другую Устаўную Грамату і заявіць аб стварэньні Беларускай Народнай Рэспублікі 

у межах рассяленьня і колькаснай перавагі беларускага народу. У 2-й Грамаце 

таксама былі абвешчаны правы грамадзянаў і народаў Беларускай Народнай 

http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D1%96
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%8F
http://www.jivebelarus.net/files/Image/atlas/map-02/map-02.jpg
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Рэспублікі: вольнасьць слова‚ друку‚ сходаў‚ забастовак‚ хаўрусаў; вольнасьць 

сумленьня‚ незачэпнасьць асобы й памяшканьня; права народаў на нацыянальна-

пэрсанальную аўтаномію; роўнасьць усіх моваў народаў Беларусі. Скасоўвалася 

прыватная ўласнасьць на зямлю, было абвешчана аб перадачы зямлі бяз выкупу тым‚ 

хто на ёй працуе; лясы‚ азёры і нетры зямлі былі абвешчаны ўласнасьцю БНР. 

Усталяваная найбольшая працягласьць рабочага дню ў 8 гадзінаў. 

 

15 сакавіка 1918 года, дамова, падпісаная ў Брэст-Літоўску паміж Расіяй і 

Германіяй была ратыфікаваны 4-м Надзвычайным Усерасійскім з’ездам Саветаў, 

замацаваўшы такім чынам няпэўны стан Беларусі як міжнароднага суб’екта. 

  

18 сакавіка 1918 года на пленарным паседжаньні Рада Ўсебеларускага зьезду была 

перайменаваная ў Раду БНР, якая часова брала на сябе заканадаўчую ўладу ў 

Беларускай Народнай Рэспубліцы. Старшынём Рады БНР стаў былы старшыня 

Прэзыдыюму Ўсебеларускага зьезду Янка Серада. Па стане на 25 сакавіка 1918 г. у 

Радзе БНР налічвалася 77 сябраў: 36 — абраныя на Ўсебеларускім з'ездзе, 6 — ад 

Віленскай беларускай рады, 15 — ад нацыянальных меншасьцяў (расейскай, 

польскай, габрэйскай), 10 — ад земстваў, 10 — ад гарадоў. У склад Рады БНР былі 

таксама дадаткова кааптаваныя 6 прадстаўнікоў Віленскай беларускай рады - Вацлаў 

Ластоўскі,  Антон Луцкевіч, Іван Луцкевіч, Ян Станкевіч, Дамінік Сямашка, Я. 

Туркевіч, якія актыўна адстойвалі ідэю незалежнасьці Беларусі. 

 

Рада БНР на пасяджэньні ў ноч з 24 на 25 сакавіка 1918 г., пасля дзесяцігадзіньных 

спрэчак, нязначнай большасьцю галасоў прыняла ў Мінску (Валадарскага 9) 

Трэцюю Устаўную Грамату — юрыдычны акт, згодна з якім Беларуская Народная 

Рэспубліка абвяшчалася незалежнай дзяржавай. 3-я Устаноўчая грамата дэкларавала 

аддзяленьне БНР ад бальшавіцкай Расіі. У склад БНР увайшлі Магілёўская, Мінская, 

Віцебская, Гарадзенская, Віленская губерні, часткі Смаленскай, Чарнігаўскай і 

Кіеўскай губерній (тэрыторыі вызначаны паводле этнічнай карты рассяленьня 

беларусаў, складзенай Я. Карскім). Урад БНР узначаліў Язэп Варонка.  

Прыезд на паседжаньне сяброў Віленскай беларускай рады і іх пазіцыя былі 

вызначальнымі ў прыняцьці гістарычнага рашэньня. Супраць аддзяленьня Беларусі 

ад Савецкай Расіі галасавалі дэпутаты гарадской, земскай і бундаўскай фракцый. Ад 

галасаваньня ўстрымаліся прадстаўнікі Аб'яднанай яўрэйскай сацыялістычнай 

партыі, Паалей-Цыёна і сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Пасьля галасаваньня земская 

фракцыя выйшла з Рады БНР і адазвала сваіх прадстаўнікоў з Народнага 

сакратарыята. 

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%8C
http://be.wikipedia.org/wiki/15_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/1918
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%96_%D0%B7%27%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%9E&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%87
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D1%8F%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/25_%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
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27 сакавіка 1918 г. Рада абвясьціла, што бярэ на сябе ўсю паўнату ўлады ў Беларусі. 

У адказ нямецкая адміністрацыя разагнала Раду і Народны сакратарыят.  

