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Дарагія сябры! 

 

Часопіс “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” заснаваны як незалежнае перыядычнае выданьне, 

прызначанае для абмеркаваньня праблем беларускай культуры і развіцьця 

беларускасьці.  

Часопіс зьмяшчае арыгінальныя аналітычныя артыкулы, эсэ, а таксама 

абгрунтаваныя дыскусіі і каментары па гісторыі, мове, літаратуры, сацыялогіі, 
традыцыях і іншых пытаньнях, маючых дачыненьне да развіцця беларускай нацыі. 

Беларуская Мова – асноўная мова часопіса, але магчымы публікацыі і на іншых 

мовах. 

Запрашаем да супрацоўніцтва ўсіх зацікаўленых. 

Свае матэрыялы дасылайце на chasopis.sakavik@hotmail.com  

 

Часопіс “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” публікуецца на вэб-старонцы www.sakavik.net 

 

 

 

   Рэдакцыя часопіса: 

   Заснавальнік і рэдактар Пётра Мурзёнак 

   Сябры рэдакцыі: Наталія Баркар 

                                 Вікторыя Казлова 

                                 Галіна Туміловіч 

 

 

 

 

 

 

Аттава, Канада 
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Прадмова рэдактара да дзесятага нумара часопіса “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” 

Дарагія чытачы!  

Дзесяты нумар часопіса пачынаецца з артыкула пра ролю царквы ў будаўніцтве 

нацыі. Робяцца высновы, што ў цэлым царква мае адмоўны уплыў на нацыянальнае 

будаўніцтва бо не ўлічвае інтарэсы нявернікаў і атэістаў, стаіць па-над дзяржавай і 

па аб’ектыўных і суб’ектыўных прычынах сее варожасьць паміж людзьмі. 

Выказваецца меркаваньне, што роля царквы ў дзяржаўным\нацыянальным 

будаўніцтве ў будучыні будзе невысокай, уключна з праваслаўнай царквой, роля 

якой у грамадстве мэтанакіравана перабольшваецца. Праваслаўе ахоплівае не больш 

паловіны насельніцтва Беларусі. 

 

Часопіс правёў храналагічнае даследаваньне падзей зьвязаных з абвяшчэньнем 

Беларускай Народнай Рэспублікі – прадумовы скліканьня 1-га Ўсебеларускага з’езда 

і яго правядзеньне, дзейнасьць Рады БНР у 1918 г. ва ўмовах нямецкай акупацыі.  

У наступным артыкуле праводзіцца абгрунтаваньне памылковасьці выбару даты 

сьвяткаваньня Дня Рэспублікі, 3 ліпеня.  У сучаснай гісторыі Беларусі, у 20-м 

стагоддзі, адбылося 6 абвяшчэньняў незалежнасьці краіны. З іх толькі першае, 25 

сакавіка 1918 г., і апошняе, 27 ліпеня 1990 г., абвяшчэньні найбольш адпавядаюць 

гэтаму сьвяту; даты 25 сакавіка і 27 ліпеня могуць быць уключанымі ў будучы 

рэферэндум па даце прызначэньня Дня Рэспублікі. 3 ліпеня мінчане і грамадзяне 

Беларусі могуць адзначаць як і раней, як Дзень вызваленьня Беларусі ад гітлераўскіх 

захопнікаў. 

Даецца пераклад артыкула А. Таргоўскага, прысьвечанага ўтварэньню Глабальнай 

цывілізацыі. Часопіс “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” прытрымліваецца той ідэі, што роль 

нацый у разьвіцьці чалавецтва не будзе зьмяншацца. У нашым часопісе было 

абгрунтавана існаваньне Усходнеславянскай беларуска-украінскай цывілізацыі, якая 

мае шмат прызнакаў Заходняй цывілізацыі. Аўтар адносіць Беларусь да Усходняй 

цывілізацыі, з чым мы не можам пагадзіцца. Трансфармацыя Заходняй цывілізацыі ў 

Глабальную, якую абмяркоўвае аўтар, можа мець уплыў на магчымыя шляхі 

развіцьця нашай і іншых цывілізацый. 

У секцыі літаратуры мы зьмяшчаем кароткія аб’явы аб выхадзе ў сьвет новых кніг 

Віталя Воранава, Ірыны Шумскай і Юрася Шамецькі. 
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Кожны год часопіс пашырае на сваім сайце галерэю найбольш выбітных дзеячоў 

нацыянальнага адраджэньня. Прынцып уключэньня гістарычных асоб у галерэю 

вельмі просты – круглыя даты з дня нараджэньня. Вядома, ахапіць усіх дзеячоў 

адразу немагчыма, таму мы разлічваем на паступовую працу ў папаўненьні галерэі. 

У гэтым годзе калекцыя папоўнілася партрэтамі Ларысы Геніюш, 105 год з дня 

нараджэньня, Уладзіміра Дубоўкі – 115 год, Альгерда Абуховіча – 175 год, 

Францішка Багушэвіча – 175 год, Міколы Гусоўскага – 545 год. Пад партрэтамі 

даюцца кароткія вытрымкі, якія на нашу думку найбольш адлюстроўваюць 

дзейнасьць нашых нацыянальных герояў. 

 

Пётра Мурзёнак 
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Артыкулы 

 

Пётра Мурзёнак: ЦАРКВА І НАЦЫЯ 

Ключавыя словы: рэлігія, канфесіі, нацыянальнае будаўніцтва 

Царква з'яўляецца адным з тых інстытутаў, якія ўплываюць на працэсы 

нацыянальнага будаўніцтва. Аднак, у якой ступені? Відаць, што гэта залежыць як ад 

значнасьці уплыву царквы на рэлігійную і нацыянальную сьвядомасьць грамадзян, 

так і ад фармальных і нефармальных узаемаадносін паміж царквой  і дзяржаўнымі 

структурамі.  

Увогуле, асноўнае прызначэньне царквы гэта быць пасярэднікам паміж веруючым 

чалавекам і богам.  Рэлігійныя пастулаты амаль кожнай рэлігійнай канфесіі клічуць 

да дабра і выхоўваюць людзей Беларусі на агульначалавечых каштоўнасьцях і на 

прынцыпах хрысьціянскай маралі (у асноўным), і ў гэтым сэнсе, відавочна, што яны 

могуць на ўзроўні асобы ўмацоўваць маральныя асновы, на якіх будуецца нацыя. У 

выпадку, калі царква выходзіць за межы гэтых узаемаадносін і пачынае праяўляць 

сябе ў сферы адносін дзяржава-чалавек ці дзяржава-дзяржава, узнікаюць праблемы. 

Па аб'ектыўных і суб'ектыўных прычынах розныя рэлігійныя канфесіі 

спаборнічаюць між сабой і перашкаджаюць працэсам кансалідацыі нацыі: па-

першае, тая ці іншая канфесія, як правіла, знаходзіцца па-над нацыяй-народам-

дзяржавай; па-другое, розныя цэрквы падсьвядома распальваюць варожасьць паміж 

людзьмі нават аднаго этнасу; і па-трэцяе, не бяруцца да ўвагі інтарэсы нерэлігіёзных 

людзей і атэістаў.  

Не абмяркоўваючы права кожнага чалавека верыць ці ня верыць у Бога, звернемся да 

звестак, якія характарызуюць стан рэлігійных свабод у краіне. Суадносіны рэлігіі, 

дзяржавы і грамадзян Беларусі рэгулююцца Кастытуцыяй  Рэспублікі Беларусь і 

Законам Рэспублікі Беларусь «Аб свабодзе сумленьня i рэлiгiйных арганiзацыях»  

(№ 137-З, 31.10.2002).  Паводле Канстытуцыі  “Рэлігіі і веравызваньні роўныя перад 

законам» (Артыкул 16), і «Кожны мае права самастойна вызначаць свае адносіны 

да рэлігіі, асабіста або сумесна з іншымі вызнаваць любую рэлігію або не вызнаваць 

ніякай …” (Артыкул 31). Гэтыя ж палажэньні ёсьць і ў упамянутым вышэй Законе, 

за выключэньнем аднаго, зьмешчанага не ў асноўным тэксьце Закона, а ў яго 
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прэамбуле, якое можа трактавацца як перавага адной царквы ў адносінах да іншых, а 

менавіта: 

“Гэты Закон рэгулюе праваадносiны ў галiне правоў чалавека i грамадзянiна на 

свабоду сумленьня i свабоду веравызваньня, а таксама вызначае прававыя асновы 

стварэньня i дзейнасьцi рэлiгiйных арганiзацый зыходзячы з: … прызнаньня 

вызначальнай ролi Праваслаўнай царквы ў гiстарычным стаўналеньнi i развiцьцi 

духоўных, культурных i дзяржаўных традыцый беларускага народа; духоўнай, 

культурнай i гiстарычнай ролi Каталiцкай царквы на тэрыторыi Беларусi; 

неаддзельнасьцi ад агульнай гiсторыi народа Беларусi Евангелiчна-лютэранскай 

царквы, iудаiзму i iсламу …”. 

З Закона вынікае, што, па-першае, не ўсе магчымыя цэрквы ўпамянуты ў ім; па-

другое, прызнаньне вызначальнай ролі Праваслаўнай царквы ў гістарычным 

развіцьці беларускага народа прыніжае роль іншых рэлігійных канфесій, і ў дадатак, 

выключае,  да прыкладу,  вядомую гістарычную роль Уніяцкай царквы, якая ўвогуле 

не ўпамінаецца.  

Беларусь праз вякі праходзіла пасьлядоўна  праз паганства-праваслаўе-каталіцтва-

пратэстантызм-уніяцтва-зноў праваслаўе. Ацаніць найбольшую важнасьць адной 

якой-небудзь царквы для кожнага з гэтых перыядаў (паганства, Хрышчэньне, 

Рэфармацыя, Контрэфрармацыя, рэпрэсіі супраць уніяцкай царквы) з пункту 

гледжаньня уплыву на развіцьцё беларускай нацыі вельмі складана. Да прыкладу, 

уніяцтва ў Беларусі існавала больш за 200 год, пачынаючы з Брэсцкай Уніі (1596) і 

да 1839 года, калі Уніяцкая царква была скасавана і далучана да Рускай 

праваслаўнай царквы. У канцы 18-га стагоддзя да Уніяцкай царквы належала больш 

за 70% насельніцтва Беларусі. Падаецца, што як прэферэнцыі, якія дзяржава дае 

праваслаўю, так і прыцясненьні пратэстантаў, католікаў з’яўляюцца памылковымі 

дзеяньнямі ўрада, бо не вядуць да нацыянальнай згоды ў дзяржаве, а значыць, 

памяншаюць умовы для нацыянальнай свабоды, бясьпекі і развіцьця нацыі.  

Магчыма, што палажэньне аб “вызначальнай ролі Праваслаўнай царквы” прыйшло ў 

Закон ад жаданьня кіраўніцтва дзяржавы мець галоўную царкву, да якой можна было 

б апеляваць у пытаньнях падтрымкі ўлады. Многімі дзяржавамі ў гісторыі рабіліся 

спробы ўсталяваць адну дзяржаўную рэлігію ў краіне для ўмацаваньня 

дзяржаўнасьці ці нацыянальнай свабоды, дзе жылі людзі з рознымі веравызваньнямі. 

Аднак, ў сваёй большасьці гэтыя спробы  сканчаліся міжканфесійнымі канфліктамі 

(найбольш яркі прыклад барацьба паміж пратэстантамі і католікамі у Францыі ў 

мінулым). Сюды трэба дадаць і сучасныя сутыкненьні: паміж праваслаўем і ісламам 

у Расіі; паміж праваслаўем і праваслаўем на Украіне; паміж ісламам і іудаізмам, 
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паміж ісламам і каталіцызмам у шэрагу краін: ЦАР, Уганда, Філіпіны, Пакістан, 

Егіпет). Прыклады краін, дзе абсалютная большасьць насельніцтва належыць да 

адной канфесіі (Польшча, Філіпіны) з’яўляюцца выключэньнем. Аднак,  нават у 

Філіпінах, дзе менш 5% людзей належаць да ісламу, час ад часу ўзнікаюць 

узброеныя канфлікты заснаваныя на рэлігійнай розьні. Не адмаўляючы групам 

людзей ці этнасам у праве на рэлігійную самаідэнтыфікацыю, можна толькі 

адзначыць, што царква, калі і ўплывае на нацыянальнае будаўніцтва, то ў 

канчатковым выглядзе толькі ў адмоўным сэнсе. Па стану на сёняшні дзень, на 

шчасьце, самі беларусы ацэньваюць міжканфесійныя адносіны ў сваёй краіне як 

спакойныя. 

Якім чынам і ў якім аб’ёме царква можа ўплываць на грамадскае жыццё ў Беларусі? 

Яшчэ нядаўна, у савецкі час, любая  царква была прыгнечана. Не дзіва, што ў пост-

савецкі перыяд колькасьць вернікаў у Беларусі ўзрасла. Так, калі ў 1987 годзе да 

вернікаў адносілі сябе 15% насельніцтва, то па звестках Упаўнаважанага па справах 

рэлігій і нацыянальнасьцяў Рэспублікі Беларусь у 2007 годзе такіх было каля 50%, а 

ў 2010 г. – 58.9%. Часткова гэта можна растлумачыць эфектам адмены забароны, а 

таксама тым, што некаторыя людзі баяліся дэманстраваць свае адносіны да царквы. 

Малаверагодна, што можна чакаць далейшага павышэньня долі вернікаў, зыходзячы 

з таго, што рэлігіёзнасьць насельніцтва ў многіх краінах змяншаецца. 

Рэлігійныя свабоды ёсьць важнейшым кампанентам індывідуальных правоў і свабод. 

Аднак, трэба адзначыць, што рэлігія ня ёсьць агульнай каштоўнасьцю для ўсіх. 

Пытаньне аб прыналежнасьці да той ці іншай царквы пры перапісах насельніцтва не 

задаецца. Таму ўсе звесткі атрымліваюцца пры апытаньнях і вынікі пры гэтым 

могуць у некаторай ступені адрознівацца. Так, па звестках Упаўнаважанага па 

справах рэлігій і нацыянальнасьцяў Рэспублікі Беларусь ў 2010 г. значная частка 

насельніцтва (41.1%) былі нявернікамі. Паводле апытаньняў (Gallup poll, 2007-2008) 

Беларусь трапляе ў катэгорыю краін з найменшай рэлігіёзнасьцю. На пытаньне 

наколькі важная для вас рэлігія ў паўсядзёньным жыцьці толькі 27% беларусаў 

адказалі станоўча. Гэта 11-е месца сярод краін з найменшай рольлю рэлігіі ў жыцьці 

(гл. таліцу злева). Такім чынам, на сёняшні дзень значная доля людзей у Беларусі да 

рэлігіі ніяк не належыць. 

Для параўнаньня, ніжэй зьмешчана доля ўмераных (табліца пасярэдзіне) і 

максімальных (табліца справа) станоўчых адказаў на гэта ж пытаньне. У Егіпце гэта 

доля складае 100%, Бангладэш – 99%, Аўстрыі -  55%, Сербіі – 51%,  Эстоніі – 14%. 

http://content.gallup.com/origin/gallupinc/GallupSpaces/Production/Cms/POLL/aajf8as8zessxcr8-cvohw.gif
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Паводле апытаньня аб канфесійнай прыналежнасьці людзей Беларусі, праведзенае 

Інфармацыйна-аналітычным цэнтрам (ІАЦ) пры Адміністрацыі Прэзідэнта ў 2011 

годзе, 93,5% рэспандэнтаў аднесьлі сябе да той або іншай рэлігіі, зь іх: 81% — 

праваслаўныя (паводле ІАЦ, каля 75% ад агульнай колькасьці насельніцтва); 

10,5% — каталікі (каля 9% ад агульнай колькасьці); 2% — іншыя рэлігіі.  Невядома, 

якую методыку выкарыстоўваў ІАЦ, аднак атрыманыя звесткі ў значнай ступені не 

супадаюць са звесткамі атрыманымі другой афіцыйнай установай; паводле 

Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасьцяў РБ (гэтыя ж лічбы 

прыведзены і на старонках вэб-сайта Міністэрства замежных спраў Беларусі), у 2010 

годзе 58,9% грамадзянаў аднесьлі сябе да тае або іншае рэлігіі, з іх 82,5% — 

праваслаўныя (48.3% ад агульнай колькасьці насельніцтва), 12% — каталікі (7.1% ад 

агульнай колькасьці), 6% — іншыя рэлігіі (3.5% ад агульнай колькасьці). Магчыма, 

што істотныя разыходжаньні ў долі праваслаўных сярод усяго насельніцтва у гэтых 

двух апытаньнях (75% і 48%, адпаведна), звязаны з розным падыходам у разліках. 

Паводле ІАЦ, колькасьць людзей, якія заявілі, што яны вераць у Бога складае 65%; 

калі зрабіць папраўку на гэту лічбу, то доля праваслаўных складзе 52.7%  (а не 75%) 

ад агульнай колькасьці насельніцтва (65% х 81%\100=52.7%), што блізка да звестак 

Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасьцяў РБ. Гэтыя лічбы кажуць аб 

тым, што ні адна з канфесій не мае пераважнага ўплыву на насельніцтва, хаця 

традыцыйна лічыцца, што Беларусь – краіна праваслаўная. 

http://iac.gov.by/nfiles/s000019_255558.pdf
http://mfa.gov.by/upload/pdf/religion_eng.pdf
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Ні адна з рэлігійных канфесій у Беларусі не мае абсалютнай большасьці і па 

колькасьці рэлігійных суполак  (глядзіце табліцу; Апарат Упаўнаважанага па справах 

рэлігій і нацыянальнасьцяў РБ, на 01.01.2012). У краіне 27 веравызваньняў (канфесій 

ці іх напрамкаў), якія ў асноўным належаць да хрысьціянскай веры.  Лідэрам 

з’яўляецца праваслаўная царква, якая мае 1567 суполак, што складае 48.8% ад усіх 

рэлігійных суполак ў Беларусі (3210), на другім месьцы хрысьціяне веры 

евангельскай – 512 (16%), на трэцім – рымска-каталіцкая царква – 479 (14.9%). 

Неадпаведнасьць значнай долі суполак і невялікай долі ад агульнай колькасьці 

насельніцтва для некаторых канфесій\напрамкаў, відаць, абумоўлена малалікасьцю 

вернікаў у суполках. 

Найменьне канфесіі\напрамку 
Колькасьць 

суполак 

 

Працэнт 

 

Праваслаўная царква  1567 48.8 

Хрысьціяне веры эвангельскай  512 
 

16.0 

Рымска-каталіцкая царква  479 
 

14.9 

Эвангельскія хрысьціяне-баптысты 286 
8.9 

Адвэнтысты сёмага дня 73 2.3 

Хрысьціяне поўнага Эвангельля 55 1.7 

Юдаізм  36 1.1 

Стараабрадчая царква 33       1.0 

Лютэранская царква  27 0.8 

Сведкі Яговы  27 0.8 

Іслам  25 0.8 

Новаапостальская царква  21 0.7 

Прагрэсіўны юдаізм 17 
    0.5 

Грэка-каталіцкая царква  15 0.5 

Іншыя 37 1.2 

 

Усяго суполак: 

3210 

100% 

http://mfa.gov.by/upload/pdf/religion_eng.pdf
http://mfa.gov.by/upload/pdf/religion_eng.pdf
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B4%D0%B7%D1%8F%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D1%8B%D0%B7%D0%BC
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D1%81%D1%91%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B_%D1%80%D1%83%D1%85&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D1%8D%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D1%96_%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8D%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%BA%D1%96_%D1%8E%D0%B4%D0%B0%D1%96%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Беларусь краіна славянская; беларусы (83.7%), рускія (8.3%), палякі (3.7%) і 

украінцы (1.7%) разам складаюць 97% насельніцтва краіны (перапіс 2009). Славяне 

прытрымліваюцца ў асноўным хрысьціянскай веры. Еўрапейскае бюро (2008 

European Values Survey) прыводзіць прагнозныя звесткі, якія сьведчаць, што доля 

хрысьціян у Беларусі будзе заставацца больш-менш стабільнай на працягу 40 год, 

нягледзячы на некаторае скарачэньне агульнай колькасьці насельніцтва і 

павелічэньне долі мусульман да 2.4% ў 2050 г. Доля нерэлігійных людзей у Беларусі 

паводле гэтага апытаньня складала ў 2010 г. 28.6% (глядзі малюнак і табліцу ніжэй). 

 

 

 

Табліца. Прагноз рэлігійных суадносін у Беларусі на 40 год (Pew Research Center) 
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2010 

2020 

2030 

2040 

2050 

6,830,000 

6,650,000 

6,450,000 

6,250,000 

6,060,000 

20,000 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

2,740,000 

2,690,000 

2,570,000 

2,400,000 

2,230,000 

< 10т 
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< 10т 

< 10т 
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< 10т  
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< 10т  
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< 10т       

< 10т       

< 10т       

< 10т       
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< 10т  

< 10т  

< 10т  

< 10т  

< 10т 

< 10т  

< 10т  

< 10т  

< 10т  

< 10т 

9,600,000 

9,410,000 

9,130,000 

8,810,000 

8,510,000 

 

http://www.globalreligiousfutures.org/countries/belarus#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2013
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/number/all/
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Нягледзячы на ўключэньне значнай часткі грамадзян у рэлігійнае жыццё, іх 

актыўнасьць ў гэтай сферы ня ёсьць высокай. Па звестках Інстытута сацыялогіі НАН 

Беларусі, у Беларусі ў 2011 г. было 19.9% сапраўды веруючых, сярод іх 

праваслаўных - 57.3%, католікаў - 34.5%, пратэстантаў – 3.1%, у пераліку на ўсё 

насельніцтва гэта складае – 14.3%, 8.6%, і 0.7%, адпаведна. Да прыкладу, па звестках 

Міністэрства ўнутраных спраў РБ, на Раство Хрыстова ў ноч на 7 студзеня 2015 г. 

праваслаўныя цэрквы ў Беларусі наведалі 119.800 чалавек, што складае не болей за 

0.15% ад насельніцтва краіны, у храмах і прыходах Мінска ў мерапрыемствах 6 і 7 

студзеня ўзялі ўдзел блізу 52 тысяч грамадзян або 2.9% ад насельніцтва горада 

(“Хартыя 97”, 8.01.2015). 

Такім чынам, як па ахопу насельніцтва, так і па актыўнасьці саміх вернікаў, ні адна з 

цэркваў у Беларусі не мае пераважнага уплыву на большасьць насельніцтва, 

уключаючы праваслаўную царкву, роля якой у грамадстве перабольшана. 

 

Заключэньне 

1. Кожная з цэркваў\канфесій паасобку маглі б мець станоўчы уплыў на 

індывідуальным узроўні ў падтрыманьні адпаведнай маральнасьці і менталітэту, 

якія павінны ляжаць у падмурку нацыі. Аднак, сёняшняя царква ня ёсьць важным 

інстытутам будаўніцтва нацыі і не спрыяе яе ўмацаваньню і яднаньню. Розныя 

цэрквы стаяць па-над нацыяй\дзяржавай, па аб’ектыўных ці суб’ектыўных 

прычынах сеюць варожасьць паміж рознымі канфесіямі, не улічваюць інтарэсы 

нявернікаў і атэістаў.  

2. Нягледзячы на тое, што значная частка насельніцтва (58.9%) належыць да той ці 

іншай царквы, колькасьць актыўных вернікаў, паводле розных апытаньняў, 

даволі нізкая (20-27%). Разам з істотнай доляй нявернікаў у краіне (41.1%), і з 

улікам існуючай тэндэнцыі да змяншэньня ролі царквы ў паўсядзёньным жыцьці 

грамадзян магчымая патрымка царквы ў дзяржаўным\нацыянальным будаўніцтве 

ў будучыні, здаецца, будзе невысокай.  

3. Праваслаўе з’яўляецца уплывовай царквой ў Беларусі, аднак, яго роль у 

грамадстве мэтанакіравана перабольшваецца. Паводле розных апытаньняў, 

праваслаў’е ахоплівае менш паловы насельніцтва Беларусі: у краіне 27 

веравызваньняў (канфесій ці іх напрамкаў) з агульнай колькасьцю ў 3210 

рэлігійных суполак, сярод іх да праваслаўнай царквы належыць 1567 рэлігійных 

суполак або 48.8%; доля праваслаўных сярод агульнай колькасьці насельніцтва 

складае 48.9%.  

http://news.tut.by/society/279195.html
http://news.tut.by/society/279195.html
http://sakavik.net/2015/01/08/%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B9%D1%88%D0%BB%D1%96-120-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-%D0%B1%D0%B5%D0%BB/
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Piotra Murzionak: CHURCH AND NATION 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2015, issue 10, pp. 6-13) 

 

1. Each of the churches \ confessions alone could have a positive impact on the individual 

level in the maintenance of appropriate morality and mentality, which should be the basis 

of the nation. However, the church today is not the important institution of nation-building, 

and does not contribute to its strengthening and unity. Various churches stand on top of the 

nation \ state, for objective or subjective reasons sow enmity between faiths and do not 

take into account the interests of non-believers and atheists. 

2. Despite the fact that a significant part of the population (58.9%) belongs to this or that 

church, the number of active members, according to various surveys, is rather low (20-

27%). Together with a significant share of non-believers in the country (41.1%), and taking 

into account the current trend to reduction of the role of the Church in the daily life of 

citizens, a possible church support in the state \ nation-building in the future seems to be 

low. 

3. The Orthodox Church is an influential church in Belarus, however, its role in the society 

deliberately exaggerated. According to various polls, Orthodoxy covers less than half of 

the population of Belarus: the country has 27 confessions with a total of 3210 religious 

communities, including 1567 religious communities (48.8%) which belong to the Orthodox 

Church; the proportion of Orthodox among the total population is 48.9%. 
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Пётра Мурзёнак: Беларуская Народная Рэспубліка. І. Перадумовы скліканьня 

1-га Ўсебеларускага з’езду 

Ключавыя словы: 1-я сусьветная вайна, лютаўская і кастрычніцкая рэвалюцыі, 

дзейнасьць нацыянальных і расійскіх арганізацый  

 

Агульная характарыстыка становішча ў Беларусі ў 1917 г.  

Тры важныя эпахальныя падзеі мелі безумоўны уплыў на развіццё сітуацыі ў 

Беларусі ў 1917 г. Адной з іх была першая сусьветная вайна. Пачаўшыся ў 1914 

годзе, яна ў 1915 г. затрымалася на тэрыторыі Беларусі і амаль да лютага 1918 г. 

лінія абароны паміж расійскімі і нямецкімі войскамі праходзіла праз сэрца нашай 

краіны – па ўмоўнай лініі ад Пінска і Баранавіч да Пастаў, Глыбокага і Дзвінска 

(Даўгавпілс).  Разам з усімі ваеннымі няшчасьцямі - сьмерць, разруха, голад - вайна 

вымусіла пакінуць свае хаты каля 1 млн жыхароў Беларусі. Нават мяне нейкім 

чынам закранула 1-я сусьветная вайна. Па-першае, мой дзед, Мурзёнак Сільвестр 

Ігнатавіч, быў прызваны ў царскую армію ў 1915 г. і прасядзеў амаль тры гады ў 

акопах пад Баранавічамі. Вёска Дварчаны, дзе я правёў сваё дзяцінства,  падчас 1-й 

сусьветнай вайны была пад немцамі, а за 1-2 км на ўсход знаходзілася абарона 

расійскай арміі. Мы ў дзяцінстве лазілі па акопах, збудаваных з аднаго і з другога 

боку, шукалі патроны, шрапнель. І знаходзілі. Да таго ж у нашай вёсьцы былі 

нямецкія могілкі, дзе былі пахаваны каля сотні жаўнераў. На жаль, гэтыя могілкі на 

сёняшні час амаль зьніклі. 

Другая падзея, ў значнай ступені справакаваная 1-й сусьветнай вайной,  гэта 

лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя ў Расіі. 2 сакавіка 1917 года цар 

Мікалай ІІ адрокся ад прастола на карысьць брата Міхаіла, які на другі дзень таксама 

адмовіўся ад прастола. У Расіі пачаў кіраваць Часовы ўрад на чале з князем Г. 

Львовым. Часовы урад, дзе большасьць займалі кадэты, вымушаны быў працаваць 

пад кантролем Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў, створаных падчас рэвалюцыі, 

і якія былі найбольш актыўнымі ў Петраградзе і ў Маскве.  У Саветах у гэты час 

кіравалі меншавікі. Пазьней, у ліпені 1917 года, князя Львова  зьмяніў А. Керанскі 

(эсэр) (А. Керанскі ва ўрадзе князя Львова быў міністрам юстыцыі і адначасова 

з’яўляўся намеснікам старшыні Петраградскага савета). На вялікай прасторы 

Расійскай імперыі на фоне вайны народ чакаў дэмакратычных зьмен – свабоды 

слова, друку, скліканьня Устаноўчага сходу (парламенту).  
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Лінія фронту паміж нямецкімі і расійскімі войскамі ў 1917 годзе 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Atlas_of_World_War_I#/media/File:EasternFront1917.jpg 
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Першы Часовы ўрад Расіі 

 

 

І нарэшце, трэцяя падзея, якая мела істотны уплыў на жыццё цывілізацыі ў 20-м 

стагоддзі – Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Расіі, якая прынесла на тэрыторыю былой 

Расійскай імперыі ідэі дыктатуры пралетарыята і сусьветнай рэвалюцыі і 

ўскалыхнула ўсе пласты грамадства. Бальшавікі абяцалі мір, зямлю, вырашэньне 

пытаньняў самавызначэньня нацый.  

Перад тым як характарызаваць удзельнікаў палітычных падзей гэтага перыяду ў 

Беларусі трэба даць кароткую зьвестку аб суадносінах гарадскога і сельскага 

насельніцтва, бо традыцыйна лічыцца, што сяляне з’ўляюцца найменш актыўнай у 

палітычным сэнсе групай насельніцтва той ці іншай краіны. У 1909 годзе амаль 90% 

беларусаў жыла у вёсках. Так, у горадзе Мінску ў 1909 г. пражывала 43.3% яўрэяў, 
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34.8 % рускіх, 11.4% палякаў; такім чынам, на долю беларусаў і іншых 

нацыянальных груп заставалася 10.5%. У 1913 г. доля беларусаў у гарадах складала 

14-16%, у Мінску у 1913 г. пражывала 116 тыс. чалавек, большую частку з іх 

складалі яўрэі, якія мелі свае інтарэсы ў адстойваньні нацыянальнай аўтаноміі. У 

1917 г. у Мінску пражывала 67 000 яўрэяў, дзейнічалі 83 сінагогі.   

Калі разглядаць афіцыйныя ўлады, то пасля лютаўскай рэвалюцыі у Мінску 

ўсталявалася трохуладдзе: 

3-4 сакавіка 1917 года прадстаўнікамі гарадской думы, губернскіх і земскіх 

органаў быў створаны Камітэт грамадскага парадку і бясьпекі, які фактычна 

прадстаўляў Часовы ўрад. 

 

Паралельна стаў працаваць Савет рабочых дэпутатаў, створаны 4 сакавіка 

1917 года (8 сакавіка ён пашырыўся і стаў Мінскім Саветам рабочых і 

салдацкіх дэпутатаў). У склад Савета ўвайшлі 22 члены, большасьць у якім 

належала меншавікам і бундаўцам. Уплыў Мінскага Савета 

распаўсюджваўся па ўсёй не акупаванай немцамі тэрыторыі Беларусі і на 

Заходні фронт. На канец ліпеня 1917 г. на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі 56 

Саветаў.  