 

 

Заключэньне 

 

Першы Ўсебеларускі з'езд, які адбыўся 5-17 сьнежня 1917 года ў Мінску і на якім 

прысутнічалі дэлегаты з усяго краю - 1167 дэлегатаў з правам рашаючага голаса і 

705 дэлегатаў з правам дарадчага голасу – прадэманстраваў імкненьне 

беларускага народа да самавызначэньня. З 'езд аб'явіў сябе вышэйшай уладай у 

Беларусі і даручыў Савету (Радзе) з'езда кіраваньне краем да часу скліканьня 

Устаноўчага сходу. Гэтым самым з'езд не прызнаў нелігітымную бальшавіцкую 

уладу Аблвыкамзаха. 

 

Першы Ўсебеларускі з'езд быў брутальна разагнаны 18 сьнежня 1917 года 

бальшавікамі. Падобным чынам, 7 студзеня 1918 года ў Петраградзе бальшавікі 

разагналі Ўсерасійскі заканадаўчы сход, які не прызнаў незаконную, 

дыктатарскую ўладу бальшавікоў і прынятыя бальшавікамі дэкрэты. 

 

Далейшая дзейнасьць Рады 1-га Ўсебеларускага з'езда, якая прыняла на сябе 

абавязкі даручаныя з'ездам, праходзіла ў 1918 г. ва ўмовах бальшавіцкай 

дыктатуры (з 18 сьнежня 1917 г. па 18 лютага 1918 г.), а пасьля ва ўмовах 

нямецкай акупацыі (21 лютага 1918 – канец лістапада 1918). 

 

Рада з'езда па аб'ектыўных прычынах (нямецкая акупацыя) не магла сазваць 

Устаноўчы сход і пад гнётам непрыймальных для Беларусі умоў Брэсцкага міру 

прыняла на сябе гістарычную і рэвалюцыйную смеласьць, каб узяць уладу (І-я 

Устаўная Грамата, 20 студзеня 2018 г.), абвясьціць існаваньне Беларускай 

Народнай Рэспублікі, БНР (ІІ-я Устаўная Грамата, 9 сакавіка 1918 г.), а  затым 

абвясьціць незалежнасьць БНР (ІІІ-я Устаўная Грамата, 25 сакавіка 1918 г.). На 

момант галасаваньня аб абвяшчэньні незалежнасьці БНР у склад Рады ўваходзілі 

77 сяброў Рады, з іх 36 сяброў абраных на 1-м Ўсебеларускім з'ездзе, 6 — ад 

Віленскай беларускай рады, 15 — ад нацыянальных меншасьцяў (расейскай, 

польскай, габрэйскай), 10 — ад земстваў, 10 — ад гарадоў.  
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Piotra Murzionak: Belarusian People's Republic. II. The first All-Belarusian 

Congress and the Declaration of Independence 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2015, issue 10, pp. 24-34) 

1. The first All-Belarusian Congress, which took place 5-17 December 1917 in Minsk 

and was attended by delegates from all over the region - 1167 delegates with a casting 

vote and 705 delegates with a consultative vote - demonstrated the desire of the 

Belarusian people to self-determination. The Congress declared itself the supreme 

authority in Belarus, and requested the Council (Rada) of congress to manage the 

country untill the convening of the Constituent Assembly. In this way the Congress 

did not recognize the illegitimate Bolshevik regime. 

2. The first All-Belarusian Congress was brutally broken up on December 18, 1917 by 

the Bolsheviks. Similarly, January 7, 1918 in Petrograd, the Bolsheviks dispersed the 

Russian legislature, which did not recognise illegal, dictatorial power of the 

Bolsheviks and the Bolsheviks decrees. 

3. In 1918, the work of the Council of the 1st All-Belarusian Congress, which took over 

the responsibilities entrusted by the Congress, was under the dictatorship of the 

Bolsheviks (December 18, 1917 to February 18, 1918), and then under German 

occupation (February 21, 1918 - the end of November 1918). 

4. The Rada of the Congress for objective reasons (German occupation) could not 

convene a Constituent Assembly and under the yoke of unacceptable conditions for 

Belarus of Brest peace agreement has assumed historical and revolutionary courage to 

take power (Charter I, January 20, 2018), to declare the existence of the Belarusian 

People's Republic (Charter II, March 9, 1918), and then to declare the independence of 

the BNR (Charter III, March 25, 1918). At the time of voting on the declaration of 

independence of the BNR, the Rada comprised of 77 members, 36 of them elected by 

the delegates of the 1st All-Belarusian Congress, 6 - from Vilna Belarusian Council, 

15 - from the national minorities (Russian, Polish, Jewish), 10 - from the zemstvos, 10 

- from the cities. 

 