 

І ў дадатак у Мінску дзейнічала трэцяя сіла - Ваеннае кіраўніцтва Заходняга 

фронту. 

 

Што тычыцца грамадскіх і палітычных арганізацый, то з лета па восень 1917 года ў 

Беларусі значна вырасла актыўнасьць агульнарасійскіх партый – кадзетаў, 

меншавікоў, эсэраў, бальшавікоў, габрэйскіх партый (Бунд, габрэйская сацыял-

дэмакартычная партыя). Калі казаць пра нацыянальныя арганізацыі, то пасьля 

лютаўскай рэвалюцыі з сакавіка па лістапад 1917 года ў самой Беларусі і сярод 

больш чым 1 млн бежанцаў дзейнічалі каля 26 палітычных партый і арганізацый, у 

тым ліку 14 беларускіх (Ладышаў, Брыгадзін, 1999). У гэтых арганізацыях прымалі 

ўдзел каля 27.000 чалавек (Рудовіч, 2001). Сярод найбольш буйных арганізацый былі 

Беларуская хрысьцянская дэмакратыя (БХД), Беларуская партыя народных 

сацыялістаў, Беларускі саюз зямельных уласьнікаў, Беларуская сацыялістычная 

грамада (БСГ была заснавана ў 1903 г., у 1917 г. налічвала каля 5000 сяброў). Калі 

разглядаць прыведзеныя лічбы, то яны маглі сьведчыць аб значных сілах, 

дастатковых для вырашэньня нацыянальнага пытаньня ў Беларусі. Аднак, гэтыя сілы 

не былі з’яднанымі як у сваіх мэтах, так і ў сродках іх дасягненьня. Да таго ж, побач 

з беларускімі  арганізацыямі ў Мінску разьвіваліся арганізацыі і структуры, 
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зьвязаныя з польскім і габрэйскім рухамі. У маі 1917 года была створана Польская 

рада Мінскай зямлі - орган самакіраваньня польскай супольнасьці. За сваю 

нацыянальна-культурную аўтаномію выступала і адна з найбуйнейшых яўрэйскіх 

партый, Бунд (Бунд - яўрэйскі рабочы саюз Літвы, Польшчы і Расіі, антырэлігіёзная, 

антысіянісцкая і сацыялістычная партыя). Відавочна, што ні палякі, ня яўрэі (якія 

складалі большасьць насельніцтва сталіцы края - Мінска) не маглі быць у значнай 

ступені зацікаўленымі ў вырашэньні нацыянальнага беларускага пытаньня. 

Такім чынам, вайна і разруха, насычанасьць войскамі, слабая роля цэнтральнага 

Часовага ўраду Расіі, шматлікасьць партый і грамадскіх арганізацый, што дзейнічалі 

ў Беларусі, і невялікая доля беларусаў у гарадах характарызавалі  агульную 

атмасферу ў Беларусі.  

 

Дзейнасьць нацыянальных арганізацый 

25-27 сакавіка 1917 года у Мінску адбыўся першы з’езд беларускіх нацыянальных 

арганізацый, дзе быў выбраны Беларускі нацыянальны камітэт (БНК) на чале з 

Раманам Скірмунтам. Асноўнымі задачамі камітэта былі падтрымка Часовага ўрада, 

падрыхтоўка праекта канстытуцыі і выбараў у Беларускую краёвую раду, адукацыя ў 

школах на беларускай мове, перавод багаслужбы на беларускую мову. Трэба 

адзначыць, што як БНК, так і шэраг іншых беларускіх арганізацый, уключаючы 

большасьць сяброў БСГ, прытрымліваліся ідэі аўтаноміі Беларусі ў граніцах 

Расійскай дэмакратычнай рэспублікі. 

4 ліпеня 1917 г. у Петраградзе прайшла паўмільённая несанкцыянаваная 

дэманстрацыя; справакаваная анархістамі і падтрыманая бальшавікамі, гэта 

маніфестацыя была растраляна. Двоеўладдзе, якое было прадстаўлена Часовым 

урадам і Саветамі, скончылася. Уся ўлада апынулася ў руках Часовага ўрада, а 

бальшавікі, якія пачыналі пераважаць у Саветах, перайшлі ў падпольле і на VI з'езде 

РСДРП (26 ліпеня - 3 жніўня 1917 г.) прынялі рашэньне аб падрыхтоўцы ўзброенага 

паўстаньня супраць Часовага ўрада. 

 

8-10 ліпеня 1917 года у Мінску адбыўся другі з’езд беларускіх нацыянальных 

арганізацый. Замест БНК была утворана Цэнтральная рада беларускіх арганізацый, 

на чале з Я. Лёсікам, якая з кастрычніка называлася Вялікай беларускай радай. 

Большасьць сяброў Рады заставаліся прыхільнікамі палітыкі аўтаноміі Беларусі ў 

складзе Расіі. Да тых пунктаў праграмы, над якой працаваў БНК, дадалася 

арганізацыя беларускага войска.  

 

http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9_%D0%B7%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9_%D0%B7%D1%8F%D0%BC%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
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У ліпені - жніўні 1917 года ў Беларусі праходзілі выбары ў мясцовыя органы 

самакіраваньня (гарадскія думы, земствы), якія паказалі, што ні беларускія 

нацыянальныя партыі, ні бальшавікі летам 1917 г. не карысталіся значнай 

падтрымкай сярод насельніцтва. У мястэчках перамогу атрымалі бундаўцы, у 

земствах - эсэры.  

 

25 - 30 жніўня 1917 года генерал Карнілаў зрабіў спробу ўстанавіць ваенную 

дыктатуру. У падаўленьні Карнілаўскага мяцяжу прынялі актыўны удзел бальшавікі, 

якія ў выніку значна ўзмацнілі свой ўплыў на народныя масы. Гэта было адной з 

прычын таго, што ў верасьні 1917 г. бальшавікі ўзялі ўладу спачатку ў 

Петраградскім і Маскоўскім Саветах, а затым гэта перакінулася і на іншыя рэгёны 

былой Расійскай імперыі. У другой палове верасьня 1917 г. у ходзе перавыбараў у 

Саветы бальшавікі атрымалі большасьць і ў Мінскім Савеце рабочых і салдацкіх 

дэпутатаў, куды былі выбраны 184 бальшавікі, 53% ад яго складу (кіраўнік 

прэзідыума К. Ландэр). Прывабнымі лозунгамі бальшавікоў былі  нацыяналізацыя 

прамысловасьці і зямлі, 8-часовы працоўны дзень, а таксама заяўленая роўнасьць 

нацый і правы кожнай з іх на самавызначэньне.  

 

Беларускія дзеячы разыходзіліся ў разуменьні падыходаў да будучых сацыяльна-

эканамічных асноў беларускай дзяржаўнасьці, рэалізацыя якіх ляжала ў рэчышчы 

значнага спектру ідэй: ад нацыянальна-дэмакратычных ідэй да ідэй сусьветнай 

рэвалюцыі. Некаторыя з беларускіх дзеячоў падтрымлівалі Часовы ўрад, іншыя былі 

гатовы перайсьці на бальшавіцкія пазіцыі. У верасні 1917 г. частка левага крыла БСГ 

вылучылася і ўтварыла арганізацыю бальшавіцкага кірунку - Беларускую сацыял-

дэмакратычную рабочую партыю на чале з А. Чарвяковым, якая ў асноўным 

дзейнічала ў Петраградзе і Маскве. 

 

Да таго ж, беларусы ў вырашэньні пытаньняў нацыянальнага будаўніцтва 

спазьняліся ў параўнаньні з суседзямі. Да прыкладу, украінцы зрабілі першыя крокі 

на самавызначэньне нацыі непасрэдна пасьля лютаўскай рэвалюцыі. (4)17 сакавіка 

1917 года у Кіеве была створана Украінская цэнтральная рада, якая ўзяла на сябе 

функцыі заканадаўчага органа, каардынацыю украінскага нацыянальнага руху і 

абвясьціла аўтаномію Украіны. Пасьля Кастрычніцкай рэвалюцыі, (7) 20 лістапада 

1917 года Украіна была абвешчана рэспублікай, спачатку аўтаномнай у складзе 

Расійскай рэспублікі (Савченко, 2006). (3)16 снежня 1917 г. СНК Расіі прызнаў 

правы Украіны на самавызначэньне. Пасьля вайны з Расіяй, 22 студзеня 1918 году 

Україна абвясьціла сябе незалежнай дзяржавай. Літоўскі нацыянальны савет аб'явіў 

аб незалежнасьці Літвы ад Расіі 11 снежня 1917 года. 
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Вырашэньне нацыянальнага пытаньня ў Беларусі ускладнялася тым, што бальшавікі, 

заявіўшы пра права нацый на самавызначэньне, у далейшым не хацелі выпускаць 

гэты працэс з-пад свайго кантроля. У Беларусі пасьля рэвалюцыі пачаў кіраваць 

бальшавіцкі Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Заходняга фронту (з 27 кастрычніка 1917 

г.). Вялікая Беларуская Рада не прызнавала ўладу гэтага камітэта, які лічыла 

франтавым органам. Супраць новай улады выступалі таксама іншыя партыі - эсэры, 

бундаўцы, меншавікі, а таксама гарадская дума, цэнтральнае бюро прафсаюзаў г. 

Мінска і інш.  У “Грамаце да ўсяго беларускага народа”, ад 27 кастрычніка 1917 

года Вялікая Беларуская Рада (ВБР), Часовая цэнтральная беларуская вайсковая 

рада, Беларускі выканаўчы камітэт Заходняга фронту, Беларуская сацыялістычная 

грамада, Беларуская народная партыя сацыялістаў заявілі, што звяржэньне Часовага 

ўрада і пераход улады ў рукі Савета Народных Камісараў з'яўляецца “найвялікшым 

бедствам”, “віхорам бязладу”, якія могуць “згубіць святую нацыянальную справу 

абароны вольнасьцей і правоў беларускага народу” і пагражае нават самому 

існаваньню беларусаў (Лепеш).  

З 26 лістапада 1917 года Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Заходняга фронту 

ператварыўся ў Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласьці і фронту (АВКЗВіФ 

або Аблвыкамзах), які аб’ядноўваў як мясцовую (абласную), так і франтавую 

(Заходні фронт) ўладу (старшынёй Аблвыкамзаха быў абраны Н.В. Рагазінскі, 

старшынёй Савета народных камісараў – К. Ландэр). Рагазінскага пазьней зьмяніў 

А.Ф. Мяснікоў, які адначасова быў і камандуючым арміямі Заходняга фронту. 

Аблвыкамзах быў створаны ў выніку зьліцця выканкамаў абласнога Савету рабочых 

і салдацкіх дэпутатаў (35 чалавек), Савету сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай 

губэрняў (35 чалавек) і Франтавога камітэту Заходняга фронту (100 чал.); уключаныя 

таксама і 17 прадстаўнікоў прафсаюзаў: рабочых (11 чал.), чыгуначнікаў (4 чал.), 

паштова-тэлеграфных служачых (2 чал.). Як бачна з прыведзеных зьвестак, у 

камітэце былі прадстаўлены толькі дзьве беларускія вобласьці, а большую частку ў 

камітэце займалі прадстаўнікі Заходняга фронту. Такім чынам, значную ролю ва 

ўстанаўленьні бальшавіцкай улады ў Беларусі пасьля рэвалюцыі адыгралі 

выпадковыя людзі, якія апынуліся тут у сувязі з ваеннымі абставінамі; сярод 

кіраўніцтва камітэта і Савета народных камісараў Заходняй вобласьці і фронту не 

было ніводнага беларуса. Ні Мяснікоў, ні Ландэр не прытрымліваліся ў гэты час ідэі 

самавызначэньня беларускай нацыі і ўвогуле не прызнавалі самаго яе існаваньня. 

 

 

 

http://be-x-old.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%87%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%8D%D1%82_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%86%D1%96_%D1%96_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%80%D0%BD%D1%8F
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%B3%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%80%D0%BD%D1%8F
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Скліканьне 1-га Ўсебеларускага з’езду 

Вялікая Беларуская Рада паставіла сваёй задачай дабівацца самавызначэньня 

Беларусі і стварэньня сваёй рэспублікі. 30 лістапада 1917 года была выдадзена 

адозва «Да ўсяго народа беларускага», у якой была абвешчана палітычная праграма 

нацыянальных сіл. На 5-га снежня 1917 года склікаўся Ўсебеларускі з’езд 

прадстаўнікоў усяго беларускага народу (Беларусь у перыяд …; Турук, 1994).  

 

Рэакцыя Аблвыкамзаха на скліканьне Усебеларускага з’езду ў Мінску была 

адмоўнай. Паводле некаторых крыніц (Егорычев, 2013), А. Мяснікоў выехаў у 

Петраград для кансультацый з Народным камісарыятам па справах 

нацыянальнасьцяў (народны камісар – І. Сталін), каб выкарыстаць іншыя беларускія 

арганізацыі, якія б больш лаяльна ставіліся да бальшавікоў. Бальшавікі не рашаліся 

прама забараніць з’езд, паколькі абвясьцілі права на самавызначэньне нацый. Паміж 

заявай і датай правядзеньня сходу, ініцыяванай ВБР, заставалася вельмі мала часу, 

фактычна адзін тыдзень, каб арганізаваць сход належным чынам.  Да таго ж, пачаў 

праяўляць актыўнасьць у арганізацыі падобнага з’езду Беларускі абласны камітэт 

(БАК, старшыня Я.С. Канчар), які быў створаны з дэлегатаў беларускіх губерняў і 

прадстаўнікоў арміі і флоту падчас ІІ-га Усесаюзнага з’езда сялянскіх дэпутатаў, што 

праходзіў 26 лістапада –10 сьнежня 1917 г. у Петраградзе. БАК, прадстаўляючы 

сялянства, быў леваэсэраўскім камітэтам, лаяльна настроеным да Савецкай улады. 

БАК фактычна выступаў супраць падзелу Расіі на нацыянальныя дзяржавы. У сваёй 

дэкларацыі ад 30 лістапада 1917 г. БАК выступіў за аўтаномію Беларусі ў складзе 

Расійскай Федэратыўнай Рэспублікі і прызначыў з’езд на 15 сьнежня ў Рагачове.  

Такім чынам, дзве беларускія грамадскія арганізацыі – ВБР і БАК – амаль 

адначасова абвясьцілі аб скліканьні з’ездаў. Безумоўна, што гэта значна ўскладняла 

дасягненьне адзінства ў вырашэньні нацыянальнага пытаньня, хаця абедзве 

арганізацыі аб’ядноўвала тое, што яны не прызнавалі ўладу Аблвыкамзаха. Сітуацыя 

для нацыянальна сьвядомых сіл была не простай і без гэтых акалічнасьцяў, аб чым 

сьведчаць вынікі выбараў ў склад Усерасійскага Заканадаўчага Сходу, што прайшлі 

ў Беларусі ў канцы лістапада 1917 г. (выбары, напачатку ініцыяваныя Часовым 

урадам, не былі адмененыя пасьля Кастрычніка бо бальшавікі разлічвалі на перамогу 

ў выбарах). З 56 абраных дэпутатаў ад Мінскай, Віцебскай, Магілёўскай акруг і 

Заходняга фронту было 30 бальшавікоў, 22 эсэры, 2 прадстаўнікі яўрэйскіх 

арганізацый і 2 прадстаўнікі украінскіх эсэраў і меншавікоў. За ўсе беларускія 

нацыянальныя партыі і арганізацыі прагаласавала толькі 19.000 выбаршчыкаў або 

0.6%. БСГ атрымала толькі 0.3% галасоў выбарцаў. Бальшавікі ж у Беларусі мелі 

63.1% галасоў, на Беларускім фронце – 66.9% галасоў. Вынікі выбараў у Беларусі на 

http://be.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://be.wikipedia.org/wiki/1917
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карысьць бальшавікоў відаць нельга растлумачыць толькі з пункту гледжаньня 

ужываньня бальшавікамі, калі казаць па сучаснаму, адміністратыўнага рэсурса. 

Працоўныя, насельніцтва, салдаты станоўча сустрэлі дэкрэты II Усерасійскага з'езда 

Саветаў аб міры, зямлі і таму ішлі за бальшавікамі. Аднак, відаць былі і нейкія 

іншыя прычыны для такіх вынікаў у Беларусі, бо ў цэлым  бальшавікі моцна 

прайгралі эсэрам выбары ва Ўсерасійскі Заканадаўчы Сход (24.5% у бальшавікоў 

супраць 57.3% у эсэраў; 51.7% у правых эсэраў плюс 5.7% у левых эсэраў).  

 

Заключэньне 

1. Агульная атмасфера ў Беларусі ў 1917 годзе характарызавалася вайной і 

разрухай, насычанасьцю войскамі, слабай роляй цэнтральнага Часовага ўраду 

Расіі, шматлікасьцю партый і грамадскіх арганізацый, што дзейнічалі ў Беларусі, 

і невялікая доляй беларусаў у гарадах.  

2. Арганізацыя і скліканьне 1-га Ўсебеларускага з'езда ішлі са значным 

спазненьнем у параўнаньні з падобнымі дзеямі ў Літве і Украіне. Галоўнымі 

прычынамі такой запаволенасьці былі як адносная слабасьць нацыянальна-

дэмакратычных сіл, так і нявызначанасьць шляхоў нацыянальнага будаўніцтва, 

дзе разглядаліся ў асноўным як будаўніцтва суверэннай дзяржавы, так і 

існаваньне ў складзе Расіі ў якасьці аўтаноміі.  

3. Скліканьне 1-га Ўсебеларускага з'езда праходзіла пры ўдзеле дзвюх асноўных 

сілаў – Вялікай беларускай рады і Беларускага абласнога камітэта - ва ўмовах 

дзейнасьці незаконнай бальшавіцкай улады.  
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Пётра Мурзёнак: Беларуская Народная Рэспубліка.  ІІ. Першы Ўсебеларускі 

з’езд і Абвяшчэньне незалежнасьці  

Ключавыя словы: ПершыУсебеларускі з’езд, абвяшчэньне незалежнасьці БНР 

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  

складаўся з беларусаў. Напрыклад, у дэлегацыі абласнікоў (дэлегаты ад Беларускага 

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

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. 

http://studopedia.org/1-30796.html
http://studopedia.org/1-30796.html
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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 

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 
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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.  

 

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 

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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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. 

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).  

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belarusian_People's_Republic_Rada_(parliament)_building_(1918).jpg?uselang=ru
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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, 

як залог, да выплаты Савецкай Расіяй кантрыбуцыі (Малышава, 2009, гл. карту 

ніжэй).   

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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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 

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 

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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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. 

27 сакавіка 1918 г. Рада абвясьціла, што бярэ на сябе ўсю паўнату ўлады ў Беларусі. 

У адказ нямецкая адміністрацыя разагнала Раду і Народны сакратарыят.  

 

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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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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http://kamunikat.fontel.net/www/czasopisy/bzh/15/15art_skalaban.htm
http://studopedia.org/1-30796.html
http://library.by/portalus/modules/belarus/print.php?subaction=showfull&id=1290693703&archive=1291455490&start_from=&ucat=8&
http://library.by/portalus/modules/belarus/print.php?subaction=showfull&id=1290693703&archive=1291455490&start_from=&ucat=8&
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%8D%D0%B4%D1%8B%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%96_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%91%D1%96%D1%87
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%8C_%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BE%D1%9E
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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. 
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Пётра Мурзёнак: Беларуская Народная Рэспубліка.  ІІІ. Дзейнасьць Рады БНР 

ў 1918 годзе ва ўмовах нямецкай акупацыі  

Ключавыя словы: першыя ўрады БНР, утварэньне Савецкай Сацыялістычнай 

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 

педагагічны інстытут, рэктарам якога стаў прафесар В. Іваноўскі, выкладчыкамі – Я. 
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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
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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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Матэрыялы артыкула былі часткова прадстаўлены на святкаваньні Дня Волі ў 

Аттаве 26 красавіка 2015 года. 

Piotra Murzionak: Belarusian People's Republic. III. Activities of the Rada of the 

BNR in 1918 under the German occupation 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2015, issue 10, pp. 35-41) 

The German government, in accordance with the treaty of Brest did not officially 

recognize the BNR and its Rada. However, the local administration did not oppose the 

BNR government to deal with issues of culture, education and trade. There was an 

institution of BNR citizenship (issued passports). At the same time, BNR Rada could not 

create structures which are absolute signs of any effective state - army, police, financial 

and judicial systems. 

The activities of the Rada and the governments of the BPR has contributed significantly to 

raising the national consciousness of Belarusians and forced the Bolsheviks to take steps 

for formation of the Soviet Socialist Republic of Belarus. In 1918-1920, there were 3 

attempts to form a Belarusian state (SSRB - January 1, 1919; LitBel - February 1918, the 

Byelorussian SSR – Juju 31, 1920 - re-establishment of the Byelorussian SSR). The first 

attempt to create the SSRB, January 1, 1918, was adopted by 181 delegates of the VI-th 

North-West Regional Party Conference of the Russian Communist Party (bolshevics), 

which was renamed to the First Congress of the Communist Party of Belarus. Thus, this 

conference did not represent whole Belarusian people. 
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Пётра Мурзёнак: Аб пераносе Дня незалежнасьці Рэспублікі Беларусь з 3 ліпеня  

 

Ніколі ў гісторыі Беларусі гэтая дата, 3 ліпеня, не была нейкім чынам зьвязана з 

абвяшчэньнем ці з заваяваньнем незалежнасьці краіны. Пасьля развалу СССР Дзень 

незалежнасьці Рэспублікі Беларусь сьвяткаваўся 27 ліпеня на працягу шасці гадоў  

(1991- 1996) - 27 ліпеня 1990 года Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб 

суверэнітэце Беларусі.   

Сьвяткаваньні ж Дня незалежнасьці 3 ліпеня пачаліся пасьля рэферэндуму, 

праведзенага 24 лістапада 1996 года, на якім першае пытаньне было пастаўлена так 

"Перанесьці Дзень незалежнасьці Рэспублікі Беларусь (Дзень Рэспублікі) на 3 ліпеня 

- Дзень вызваленьня Беларусі ад гітлераўскіх захопнікаў у Вялікай Айчыннай 

вайне". Людзям ніхто нічога ў той час не патлумачыў. Паставілі пытаньне на 

галасаваньне і людзі прагаласавалі амаль так, як і раней галасавалі ў СССР за 

кандытаў блока партыйных і беспартыйных. «За» прагаласавала 5,450,830 выбарцаў 

(88.18%), «супраць» — 646,708 (10,46%).  У рэфэрэндуме прынялі ўдзел 6 181 463 

чалавекі, або 84,14% электарата.  

Відавочна, што тлумачэньні і паданьне беларусам правільнай гістарычнай 

інфармацыі памяняла б іх стаўленьне да выбара адказу на пытаньне аб прызначэньні 

даты сьвяткаваньня Дня Рэспублікі і зьмяніла б вынікі галасаваньня. Аднак, 

адбылася яшчэ адна маніпуляцыя са сьвядомасьцю беларусаў. Людзі прагаласавалі і 

сьвяткуюць Дзень Рэспублікі ў той дзень, у які раней святкавалі Дзень вызваленьня 

Мінска ад немцаў (Дзень вызваленьня Беларусі ад гітлераўскіх захопнікаў у Вялікай 

Айчыннай вайне). 

Нават калі прыняць вызваленьне горада Мінска ад чужынцаў як адпраўны пункт для 

выбара святочнага дня, трымаючы ў галаве, што гэта тычыцца вызваленьня ад 

чужынцаў усёй тэрыторыі Беларусі, то трэба мець на ўвазе наступнае. Горад Мінск, 

які ў пачатку 20-га стагоддзя знаходзіўся на акраінах Расійскай імперыі, некалькі 

разоў станавіўся вольным горадам, пасля таго як захопліваўся ці вызваляўся 

чужынцамі:    

- У другой палове верасня 1917 г. у ходзе перавыбараў Саветаў бальшавікі атрымалі 

большасьць у Мінскім Савеце рабочых і салдацкіх дэпутатаў і ўзялі ўладу ў свае 

рукі. Беларускія нацыянальныя сілы не прызнавалі бальшавіцкую ўладу. У “Грамаце 

да ўсяго беларускага народа”, надрукаванай 27 кастрычніка 1917 года ад імя Вялікай 
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Беларускай Рады, Часовай цэнтральнай беларускай вайсковай рады, Беларускага 

выканаўчага камітэту Заходняга фронта, Беларускай сацыялістычнай грамады, 

Беларускай народнай партыі сацыялістаў, звяржэньне Часовага ўрада і пераход 

улады ў рукі Савета Народных Камісараў характарызаваліся як “найвялікшае 

бедства”, “віхор бязладу”, што можа “згубіць святую нацыянальную справу абароны 

вольнасьцей і правоў Беларускага народу”, пагражае нават самому існаваньню 

беларусаў; 

-  21 лютага 1918 года горад занялі немцы;   

-  10 снежня 1918 года, вярнуліся бальшавікі; 

-  8 жніўня 1919 года, прыйшлі палякі; 

-  11 ліпеня 1920 года, палякі пакінулі горад, вярнуліся бальшавікі; 

-  26 чэрвеня 1941 года, горад занялі немцы; 

-   3 ліпеня 1944 года, Чырвоная Армія вызваліла горад ад немцаў. 

Кожны раз з захопам ці вызваленьнем горада Мінска войскі займалі і значную 

тэрыторыю Беларусі. Аднак, зноў жа, вайсковыя дзеяньні ў гэтыя даты ніяк не 

суправаджаліся палітычнымі актамі, звязанымі з абвяшчэньнем незалежнасьці 

Беларусі. 

У 20-м стагоддзі было шэсць абвяшчэньняў незалежнасьці краіны. Гістарычныя 

умовы, у якіх яны адбываліся, можа прасачыць кожны чытач і зрабіць свае высновы 

аб справядлівасьці гэтых абвяшчэньняў.  

Першае абвяшчэньне зроблена 25 сакавіка 1918 года пашыраным складам Рады 

Беларускай Народнай Рэспублікі. У галасаваньні, якое праходзіла ва ўмовах 

нямецкай акупацыі, прынялі ўдзел 71 чалавек, з іх 36 сяброў Рады 1-га 

Усебеларускага з'езда, які праходзіў 5-18 снежня 1917 года. У працы 1-га 

Ўсебеларускага з'езда прымалі ўдзел 1872 дэлегаты  (1167 - з правам рашаючага 

голасу і 705 – з правам дарадчага голасу), якія прадстаўлялі ўсе рэгіёны Беларусі. 

З'езд быў перарваны і разагнаны бальшавікамі 18 снежня 1917 года. 

Другое абвяшчэньне, Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь (ССРБ), 

сталася 1 студзеня 1919 года падчас канферэнцыі Паўночна-заходняй вобласьці 

Расійскай камуністычнай партыі (бальшавікоў) ў Смаленску (канферэнцыя была 

пераіменавана ў Першы з'езд Камуністычнай партыі Беларусі). У канферэнцыі 

удзельнічаў 181 дэлегат; дэлегаты прадстаўлялі толькі камуністычныя 

арганізацыі. Першы з'езд Саветаў Беларусі (2-3 лютага 1918 года) адобрыў 

утварэньне БССР і гэты ж з'езд прыняў пастанову аб аб'яднаньні з Літвой (гл. ніжэй). 

На з'ездзе прысутнічалі 230 дэлегатаў - 213 камуністаў і 17 спачуваючых (Мінская 
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губерня - 121, Гродзенская - 11, Магілёўская - 10, Віленская - 25, Смаленская - 49, 

Віцебская - 0) (Круталевіч, Юхо, 2000, с.34). 

Трэцяе абвяшчэньне адбылося 27 лютага 1919 года ( праз два месяцы пасля 

другога абвяшчэньня) пры ўтварэньні ЛітБел(а) - Літоўска-Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі ў адпаведнасьці з рэкамендацыямі ЦК РКП(б) - шляхам 

аб'яднаньня ССРБ і Літоўскай ССР. ЛітБелССР праіснавала да жніўня 1919 г., калі яе 

тэрыторыя была захоплена польскімі войскамі ў часе польска-савецкай вайны 

(студзень 1919— сакавік 1921).  

Чацвёртае абвяшчэньне прыпадае на 31 ліпеня 1920 года – пасьля прыходу войск 

Чырвонай Арміі і адступленьня польскіх войск з тэрыторыі Беларусі на сходзе 

прадстаўнікоў Кампартыі Літвы і Беларусі, савецкіх і прафсаюзных арганізацый 

Мінска і Мінскай губерні была прынята Дэкларацыя аб незалежнасьці Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь (ССРБ) - дзяржаўны і палітычны акт аб 

аднаўленьні Беларускай ССР на асновах, вызначаных у Маніфесце Часовага рабоча-

сялянскага савецкага ўрада Беларусі 1 студзеня 1919 г. (гл. другое абвяшчэньне). 

Паводле Дэкларацыі да скліканьня з’езда Саветаў БССР уся ўлада ў рэспубліцы 

перадавалася Ваенна-рэвалюцыйнаму камітэту БССР. Другі з'езд Саветаў, які 

зацьвердзіў гэту Дэкларацыю, адбыўся 13-17 снежня 1920 года. Прысутнічала 218 

дэлегатаў, за невялікім выключэньнем - камуністы. Па нацыянальнаму складу 

беларусаў было - 111, рускіх - 42, яўрэяў - 36, палякаў - 8, іншых нацыянальнасьцяў - 

21  (Круталевіч, Юхо, 2000, с.91-92). 

Пятае абвяшчэньне было зроблена 27 чэрвеня 1944 года на 2-м Ўсебеларускім 

кангрэсе, які абвясьціў пра незалежнасьць краіны ад Масквы і прызначыў 

Беларускую Цэнтральную Раду (БЦР) на чале з Радаславам Астроўскім пераемніцай 

Рады Беларускай Народнай Рэспублікі (гл. першае абвяшчэньне). На з'ездзе 

прысутнічалі 1039 дэлегатаў з розных рэгіёнаў Беларусі. Кангрэс праходзіў ва 

ўмовах нямецкай акупацыі. 

Шостае абвяшчэнне адбылося 27 ліпеня 1990 года. Вярхоўны Савет БССР прыняў у 

гэты дзень Дэкларацыю аб суверэнітэце Беларусі. Тамчасны Вярхоўны Савет 12-га 

скліканьня многімі лічыцца часткова дэмакратычна абраным, налічваў 346 абраных 

дэпутатаў, з іх 50 дэпутатаў былі непасрэдна вылучаны грамадскімі арганізацыямі.   

Такім чынам, валюнтарысцкі выбар 3 ліпеня як дня сьвяткаваньня Дня 

незалежнасьці РБ ці Дня Рэспублікі абсалютна не адпавядае ні логіцы, ні 

гістарычнай праўдзе. Відавочна, што рана ці позна гэта будзе выпраўлена, калі на 

http://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A0%D0%91
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D1%81%D1%8F%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0-%D1%81%D1%8F%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D1%9E%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
http://be.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8F
http://be.wikipedia.org/wiki/1919
http://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%8B%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%8D%D1%82_%D0%91%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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%A6%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%9E_%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%9E%D1%81%D0%BA%D1%96
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%9D%D0%A0
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разгляд кожнаму беларусу ці беларусцы будзе данесена поўная інфармацыя для 

прыняцьця свядомага рашэньня на рэферэндуме. Можна меркаваць, што многія 

знойдуць непрыймальнымі па розных прычынах даты, звязаныя з 

вышэйупамянутымі абвяшчэньнямі незалежнасьці з другога па пятае: другое, трэцяе 

і чацвёртае абвяшчэньні (1 студзеня 1919 г., 19 лютага 1919 г., 31 ліпеня 1920 г.) 

рабіліся вузкім колам людзей, якія не прадстаўлялі беларускі народ, а толькі 

камуністычную партыю; пятае абвяшчэньне (27 чэрвеня 1944 года) праходзіла са 

згоды нямецкіх акупацыйных войск. Такім чынам, на рэферэндум могуць быць 

пастаўлены дзве даты, 25 сакавіка і 27 ліпеня. Дата 27 ліпеня па многіх параметрах 

найбольш адпавядае Дню незалежнасьці. Дата 25 сакавіка, нягледзячы на некаторыя 

недахопы, аб якіх пішуць дасьледчыкі (нямецкая акупацыя, немагчымасьць 

скліканьня Ўсебеларускага з’езду), можа быць пастаўлена альтэрнатыўна на 

рэферэндум як дзень першага, гістарычнага абвяшчэньня незалежнасьці Беларусі ў 

сучаснай гісторыі. 3 ліпеня можа быць пакінута як і раней, Днём горада Мінска ці 

Днём вызваленьня Беларусі ад гітлераўскіх захопнікаў. 

 

 

Piotra Murzionak: Transfer of the Independence Day of the Republic of Belarus from 

July 3 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2015, issue 10, pp. 42-45) 

 

In the 20th century, there were six of the country's independence day declaration: March 

25, 1918, January 1, 1919, February 19, 1919, July 31, 1920, June 27, 1944, and July 27, 

1990. Therefore, discretionary choice of July 3 as a day of celebration of Independence 

Day or the Day of the Republic of Belarus does not correspond to any logic or historical 

truth. It is obvious that sooner or later this will be fixed when the complete information 

will be reported to every Belarusian for making a conscious decision in the referendum. 

The author gives an explanation why, in case of appointment of a new referendum, it can 

be delivered only two dates for voting: 25 March and 27 July. Date July 27 in many ways 

is most appropriate to the Independence Day. Date March 25, despite some shortcomings, 

which the researchers wrote (the German occupation, the impossibility of convening All-

Belarusian Congress), can alternatively be supplied to the referendum as the first historical 

day, when the independence of Belarus in modern history was announced. July 3 can be 

left as before, the Day of the city of Minsk, or the Day of liberation of Belarus from Nazi 

invaders. 
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Пераклады 

 

Андрэй Таргоўскі: АД ХВАЛЯЎ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ ДА ГЛАБАЛЬНАЙ 

ЦЫВІЛІЗАЦЫІ   

Аndrew Targowski: From Globalization Waves to Global Civilization 

Comparative Civilizations Review, Number 70, Spring 2014, pp. 73-89. 

 

 Пераклад Пётры Мурзёнка 

 

Ад рэдакцыі: Прапануемы артыкул прысьвечаны перспектывам развіцьця 

цывілізацый у 21-м стагоддзі. Андрэй Таргоўскі ведамы вучоны ў гэтай галіне. Яго 

погляды маюць як сваіх прыхільнікаў, так і выклікаюць пытаньні і спрэчкі (гл. 

напрыклад, B. Landis, 2015; http://civilitasblog.blogspot.ca/2015/04/comment-on-

andrew-targowskis-winter.html). Наш часопіс “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ” 

прытрымліваецца той ідэі, што роль нацый у разьвіцьці чалавецтва не будзе 

зьмяншацца. У нашым часопісе было абгрунтавана існаваньне Усходнеславянскай 

беларуска-украінскай цывілізацыі, якая мае шмат прызнакаў Заходняй цывілізацыі. 

Аўтар адносіць Беларусь да Усходняй цывілізацыі, з чым мы не можам пагадзіцца. 

Трансфармацыя Заходняй цывілізацыі ў Глабальную, якую абмяркоўвае аўтар, можа 

мець уплыў на магчымыя шляхі развіцьця нашай і іншых цывілізацый. Мяркуем, 

што гэта тэма зацікавіць нашых чытачоў. 

 

Уводзіны 

 

Мэтай дадзенага даследаваньня з'яўляецца апісаньне ўплыву “пяці хваляў 

глабалізацыі”.  Гэтыя пяць хваляў глабалізацыі выклікалі сусьветны паток тавараў, 

грошай, інфармацыі і людзей у такім аб'ёме і з такой інтэнсіўнасьцю, што зьмянілі 

прагрэс гісторыі. Хвалі ўзьніклі ў апошнія 500 гадоў і аказалі ўплыў на асноўныя 

сусьветныя цывілізацыі, на сам комплекс сумяшчальных інтэрактыўных суб'ектаў 

грамадства, культуру і інфраструктуру ў значнай рамцы тэрыторыі і часу, якая як 

правіла, ахоплівае некалькі краін і стагоддзяў ці нават тысячагоддзяў. 

 

Як вынік гэтых пяці хваляў, у 21-м стагоддзі развіваецца, як мы можам назваць, 

Глабальная цывілізацыя. Абмяркоўваюцца яе рэлігія, грамадства і інфраструктура і 

адзначаны звязаныя з гэтым наступствы.  Гэта вельмі рэдкі выпадак, калі мы можам 

назіраць за ростам новай цывілізацыя пры жыцьці. Тым не менш, так ёсьць з 

Глабальнай цывілізацыяй, новай цывілізацыяй  якая йдзе зараз на зьмену Заходняй 

цывілізацыі.  

http://civilitasblog.blogspot.ca/2015/04/comment-on-andrew-targowskis-winter.html
http://civilitasblog.blogspot.ca/2015/04/comment-on-andrew-targowskis-winter.html
http://civilitasblog.blogspot.ca/2015/04/comment-on-andrew-targowskis-winter.html
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Уплыў хваляў глабалізацыі на цывілізацыю 

 

Пасьля 500 гадоў інтэнсіўнага і паслядоўнага працэсу глабалізацыі ў сьвеце можна  

зрабіць наступныя высновы:  

 • Хвалі глабалізацыі былі выкліканы глабальна-настроенай элітай, якая змагла і 

працягвае кантраляваць глабальную эканамічную стратэгію і палітыку.  

 • У апошнія 66 гадоў (1947-2013) людзі мелі чатыры розныя глабалізацыі.  

 • Pax Americana і Pax Sovietica (Амерыканскі мір і Савецкі мір) былі адначасна 

ідэалагічна канфрантацыйнымі і глабальна настроенымі.  

 • Pax Consortia і Pax Virtualiziana (Мір кансорцыумаў  і Віртуальны мір) былі 

адначасна эканамічна і палітычна канфрантацыйнымі і арыентаванымі на ўсё 

чалавецтва (Табліца 1).  

 

 Табліца 1. Параўнаньне Глабалізацый у апошнія 500 гадоў 

 

ХВАЛІ 

СКЛАДНІКІ 

НАКІРУЮЧЫЯ ВЫКАНАЎЧЫЯ ТЭХНАЛАГІЧНЫЯ САЦЫЯЛЬНЫЯ 

І – Мір 

Партугаліі 

1500-1837 

Генры 

Навігатар 

 

Партугальская імперыя, 

заснаваная на лепшых 

 караблях і 

патрэбнасьцях у спецыях 

і шыкоўных 

таварах 

 

Школа навігацыі 

 (Інфармацыйная 

 тэхналогія) 

 

Хрысьціянскае 
грамадства 

ІІ – Мір 

Брытаніі 

1837-1914 

 Брытанская 

 Карона і 

 Ўрад 

 

 Брытанская імперыя, 

 заснаваная на лепшых 

 караблях і 

патрэбнасьцях у 

сыравіне і 

рынках прамысловых 

 тавараў 

 

Тэлеграф, тэлефон, 

параходы 

Каланіяльнае 

грамадства 

ІІІ – Мір 

Амерыканскі і 

Мір Савецкі 

1947-1989 

Дэмакратычныя 
ідэі амерыканскіх 

лідэраў 

Амерыканская 
супердзяржава 

Спадарожнікавая 
сувязь, кампутары, 

дальнія авіялініі і 

караблі 

Грамадства 

сярэдняга класа 

 

IV- Мір 

Кансорцыумаў 

1989-2000+++ 

Недзяржаўныя 

кансорцыумы, 
фінансісты, 

мэнэджэры 

(CEOs) 

G8 and Party of Devos 

Офшоры (Off-shore) 

Перанос вытворчасьці 

(Outsourcing) 

Інтэрнэт, дальнія 

авіялініі і караблі 

Верхнія і 

ніжэйшыя 
класы 

грамадства 

V – 

Віртуальны 

Мір  

2000+++ 

Новая 

інфармацыйная 

эліта 

Глабальная віртуальная 

нацыя і ўрад 

Інтэрнэт Глабальныя і 

віртуальныя 

нацыянальныя 

грамадствы 
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Некалькі пакаленьняў адчуваюць усе гэтыя чатыры хвалі глабалізацыі з іх многімі 

выклікамі і рознымі праблемамі. Апошнія 500 гадоў развіцьця інфармацыйна-

камунікацыйных тэхналогій (ІКТ) пераўтварылі глабальную эліту з каланіяльнай у 

інфармацыйна-арыентаваную.  Гэта павінна быць перспектыўным з гуманістычнага 

пункту гледжаньня, у прыватнасьці, у ідэалагічных супрацьстаяньнях аднаго 

глабальнага грамадства (Фінансавая эліта) і глабальнага віртуальнага грамадства 

(Мерытакратычная эліта). У табліцы 1, гэтыя глабальныя хвалі параўноўваюцца і 

ацэніваюцца.  

 

Малюнак 1 ілюструе доўгі працэс 500-гадовага развіцьця гэтых пяці хваляў 

глабалізацыі, вынікам якіх з’яўляецца пераўтварэньне сьвету ў дзве новыя 

гарызантальныя цывілізацыі на пачатку 21-га стагоддзя: Глабальная і Віртуальная  

цывілізацыі.  

 

 
 

 Малюнак 1: 500 гадоў развіцця пяці хваляў цывілізацыі 
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Спрыяльная фактары Глабальнай цывілізацыі  

 

Тэхналагічныя дасягненьні  ў транспарце і тэхналогій сувязі 

Тэхналогіі забяспечваюць інфраструктуру для глабальных аперацый. Табліца 2 

ілюструе зніжэньні выдаткаў на транспарціроўку ў апошнія 160 гадоў (1830-1990).  

Табліца 3 паказвае, як выдаткі на камунікацыі і кампутары зьнізіліся за апошнія 40 

гадоў (1960-2000).  

 

Падчас першай і другой хваляў глабалізацыі, тэхналогія забяспечыла неверагодную  

прадукцыйнасьць у вытворчасьці і перамяшчэньні розных рэчаў. Сёньня, тэхналогія 

кіруе прадукцыйнасьцю самой інфармацыі.  

 

Табліца 2. Транспартныя выдаткі, 1830-1990 

 

Год Акіянскі транспарт Сярэдні даход ад 

перавозкі па 

паветры на 

пасажыра-мілю 

(у 1990 US$) 

Зярно, 

працэнт 

ад 

кошту 

прадукц

ыі Cost 

Акіянскі 

кошт 

 

1920 = 100 

1830 79   

1850 76   

1880 41   

1910 27.5   

1920  100  

1930  65 0.68 

1940  67 0.46 

1950  38 0.30 

1960  28 0.24 

1970  29 0.16 

1980  25 0.10 

1990  30 0.11 

 

Крыніцы: Болдуін і Марцін (Baldwin and Martin,1999), Перспектывы развіцьця 

сусьветнай эканомікі, травень 1997 года.  
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 Табліца 3. Сувязь і Кампутарныя выдаткі, 1960-2000 

 

Год Кошт 3-мінутнай 

размовы па 

тэлефоне Нью-Ёрк-

Лондан 

(у 2000 US$) 

Кошт кампутараў і 

абсталяваньня адносна 

GDP паказчыка 

(2000=1000) 

1960 60.42 1,869,004 

1970 41.61 199,983 

1980 6.32 27,938 

1990 4.37 7,275 

2000 0.40 1,000 

 

Крыніцы: Перспектывы развіцьця сусьветнай эканомікі, май 1997 года, Табліца 11, 

абноўлена да 2000;  ЗША, Міністэрства гандлю, Бюро эканамічнага аналізу (2001).  

 

Інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі (ІКТ) выклікаюць зрух у прынцыпах 

працы (modus operandi) ў пост-індустрыяльных грамадствах і заснаваны на новых 

ключавых асаблівасьцях (Bell, 1981): 

(1)  пераход ад вытворчасьці тавараў да абслугоўваньня эканомікі,  

(2)  рост залежнасьці ад тэарэтычных ведаў, і  

(3)  стварэньне новай «інтэлектуальнай тэхналогіі» на базе кампутараў і іншых 

разумных машын. 

 

М. Кастельс (Manuel Castells) адзначае, што "тое, што зьмянілася, гэта не вынік 

актыўнасьці чалавецтва, але вынік яго тэхналагічнай здольнасьці выкарыстоўваць у 

якасьці непасрэднай прадукцыйнай сілы тое, што адрознівае наш від як біялагічны 

цуд: яго надзвычайная здольнасьць апрацоўваць сімвалы".  

 

Тэхналогія ІКТ не замяняе сельскую гаспадарку і прамысловасьць, але аптымізуе іх. 

Яна прыводзіць да інфарматызацыі Глабальнае грамадства, якое злучаючы ўсіх нас 

робіць нас Глабальным адкрытым грамадствам.  Як сімбіёз чалавека і машыны, 

утварэньне Глабальнай лічбавай сьвядомасьці забяспечвае пазнаньне і знешнюю 

памяць сістэм, якія падтрымліваюць Глабальную цывілізацыю і наадварот.  

  

Такім чынам, Глабальная лічбавая сьвядомасьць складаецца з:  

-     інфармацыйнай сферы, InfoSphere (камп'ютарызаваныя інфармацыйна-

камунікацыйныя сістэмы, якія складаюцца з баз дадзеных, прыкладных сістэм і 

сеціва),  

-     кіберпрасторы (інтэрнэт і вэб-прыкладныя сістэмы),  



                                     №10, чэрвень 2015                     ISSN  2291-4757 

51 

 

-     медыясферы (радыё, тэлебачаньне, кабельнае),  

-      сферы разума (глабальныя ідэі, спароджаныя папярэднімі глабальнымі сферамі), 

-      cybersociety (з дапамогай электроньнай сувязі і прысутнасьці). 

 

Індэкс Глабалізацыі, з дапамогай якога глабалізацыю можна падзяліць на складовыя 

часткі, паказвае, што "найбольш правадныя" краіны ў сьвеце атрымоўваюць выгаду 

ад глабалізацыі.  Індэкс Глабалізацыі адсочвае рухі грошай у сэнсе інвестыцый і 

дзелавых зьдзелак у эпоху «электроннага капіталізму". 

 

 

Перанос вытворчасьці (аўтсорсінг) ад Заходняй цывілізацыі да цывілізацыі 

Усходу 

 

У 1980-х гадах, разьвітыя краіны пачалі перанос вытворчасьці ў краіны з таннай 

рабочай сілай. У выніку бедныя краіны ўварваліся ў глабальныя рынкі вытворчасьці 

тавараў і паслуг. Іх экспарт прамысловых тавараў і паслуг вырас з 25% ад агульнага 

аб'ёму экспарту ў 1980 годзе да больш чым 80% у 1998 годзе. Найбольш 

пасьпяховымі краінамі ў гэтым з'яўляюцца Бразілія, Кітай, Венгрыя, Індыя, Польшча 

і Мексіка, і яшчэ 20 краін.  Яны, з 3 мільярдамі чалавек, дасягнулі ўзроўню роста на 

5% вышэй, чым у разьвітых краінах. 

 

Астатняя частка сьвету, якая разьвіваецца, гандлюе менш у пачатку 21-га стагоддзя ў 

параўнаньні з 1980 годам, што азначае, што 2 мільярды чалавек па-ранейшаму 

адстаюць (у асноўным у Афрыцы), а ў некаторых краінах нават назіраецца адмоўны 

рост. 

 

У больш пасьпяховых краінах, якія развіваюцца, узровень беднасьці зніжаецца.  

Агульная колькасьць бедных слаёў насельніцтва толькі ў сельскіх раёнах Кітая 

знізілася з 250 да 34 млн на працягу 1980-1999 гг. (Stern і інш., 2002). 

 

 

Зніжэньне падатковых бар'ераў 

 

Нядаўняе зніжэньне сярэдніх тарыфаў было найбольш значным у Паўднёвай Азіі, ад 

65% у пачатку 80-х гадоў да прыкладна 30% у 2002 годзе. За той жа перыяд 

Лацінская Амерыка, усходнеазіяцкі і ціхаакіянскі рэгіёны зьнізілі тарыфы ад 30 

працэнтаў да 15 працэнтаў; Еўропа і Цэнтральная Азія - з 15 працэнтаў да 10 

працэнтаў, а найбольш прамыслова-разьвітыя краіны - з 8 да 5 працэнтаў.  
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Толькі ў Афрыцы на поўдзень ад Сахары, на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы 

тарыфы падтрымліваліся на даволі высокім узроўні, у дыяпазоне ад 20 да 25 

працэнтаў, так як і ў 1998 годзе (World Bank, 2001). Тым не менш, такія краіны, як 

Эфіопія і Уганда, значна лібералізавалі гандаль. 

 

Сярэднія тарыфы ў багатых краінах былі нізкімі, але яны падтрымлівалі бар'еры 

дакладна ў тых галінах, дзе краіны, якія развіваюцца, маюць канкурэнтную перавагу: 

сельская гаспадарка і вытворчасьць, якая патрабуе значных працоўных затрат. Кошт 

гэтай абароны для багатых краін, аплачваемы беднымі краінамі, складае каля 100 

млрд даляраў ЗША ў год, што ў два разы больш памеру дапамогі, якое аказвае  

Паўночнае паўшар'е Паўднёваму (Stern, Стэрн і інш, 2002).  

 

Моц глабальнай фінансавай эліты 

 

За апошнія некалькі дзесяцігоддзяў, пачынаючы з 1970-х гадоў, і асабліва з 1980-х 

гадах, назіраўся хуткі рост фінансавага сектару ў эканоміцы ЗША і глабальнага 

капіталізму ў цэлым; сістэмны цэнтр цяжару зрушыўся ад вытворчасьці да фінансаў. 

Вынікам гэтага стаў значны рост фінансавай сістэмы, у якой вылезьці з доўгу ніколі 

не ўдаецца, што прыводзіць да вялікіх фінансавых крызісаў і ўсё больш агрэсіўнага 

ўмяшаньня дзяржавы. 

 

Гэты працэс стаў відавочным ў канцы 20-га стагоддзя і пачатку 21-га, калі з’явіліся 

ўсё больш і больш экзатычныя формы фінансавых інавацый.  Гэта ўключае ўсе віды 

ф'ючэрсаў, апцыёнаў, дэрыватываў, свопаў, разам з ростам значнай ценявой  

банкаўскай сістэмы па-за балансамі дзеючых банкаў. Адмена закона Гласса-Стигала 

(Glass-Steagall) ў 1999 годзе, хоць і не буйная гістарычная падзея сама па сабе, 

сімвалізавала ў поўнай меры дэрэгуляваньне, што мела месьца ў той час. Сістэма 

стала больш складанай, непразрыстай, і некіруемай.  

 

У выніку, пачалася новая эра дамінаваньня фінансавых кангламератаў і сьвет стаў 

сьведкам пачатку ў 2008 годзе Вялікага фінансавага крызісу (Foster and Holleman, 

2010).  Дадзеныя з Forbes-400 паказваюць, што спекулянты-капіталісты сталі 

дамінаваць ў ЗША, выцясняючы, як клас, прамысловых і нафтавых капіталістаў. 

Акрамя таго, спекулятыўная аснова амерыканскага і сусьветнага капіталізму 

прынесла на першы план большую рызыку нестабільнасьці.  

 

Некаторыя навукоўцы сьцвярджаюць, што дамінаваньне фінансавай эліты ў ЗША і, 

такім чынам, у Глабальнай эканоміцы, праяўлялася праз розныя ўладныя эліты, 

непасрэдна з удзелам саміх капіталістаў і тых, хто ад іх залежыць, тых, хто 
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прыйшоў, каб заняць стратэгічныя пазіцыі ў карпаратыўных і ўрадавых колах.  

Паняцьце “ўладная эліта” была ўведзена ў 1950-х гадах сацыёлагам Мілсам (C. 

Wright Mills), і пасьля дапрацавана іншымі, у прыватнасьці, Г. Уільям Домхоффам 

(G. William Domhoff), аўтарам спрэчнай кнігі, Хто кіруе Амерыкай? (Who Rules 

America?).  Паводле Домхофф, уладная эліта гэта "кіруючая група або аперацыйная 

рука кіруючага класа.  Яна складаецца з актыўных, дзейных сяброў кіруючага класа, 

і працаўнікоў высокага ўзроўню ва ўстановах, якія кантралююцца сябрамі кіруючага 

класа".  

 

 Моц\улада глабальных карпарацый  

 

У 1952 годзе, генеральны дырэктар General Motors Чарльз Уілсан (Charles Wilson) 

класна сказаў, што ''Тое што добра для General Motors, то добра для краіны ''. На 

працягу апошніх 15 год, General Motors і іншыя глабальныя карпарацыі атрымалі 

многае з таго, што, як яны сьцвярджалі, было добра для іх.  Яны былі пасьпяховымі 

ў дасягненьні лібералізацыі гандлю і інвестыцый, якія забяспечваюць сусьветныя 

кампаніі значнымі новымі свабодамі для атрыманьня прыбытку на міжнародным 

узроўні.  Яны таксама пераканалі многія ўрады прыняць падыход неўмяшаньня да 

карпаратыўных манаполій, заяўляючы, што зліцьцё  кампаній з’яўляецца 

неабходным для фірмаў, каб спаборнічаць на сусьветных рынках.  

 

Са 100 найбуйнейшых эканомік сьвету, 51 з'яўляюцца карпарацыямі; і толькі 49 - 

гэта краіны. Гэта сьцверджаньне абапіраецца на параўнаньне карпаратыўных 

продажаў і валавага ўнутранага прадукта (ВУП) краін, падрыхтаванае Інстытутам 

палітычных даследаваньняў у 2010 годзе. Калі б разгледзіць гэтыя факты ў 

перспектыве, то мы б звярнулі ўвагу на тое, што кампанія Royal Dutch Shell была у 

2012 годзе большай, чым Аргентына;  Wal-Mart – большай, чым Аўстрыя;  Toyota - 

большай, чым Пакістан;  IBM - большай, чым Славакія;  і Apple - большай, чым 

Марока.  

 

 Глабальныя карпарацыі ў наш час ажыццяўляюць сваю ўладу па-за межамі іх 

эканамічнай кампетэнцыі.  Яны уплываюць значным чынам на выбарчыя кампаніі і  

пастаянна займаюцца лабіраваньнем.  Дакладная сума, выдаткаваная на гэтыя 

мерапрыемствы, невядома, але з топ-200 кампаній, 94 кампаніі падтрымліваюць 

“дзяржаўныя адносіны” праз офісы, размешчаныя ў недалёкай блізасьці ад 

сусьветнай сталіцы лабіраваньня, уздоўж К-вуліцы, Вашынгтон, акруг Калумбія.  
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Падатковае пазбяганьне як яшчэ адзін сімптом улады глабальных карпарацый  

 

Спецыфічныя дадзеныя па ўхіленьню кампаній ад выплаты падаткаў унутры і за 

межамі Злучаных Штатаў адсутнічаюць, аднак, тэндэнцыя да зніжэньня падатковай 

карпаратыўнай нагрузкі заўважна на міжнародным узроўні. 

 

Па дадзеных АБСЕ (Арганізацыя па бясьпецы і супрацоўніцтву ў Еўропе), на 

працягу апошніх двух дзесяцігоддзяў доля карпаратыўных падаткаў на прыбытак у 

агульным аб'ёме падаткаў у прамыслова развітых краінах АБСЕ застаецца 

прыкладна каля 8 працэнтаў, нягледзячы на моцны рост карпаратыўных прыбыткаў.  

Няўрадавая арганізацыя тлумачыць гэта зніжэньне падатковых ставак 

выкарыстаньнем “падатковых сховішчаў” '' і інтэнсіўным спаборніцтвам сярод 

прамыслова разьвітых краін, паколькі яны спрабуюць прывабіць інвестыцыі, 

прапаноўваючы больш нізкія падаткі.  

 

Чаму Глабальная цывілізацыя?  

 

Чацьвёртая хваля глабалізацыі прыводзіць да з'яўленьня таго, што можа быць 

абазначана як Глабальная цывілізацыя, таму што яна адказвае агульным крытэрам 

цывілізацыі (Targowski 2004).  Вось некалькі прыкладаў:  

- Глабальная рэлігія – з часоў, калі Заходняя цывілізацыя ператварылася ў 

Глабальную цывілізацыю на пачатку 21-стагоддзя - Хрысьціянства 

(Пратэстантызм і Каталіцызм) заменена на глабальную\сусьветную рэлігію, што 

знайшло адлюстраваньне ў перакананьні аб тым, што бізнэс – гэта ўсеўладдзе і 

ён павінен кантраляваць грамадства для яго выгады.  Тое, што добра для бізнэсу 

гэта добра для грамадства. 

- Людзі  складаюць пэўныя слаі грамадства ў 8 аўтаномных цывілізацыях - 

Заходняй, Усходняй, Ісламскай, Японскай, Кітайскай, Будыйскай, Індускай, і 

Афрыканскай.  

- Культура мае глабальны характар, што азначае, што падобныя мадэлі паводзін 

практыкуюцца (дэ-факта толькі асобнымі сегментамі гэтых таварыстваў) у 

аўтаномных цывілізацыях, напрыклад, "англійская" мова, прафесійны ці 

студэнцкі код аддзеньня, музыка, кіно, ежа і напоі. 

- Глабальная інфраструктура інфармацыі праз Інтэрнэт і Global Area сеціва, і 

матэрыялаў праз транспарт, фінансы і справы даходзіць да кожнай аўтаномнай 

цывілізацыі і інтэгруе іх у ствараемыя Глабальнае грамадства і Глабальную 

эканоміку.  Акрамя таго, ёсьць шмат міжнародных арганізацый (камерцыйных і 

некамерцыйных, афіцыйных і неафіцыйных), такіх як Арганізацыя Аб'яднаных 

Нацый, ЮНЕСКА, GATT, Сусьветная гандлёвая арганізацыя, Сусьветны банк, 
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Міжнародны валютны фонд, і НАТА, якія ствараюць Глабальную 

інфраструктуру правіл\рэгуляваньня. 

 

Глабальная цывілізацыя гэта не іншая аўтаномная цывілізацыя, тая, якую можна 

назваць вертыкальнай.  Хутчэй за ўсё, яна гарызантальная і яна пранікае ў 

аўтаномныя цывілізацыі, як паказана на Малюнку 2.  

 

 

 
 

Малюнак 2. Утвараемая Глабальная\сусьветная цывілізацыя: Новы пласт 

Сусьветнай цывілізацыі на пачатку 21-га стагоддзя  

 

Некаторыя крытыкі могуць сказаць, што прыметы Глабальнай цывілізацыі ў 

найменш разьвітых аўтаномных цывілізацыях яшчэ вельмі невыразныя (напрыклад, 

невялікая колькасьць карыстальнікаў Інтэрнэта або тэлефонаў). З іншага боку, гэтыя 

прыметы добра заўважныя ў тых цывілізацыях, чые эліты з’яўляюцца актыўнымі, 

істотнымі ўдзельнікамі Глабальнай цывілізацыі. 
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Як Глабальная цывілізацыя ўплывае на працэс глабалізацыі іншых сучасных 

цывілізацый  

 

Выкарыстаньне параўнальнага падыходу 

 

Малюнак 2 ілюструе інтуітыўна ступені ўспрыманьня глабалізацыі, што адбываецца 

ў васьмі сучасных цывілізацыях у 2010-х гадах. Самая глабалізаваная з іх Заходняя 

цывілізацыя, якая амаль ужо ператварылася ў Глабальную цывілізацыю.  Гэта 

адбылося таму, што Заходняя цывілізацыя з'яўляецца ключавым трыгерам\пускачом 

глабалізацыі, паколькі яна спрабуе дамагчыся большага росту яе насычанай 

эканомікі.  

 

Японская цывілізацыя далёка прасунулася ў працэсе трансфармацыі ў Глабальную 

цывілізацыю, паколькі Японія прыняла ў 19-м стагоддзі стратэгію мадэрнізацыі па 

тыпу Заходняй, à la Westernization. Рэстаўрацыя Meiji - таксама вядомая як Рамонт, 

Рэвалюцыя, Рэформа ці Абнаўленьне - была ланцугом падзей, якія аднавілі 

імперскае праўленьне ў Японіі ў 1868 годзе пры праўленьні імператара Meiji.  Гэты 

перыяд доўжыўся з 1868 па 1912 гг. і быў ключавым у пераўтварэньні Японіі ў 

мадэрнізаваную нацыю ў пачатку ХХ стагоддзя. Пасля Другой сусьветнай вайны 

Японія дэмакратызавала палітычную сістэму і амерыканізавала сваю эканоміку, 

стаўшы сёньня лідэрам перадавой вытворчасьці тавараў, электронікі і аўтамабіляў.  

- Усходняя цывілізацыя (Расія, Украіна, Беларусь, Малдова, Арменія, Грузія, 

Румынія, Балгарыя, Сербія (не Грэцыя, якая ёсьць праваслаўная, але, як  

выключэньне адносіцца да заходняй цывілізацыі) і мадэрнізуюцца, і 

глабалізуюцца сёньня, у залежнасьці ад палітыкі той ці іншай дзяржавы. 

- Аднак, у сувязі з палітычнымі абставінамі, такія краіны, як Расія і Беларусь  

спрабуюць аднавіць Расійскую імперыю.  Яны кіруюцца моцным 

нацыяналізмам, на аснове агульнага ворага, якім памылкова (але наўмысна) 

ўспрымаецца імі палітычны Захад ці Глабальная цывілізацыя. 

- Такія краіны, як Грузія, Малдова і Сербія, знаходзяцца ў працэсе асацыяваньня з 

Еўрапейскім Саюзам, які далёка прасунуўся па шляху ператварэньня ў 

Глабальную цывілізацыю.  Румынія і Балгарыя ўжо з'яўляюцца членамі 

Еўрапейскага Саюза і хутка вэстэрнізуюцца\глабалізуюцца. 

- Толькі Украіна злоўлена на скрыжаваньні паміж Усходняй і Заходняй 

цывілізацыямі.  Восеньню 2013 года Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч 

адмовіўся падпісаць прапанаванае пагадненьне аб асацыяцыі з Еўрапейскім 

Саюзам.  Замест гэтага, ён вырашыў падпісаць дамову з Расіяй, якая прапанавала 

крэдыт у 15 мільярдаў даляраў для Украіны па спецыяльна паніжаных коштах 
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(РІА Навіны-12.19.2013).  Аднак, пра-ЕС украінскія дэманстранты і АМАП 

працягваюць канфліктаваць ў Кіеве, Прэзідэнт краіны зьбег, і Расія ў цяперашні 

час анэксуе Крым.  Калі Украіна застанецца з Расіяй, гэта будзе паглыбляць яе 

(Расіі) нацыяналістычную пазіцыю супраць Захаду; аднак, у той жа час яна будзе 

глабалізавацца à la “Russian Mother” ( а-ля "Русь-матушка"). 

- Кітайская цывілізацыя з'яўляецца найбуйнейшым бенефіцыярам глабалізацыі, 

паколькі, у выніку гэтага працэсу, яна стала сусьветнай фабрыкай.  Яе маладое 

пакаленьне  вэстэрнізуецца хутка, але палітычнае кіраўніцтва не хоча, каб 

мадэрнізаваца праз Вэстэрнізацыю.  Сумнеўна, што гэта цывілізацыя поўнасьцю 

ператворыцца ў глабальную цывілізацыю ў агляднай будучыні.  

- Індуская цывілізацыя мадэрнізуецца, вэстэрнізуецца і глабалізуецца, каб стаць 

Сусьветнай ІТ лабараторыяй.  Англійская мова з'яўляецца адной з двух 

афіцыйных моў гэтай цывілізацыі, якая надзвычайна дапамагае працэсу 

атрыманьня эканамічнай  выгады ад глабалізацыі.  З іншага боку, з-за істотных 

сацыяльных і эканамічных няроўнасьцей у гэтай цывілізацыі, наўрад ці калі-

небудзь яна будзе ў стане ператварыцца ў глабальную цывілізацыю. 

- Ісламская цывілізацыя "падмасьлівае" працэс глабалізацыі і атрымоўвае ад яе 

прыбытак.  З іншага боку, яна адмаўляецца мадэрнізавацца і вэстэрнізавацца, за 

выключэньнем  яе эліты.  Нават перспектыўная Арабская вясна ў 2010-х 

паказала, як у Егіпце, што можа быць шлях назад, а не наперад.  Некаторыя з яе 

краін, такіх як Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, б'юць усе сусьветныя рэкорды ў 

росьце самых сучасных гарадоў (такіх як Дубай).  Катар, з яго суперсучасным 

горадам Доха, мае даходы ад глабальнага турызму і фінансаў, але сацыяльная 

сістэма з'яўляецца надзвычай далёкай ад правіл Заходняй цывілізацыі. 

- Будыйская цывілізацыя моцна кіруецца рэлігіяй, хоць яе рэлігія імкнецца  

падтрымліваць сьвецкі лад жыцця.  Яна мае такую інтэлектуальна значную 

догму, што многія «заходнікі» пераходзяць да будызму.  Вельмі сумнеўна, што 

будыйскія  каштоўнасьці будуць заменены калі-небудзь каштоўнасьцямі 

глабальнага бізнэсу. 

- І, нарэшце, Афрыканская цывілізацыя мае эліту, адукаваную ў Заходняй / 

Глабальнай  цывілізацыі, але з-за каланіялізму ў мінулыя стагоддзі, яна 

з'яўляецца ахвярай  вэстэрнізацыі і сучаснай глабалізацыі, новага каланіялізму. 

У цяперашні час, Афрыка ўяўляе сабой поле бітвы паміж хрысьціянствам і 

ісламам, будучы тым часам пад уплывам кітайскага бізнэсу, а яе каштоўнасьці 

падпадаюць пад кітайскія вераваньні.  Такім чынам, сёньня Афрыка 

спакушаецца глабалізацыяй, але яна не ў стане яшчэ пераўтварыцца ў 

глабальную цывілізацыю.   
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У Табліцы 4 параўноўваюцца сучасныя цывілізацыі і іх здольнасьці да глабалізацыі і  

пераўтварэньня ў Глабальную цывілізацыю. 

 

Табліца 4. Параўнальны стан сучасных цывілізацый у плане іх здольнасьці 

стаць удзельнікамі глабальнай цывілізацыі ў гэтым стагоддзі  

 

Цывілізацыя  Уплыў 

глабалізацыі 

Ключавы 

фактар 

Стан Глабальнай 

цывілізацыі 

Наступствы 

Заходняя IT запускае 

Глабалізацыю 

Глабальнае 

фінансавань

не 

Глабальная 

цывілізацыя дамінуе 

над Заходняй 

цывілізацыяй 

Эканамічны 

спад 

і магчымая 

карэкцыя 

 

Японская IT запускае 

Глабалізацыю 

Сусьветныя 

карпарацыі 

 

Глабальная 

цывілізацыя 

з’ўляецца другім 

слоем над Японскай 

цывілізацыяй 

 

Эканамічны 

застой 

і магчымая 

карэкцыя 

 

Усходняя У залежнасьці 

ад краіны 

Бізнэс і\ці 

дэсаветызац

ыя 

Хутчэй глабалізацыя 

чым Глабальная 

цывілізацыя калі-

небудзь 

Статус-кво 

Кітайская IT запускае 

Глабалізацыю 

Бізнэс Хутчэй глабалізацыя 

чым Глабальная 

цывілізацыя калі-

небудзь 

Кантраляваная 

глабалізацыя 

Індзійская 

(хінду) 

Моцны Бізнэс Хутчэй глабалізацыя 

чым Глабальная 

цывілізацыя калі-

небудзь 

Спантаньная 

глабалізацыя 

Ісламская Слабы Экспарт 

нафты 

Глабалізацыя эліты Арыштаваная 

глабалізацыя 

Будыйская Вельмі слабы Турызм Глабалізацыя паслуг 

для наведвальнікаў 

краіны 

Анты-

глабальная 

палітыка 

Афрыканская Незразумелы Прыродныя 

рэсурсы 

Глабалізацыя як 

староньні прадукт 

актыўнасьці 

глабальнага бізнэсу 

Незразумелая 

палітыка 

 

Як паказана ў Табліцы 4, Глабальная цывілізацыя, па сутнасьці, можа быць 

пазначана як Заходняя цывілізацыя 2.0. У нашы дні яна прымаецца Японскай і 

Індускай цывілізацыямі.  
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Якая будучыня Глабальнай\сусьветнай цывілізацыі?  Ці абмяжоўваецца яна толькі 

Заходняй цывілізацыяй  2.0?  Ці магчыма, што з-за некалькіх глыбокіх, негатыўных 

зьменаў, што яна нясе, напрыклад,  памяншэньне сярэдняга класа і тэхналагічнае 

насільле над працоўнымі сіламі, яна пойдзе ў зваротным напрамку? Ці гэта сапраўды 

добра для Сусьветнай цывілізацыі скончыць з разнастайнасьцю  і рухацца да аднаго і 

толькі да аднаго віда цывілізацыі?  Бліжэйшая будучыня павінна даць некалькі 

зьмястоўных адказаў на гэтыя пытаньні.  

 

  

Глабальная цывілізацыя ў 21-м стагоддзі 

 

У канцы 2-го тысячагоддзя, дзве цывілізацыі - "Заходняя-Захад" і Японская – былі на 

ўзроўні насычэньня.  Гэта падштурхнула іх да зьнешняй экспансіі, што вядзе да 

стварэньня Глабальнай эканомікі.  З канца Другой сусьветнай вайны да 1973 года, у 

Злучаных Штатах назіраўся ўстойлівы эканамічны рост. Але на пачатку 21-га 

стагоддзя, ЗША з насычанай нацыянальнай эканомікай, сталі залежаць ад зьнешніх 

крыніц (outsources) для забеспячэньня ўстойлівага эканамічнага росту.  

 

Аўтсорсінг (перавод капітала за мяжу) забяспечвае рост амерыканскай 

нацыянальнай эканомікі без стварэньня новых працоўных месьцаў.  Гэты працэс 

капіруецца іншымі дзяржавамі Заходняй Цывілізацыі – Захад (Захад – самая 

Заходняя частка, ПМ). Натуральна, што рэакцыя ахвяр глабалізацыі з'яўляецца 

моцнай і гучнай.  Выглядае так, што працоўныя Заходняй Цывілізацыі-Захад не 

задаволены ростам Глабальнай цывілізацыі, тады як недзяржаўныя кансорцыумы і 

некаторыя краіны - задаволены. 

 

Амаль кожны прадукт або паслуга на рынку найбуйнейшых эканомік Сусьветнай 

цывілізацыі мае замежных канкурэнтаў.  Павелічэньне замежнай канкурэнцыі само 

па сабе з'яўляецца прычынай для глабалізацыі бізнэсу для таго, каб атрымаць такі 

памер і навыкі, каб быць здольным канкурыраваць эфектыўна (Yip, 1995). 

 

Глабальныя канкурэнты сёньня гэта, у асноўным, амерыканцы, еўрапейцы, японцы і 

кітайцы. Такім чынам, Глабальная эканоміка магчыма толькі таму, што яна 

падтрымліваецца Глабальнымі інфраструктурамі.  Гэтыя інфраструктуры 

падтрымліваюць:  

-  глабальныя сувязі (Інтэрнэт, Global Area Networks),  

-  глабальныя перавозкі,  

-  глабальныя фінансавыя мерапрыемствы,  
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-  стварэньне і распаўсюджваньне глабальных навуковых ведаў (прынцыпаў, 

правіл і законаў, вызначаных ў дадзенай навуцы / тэхналогіі), і  

- практыка глабальнага кіраваньня, нават глабальнага падтрыманьня міру (з 

меншым посьпехам).  

 

Архітэктура Глабальнай цывілізацыі паказана на Малюнку 3. Глабальная 

цывілізацыя сёньня кіруецца нябачнай сілай, у складзе глабальных фінансістаў і 

банкаў, недзяржаўных карпарацый, кіраўнікоў аўтсорсінгу, G7, МВФ, Сусьветнага 

банку, Сусьветнай гандлёвай арганізацыі, глабальнай рэлігіі, культуры і 

інфраструктуры.  

 

 

 

 
 

Глабальная цывілізацыя можа быць вызначана наступным чынам:  

Глабальная цывілізацыя гэта вялікае Глабальнае грамадства, якое жыве ў 

поўнасьцю або часткова інтэграваных гарызантальных прасторах сучасных 
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аўтаномных цывілізацый, як невыразна матэрыялізаваная (нябачная-бачная), якая 

не з'яўляецца часткай большай цывілізацыі і існуе на працягу доўгага перыяду часу. 

 

Яна спецыялізуецца на недарагой рабочай сіле і адрозніваецца ад іншых цывілізацый 

развіцьцём уласных перадавых глабальных культуральных сістэм, якія базуюцца на 

электроньнай сувязі, глабальнай бізнэс-рэлігіі (супер-спажывецтва, багацце і ўлада), 

абмене тымі ж ведамі (прынцыпы, правілы і законы, вызначаныя ў дадзенай навуцы 

або тэхналогіі плюс мудрасьць (разважлівасьць і выбар).  

 

Гэта сістэма, якая абапіраецца на складаныя гарадскія, сельскагаспадарчыя 

інфраструктуры, і іншыя, такія як прамысловыя, інфармацыйныя.  Акрамя таго, 

яна развіваецца цыклічна па стадыях, такімі як пад'ём, рост, зьніжэньне і 

падзеньне.  

 

На пачатку 21-га стагоддзя яна знаходзіцца на стадыі пад'ёму ў гэтым цыкле. 

 

 

ЗАКЛЮЧЭНЬНЕ  

  

На пачатку 21-га стагоддзя, IV-я Хваля глабалізацыі трансфармуе Заходнюю 

цывілізацыю ў Глабальную цывілізацыю.  Такім чынам, Хрысьціянства было 

заменена Глабальнай рэлігіяй (у форме бізнэс-рэлігіі), у той час як Глабальная 

сістэма інфармацыі і Транспартныя інфраструктуры сталі вельмі папулярнымі ў 

пошуку рашэньняў для глабальных камунікацый, а таксама перамяшчэньня 

матэрыялаў, тавараў і людзей. 

  

У рэшце рэшт, Глабальнае грамадства становіцца бачным, моцным удзельнікам\ 

сутнасьцю ў распрацоўцы Глабальнай культуры паколькі адметныя, падобныя 

мадэлі паводзін ўсё часьцей практыкуюцца ва ўсім сьвеце.  

 

Гэта шырокая трансфармацыя адлюстроўваецца вельмі прыкметна ў росьце 

велізарнай фінансавай няроўнасьці паміж глабальна спецыялізаванымі 

прадпрымальнікамі і работнікамі (без адукацыі ў каледжы ў заходнім грамадстве, 

структурна беспрацоўнымі і наўрад ці будучы паўторна нанятымі без атрыманьня 

добрых прафесійных ведаў, дыпломаў). 

 

Напрыклад, у ЗША з 155.000.000 рабочых, каля 120 млн, хутчэй за ўсё, не змогуць 

ажыцьцявіць так званую амерыканскую мару. Больш за тое, іх бядотнае становішча, 

будзе тлумачыцца іх ўласнай віной. 
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Акрамя таго, сродкі масавай інфармацыі і палітычныя лідэры працягваюць 

сьцвярджаць, што тое, што добра для бізнэсу павінна быць добра для грамадства.  

 

Колькасьць людзей, якія наведваюць царкву, хрысьціян у Заходняй Еўропе ў 

прыватнасьці, рэзка скарачаецца. Большасьць заходніх людзей прыцягвае 

спажывецтва. Усе каштоўнасьці, звязаныя з гэтым пераўтварэньнем, 

падтрымліваюцца бізнэсам.  Некаторыя сьцвярджаюць, што бізнэс не валодае 

пераважнай сілай і, што ён можа кіравацца дэмакратычнымі працэсамі палітыкі.  

Тым не менш, практыка паказвае, што, праз яго лабістаў, бізнэс выступае супраць 

любых правілаў, плануемых палітыкамі і патрабуемых выбаршчыкамі, калі яны 

закранаюць інтарэсы вялікага бізнэсу.  

 

Глабальная цывілізацыя мае інтэгратыўны і гарызантальны характар.  Яна пранікае ў 

раней аўтаномныя цывілізацыі альбо цалкам (як у Заходнюю цывілізацыю) або 

часткова (напрыклад, у Японскую, Кітайскую, Усходнюю або Індускую 

цывілізацыі).  У пачатку 21-га стагоддзя, мы бачым Заходнюю цывілізацыю амаль 

цалкам пераўтвораную ў Глабальную цывілізацыю, у той час як традыцыйная 

Заходняя цывілізацыя занепадае.  

 

Японская і Індуская цывілізацыі сёньня мадэрнізуюцца праз вэстэрнізацыю, 

набываючы прыметы Глабальнай або Заходняй 2.0, але яны па-ранейшаму 

захоўваюць свой моцны характар традыцыйнай цывілізацыі.  Цывілізацыі, такія як 

Кітайская (фінансуецца, з'яўляючыся сусьветнай фабрыкай) і Усходняя (фінансуецца 

праз экспарт нафты) мадэрнізуюцца вельмі істотна, адмаўляючыся ад вэстэрнізацыі.  

Тым не менш, яны глабалізуюцца праз развіцьцё інтэнсіўнага гандлю, дасягаючы 

ўсіх куткоў сьвету. Іх традыцыйныя цывілізацыйныя каштоўнасьці, гэтак жа, як і ў 

Японскай і Індускай цывілізацыях, таксама захоўваюцца.  

 

Некаторыя настойваюць на тым, што глабалізацыя і Глабальная цывілізацыя 

з'яўляецца доўгачаканым рашэньнем, якое дазваляе разнастайнай чалавечай расе 

расьці як адной сям'і з адным урадам. Аднак гэты пункт гледжаньня не ўлічвае новае 

залатое правіла: разнастайнасьць, калі яна аб'яднаная, можа прывесьці да 

таталітарнага, неэфектыўнага і карумпаванага сусьветнага ўрада.  

 

Глабальную цывілізацыю нельга спыніць, на мой погляд, паколькі яна развіваецца, 

галоўным чынам, дзякуючы вельмі моцнаму жаданьню, адчуваемаму новай 

Глабальнай элітай, павялічыць сваё багацьце і праз гэта палепшыць эканамічны стан 

неразвітых і развітых краін.  Да таго ж, адносна свабодны паток ідэй і людзей 
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вітаюцца новай Глабальнай элітай, якая складаецца з СМІ, інтэлектуалаў і некаторых 

палітыкаў, якія кантралююць глабальнае мысленьне людзей.  

 

Адной з прычын з таго, што няма ніякіх відавочных прыкмет запаволеньня працэсу 

глабалізацыі, з'яўляецца слабасьць руху антыглабалістаў, які б пагражаў Глабальнай 

эліце.  

 

Тым не менш, у доўгатэрміновай перспектыве Глабальная цывілізацыя не дакажа 

сваю ўстойлівасьць, паколькі  яна спажывае стратэгічныя рэсурсы (нафту, газ, уран і 

каляровыя металы) ў паскоранай манеры.  У рэшце рэшт, род чалавечы ня будзе на 

тым ўзроўні, які ён дасягнуў сёньня.  Кожны павінен спадзявацца на здольнасьць 

чалавецтва развіваць больш эфектыўныя веды і тэхналогіі, якія дапамогуць 

вырашыць сацыяльныя праблемы, з якімі мы сутыкаемся сёньня.  Але, відавочна, 

што толькі адна тэхналогія не можа вырашыць велізарную, навісшую праблему 

перанасяленьня і дэградацыі планеты.  

  

Толькі мудрасьць чалавека здольная зрабіць гэта. 
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Andrew Targowski: From Globalization Waves to Global Civilization 
(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2015, issue 10, pp. 46-64) 

Translated into Belarusian by Piotra Murzionak 

 

The purpose of this investigation is to characterize the impact of Five Waves of 

Globalization. These five Waves of Globalization have involved the world-wide flow of 

goods, money, information, and people with scope and intensity such that the progress of 

history has been altered. The waves emerged in the last 500 years and impacted the world’s 

major civilization, itself a complex of compatibly interactive entities of society, culture and 

infrastructure within a large frame of territory and time, usually embracing several nations 

and centuries or even millennia. As the result of these five waves, what we can label the 

Global Civilization is emerging in the 21st century. Its religion, society and infrastructure 

will be defined and associated repercussions noted. It is a very rare case when we can 

observe the rise of a new civilization during our own lifetime. However, this is the case 

with Global Civilization, a new civilization now replacing Western Civilization. 

 

 



                                     №10, чэрвень 2015                     ISSN  2291-4757 

65 

 

 

Літаратура 

Часопіс «КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ» віншуе Віталя Воранава, Ірыну Шумскую, Юрася 

Шамецьку з выхадам новых кніг і зычыць ім далейшых творчых посьпехаў. Ніжэй 

падаецца кароткая інфармацыя аб аўтарах і кнігах. 

 

Віталь Воранаў, "Шэптам"/"Szeptem«, Беласток, 2014. Кніга «Шэптам» пра 

знахарства і забабоны, напісана на падставе матэрыялаў, сабраных Віталем 

Воранавым падчас экспедыцыі на Падляшша і Палесьсе.  

    

Віталь Воранаў — народжаны ў 1983 у Менску — беларускі перакладчык, 

літаратар, выдавец. Вучыўся ў школе № 2 у Глыбокім. У 1996 годзе разам з бацькамі 

эміграваў у Польшчу. Атрымаў сярэднюю адукацыю і міжнародны дыплём 

у Першым прыватным ліцэі ў Познані. Выпускнік Унівэрсытэту імя Адама 

Міцкевіча ў Познані і Ўнівэрсытэту імя Т. Г. Масарыка ў Брне. Сузаснавальнік 

і старшыня Беларускага культурна-асьветніцкага цэнтру ў Познані. Заснавальнік 

выдавецтва «Белы крумкач». Адзін з рэдактараў літаратурнага часопіса «Паэтычныя 
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сшыткі» (Гнезна). Перакладае з ангельскай, чэскай і польскай моваў. Пераклаў 

на беларускую «У чаканьні Гадо» Сэмюэла Бэкета, «Віня-Пых» Алана Мілна. Піша 

прозу, вершы і п’есы. У 2013 годзе выйшаў зборнік яго апавяданьняў «Wielkie 

Księstwo Białoruś» («Вялікае княства Беларусь»). Займаецца і жывапісам. 

Кнігу «Шэптам» складаюць 18 тэкстаў. Ніжэй падаецца ўрывак з кнігі А. Воранава 

“Шэптам”.  

**************************************************************** 

VII 

Па доўгай роўнай вуліцы за хлопчыкам гнаўся раз’юшаны і надзьмуты певень. 

Кожны раз, калі Богусь азіраўся, каб упэўніцца, ці задзёрыстая птушка ўжо 

адчапілася, ён з жахам заўважаў, як певень амаль наступае яму на пяты. Сэрца 

шалёна трапяталася, лёгкім пачынала бракаваць паветра, а ногі былі як у сне, нібы 

алавяныя. Але страх перамагае ўсе іншыя пачуцці, і хлопчык прыбавіў ходу. 

Дабегшы да мастка, ён павярнуў направа, вокамгненна пераскочыў праз парог і 

бразнуў дзвярыма перад самай дзюбай рашуча настроенага і чымсьці моцна 

ўгневанага пеўня. З злосным сабакам усё зразумела, ад яго благоцця і чакаеш. Нават 

наравісты кот, калі яго прыціснуць, можа даць добры адлуп, але хто мог бы 

спадзявацца такога заядлага нападзення з боку пеўня? Богусь, якому было восем 

гадоў, не мог, і хоць певень ані яго не дагнаў, ані не ўдзёўб, малец перапалохаўся 

надзвычайна.  

Гэта адразу заўважыла бабуля. Шмат гадоў таму яна сама сталася ахвярай моцнага 

перапуду. На яе падняў сякеру п’яны сусед, і хоць тады неяк усё абышлося, пасля 

гэтага здарэння яна захварэла на ваўчанку. На твары расплылася чырвань у форме 

матыля, а на кончыку носа пачала рабіцца дзюрка. Праз дваццаць гадоў ад гэтай 

таямнічай хваробы звычайна памірае амаль палова хворых, а яна ачуняла і пражыла 

нашмат болей. Тады ёй дапамагла толькі шаптуха, а тое, што з пярэпалахам жартаў 

быць не можа, запомнілася на ўсё жыццё. Таму яна тут жа ўзяла Богуся і павезла да 

знаёмай бабкі, каб загаварыць пярэпалах. 

Шаптуха падпаліла жмут травы, ад чаго па ўсёй хаце разнёсся прыемны, хоць і трохі 

гаркавы пах. Яна пачала курыць гэтай травой вакол хлопца і прыгаворваць: „Сцень-

сценіца, выйдзі на мхі, на балоты, на гнілыя калоды, з белага ліца, з русага валаса, з 
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яркіх вачэй, з тонкіх жылаў, з буйных касцей, з гарачай крыві.”  Паўтарыўшы гэтак 

некалькі разоў, яна падышла да пліты і кінула недагарэлы астатак травы ў печ. 

Па дарозе дадому бабуля заўважыла, што хлопчык адразу паспакайнеў. Богусь 

сядзеў таямнічы і задаволены. Відавочна, што замова і паездка да шаптухі вельмі 

яму спадабаліся. І гэта было праўдай. Малы ўжо задумваў, ад каго яшчэ можна было 

б злякацца, дзеля таго каб бабуля звазіла яго да шаптухі зноў. Сабака Бім відавочна 

быў самым простым варыянтам. Дарослыя часта папярэджвалі незнаёмых, каб толькі 

не палохаліся Біма. Але хто ж паверыць, што Богусь спалохаўся свайго лепшага 

сябра? А можа, гусака, разважаў сабе хлопец, але ж гэта неяк ужо зусім несур'ёзна, 

каб нейкая птушка пужанула яго другі раз. Яшчэ Богусь вельмі баяўся заставацца ў 

хаце адзін, калі пачыналася сутонне. Яму здавалася, што ў такім выпадку лепш ужо 

выйсці на двор, чым заставацца сам-насам з цемрай у чатырох сценах. Але 

прызнацца ў гэтым перад бабуляй для дарослага, васьмігадовага хлопца было б 

сапраўднай ганьбай. Найлепш, каб Богусю сустрэўся сапраўдны воўк, тады, па-

першае, сполах не трэба было б сімуляваць, па-другое, у ім было б не сорамна 

прызнацца. Але ж адкуль ён возьмецца, той воўк, і таму хлопец вырашыў вярнуцца 

да першага варыянту, да сабакі Біма. Ён пастанавіў, што яшчэ заўтра паведаміць 

бабулі, што Бім яго не пазнаў і кінуўся, каб пакусаць. Богусь яшчэ не вярнуўся, а 

ўжо не мог дачакацца наступнай паездкі да шаптухі, так яго гэта ўсё ўразіла і 

“зачаравала”. 

Калі яны прыйшлі дадому, бабуля сказала, што зараз вернецца і каб хлопец пачакаў 

яе ў хаце. Богуся тут жа апанавала цікаўнасць, чаму бабуля загадала сядзець у хаце, 

хоць на двары не было яшчэ надта цёмна. Кіраваны дзіцячай дапытлівасцю, ён 

падышоў да акна, з якога праглядаўся ўвесь двор. Ён убачыў, як бабуля выходзіць з 

курніка, адной рукой трымаючы сякеру, а другой – ягонага нядаўняга крыўдзіцеля. 

Праз момант той самы певень, толькі ўжо без галавы, штораз спатыкаючыся, але 

зноў і зноў падымаючыся, бегаў па панадворку...  

Хлопчык тут жа падумаў пра Біма і цвёрда пастанавіў, што больш нікога і нічога 

лякацца не будзе: ні ўдавана, ні ўсур’ёз. 

 

Для беларусаў, якія жывуць у Амерыцы і Канадзе кніжка «ШЭПТАМ» даступная 

пад гэтай спасылкай: http://www.e-krama.com/Pages/knihi.aspx 

 

 

http://www.e-krama.com/Pages/knihi.aspx
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Ірына Шумская: Краіна князёў, магнатаў і паэтаў.  

Iryna Shumskaja: Distinctive Belarus. On the Roads of Dukes, Magnates, and Poets. 

Belarusian History & Culture Institute. Мінск, 2015, 144с., на англ. мове. ISBN: 978-9984-

897-17-2  

 

                      
 

Ірына Шумская (Хадарэнка) нар. 19 чэрвеня 1976, Мінск — беларуская паэтка, 

празаік, публiцыст, музыказнаўца. Скончыла музычную школу па класу фартэпіяна, 

потым гімназію № 1 імя Ф. Скарыны. Пасля заканчэння вучобы ў Беларускім 

дзяржаўным эканамічным універсітэце ў 1997 г., паступіла ў аспірантуру 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, дзе таксама працавала 

ў якасці выкладчыка, займаючы пасаду дацэнта. Па выніках 1998 г. была прызнана 

лепшым музычным аглядальнікам Беларусі. З’яўляецца аўтарам шматлікіх 

публікацый у навуковых і перыядычных айчынных выданьнях, таксама друкавалася 

ў “Беларускім дайджэсьце” ў ЗША. Некаторыя вершы былі пакладзены на музыку 

беларускімі кампазітарамі М. Яцковым і А. Елісеенкавым. Перакладае з польскай і 

рускай мовы. Яе творы былі перакладзены на рускую, украінскую, польскую, 

нямецкую мовы.  

http://bookster.by/publishes/belarusian-history--culture-institute
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У 2002 г. паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці “тэорыя і 

гісторыя культуры”. Стажыравалася ў Варшаўскім і Ягелонскім універсітэтах. 

Выпускніца Усходне-Еўрапейскай Школы палітычных даследаванняў пры Радзе 

Еўропы (2010). Стыпендыстка творчай праграмы “Gaude Polonia” (2010), удзельніца 

міжнароднага літаратурнага праекта “Dagny” (2011).  

 

У сваёй кнізе "Distinctive Belarus. On the Roads of Dukes, Magnates, and Poets" 

("Самабытная Беларусь. Дарогамі князёў, магнатаў і паэтаў") яна прадставіла у 

займальнай форме свой погляд на ролю Беларусі ў сусьветнай гісторыі, 

падкрэсліваючы самабытнасьць мясцовых традыцый і іх шчыльную ўзаемасувязь з 

агульнаеўрапейскай культурай. Паводле яе меркаваньня, беларусам даўно трэба 

спыніць разгляд сваёй нацыянальнай гісторыі скрозь прызму расійскіх 

геапалітычных інтарэсаў, а міжнацыянальны дыялог у першую чаргу варта ладзіць 

менавіта праз сістэму культуры і асьветы. 

 

Кніга багата ўпрыгожана ілюстрацыямі Язэпа Драздовіча, Напалеона Орды і 

здымкамі – як самой аўтаркі, так і вядомага беларускага фотамастака Сяргея 

Плыткевіча. Дадзенае выданьне, што пабачыла свет дзякуючы падтрымцы 

незалежнага Інстытута беларускай гісторыі і культуры (Рыга), акрамя таго, што 

скіравана на пашырэньне ведаў аб культурных здабытках рэспублікі сярод грамадзян 

блізкага і далёкага замежжа, таксама можа служыць і ў якасьці турыстычнага 

дапаможніка для тых аматараў падарожжаў, хто яшчэ не пасьпеў азнаёміцца з 

асноўнымі цікавосткамі Беларусі. 

 

Кніга выйшла невялікім накладам і была прэзентаваная грамадскасьці напрыканцы 

лютага. У бліжэйшы час плануецца распаўсюд кнігі па замежных бібліятэках, 

цэнтрах славістыкі і сярод прадстаўнікоў беларускіх дыяспар. 
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Юраст Шамецька: Атава Вершы. – Мінск: Кнігазбор, 2015. – 128 с. 

 

                           

 

 

Юрась Шамецька нарадзіўся ў Мінску, а з 1997 года жыве і працуе ў Канадзе. 

Аматары паэзіі ведаюць яго вершы па першай кнізе, сімвалічна названай «Шлях да 

вяртання». Другі зборнік вершаў названы таксама з глыбокім падтэкстам. Атава – 

гэта не толькі горад, дзе жыве паэт, але і трава, што вырасла ў той жа год на пакошы. 

Ёсць нешта неўтаймоўна жыцьцёвае ў гэтым сімвале. I наогул, творы Юрася 

Шамецькі шматасацыятыўна пашыраюць прастору беларускай паэзіі нават 

геаграфічна, як гэта ўжо адзначалі вядомыя крытыкі і літаратуразнаўцы. Кожны, хто 

прачытае кнігу, зможа пагадзіцца, што яго паэтычнае вяртаньне на радзіму 

адбываецца па-сапраўднаму таленавіта і пераканаўча. 
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Юрась Шамецька.  Атава 

 

Траву скасілі — прарасла 

                    жывой атавай... 

 

У нашай блізкасці шляхоў 

                    сваёю стала. 

 

А горад, што мяне прыняў, 

                    завуць Атава. 

 

Мне родным называць яго 

                    ўжо ёсць падстава. 

 

Я тут прарос густой травой, 

                    жывой атавай. 

 

Цяпер душы, каб стаць сабой, 

                    пара настала. 

 

 

 

 

********************************************************************* 

 

 

 

Advertisements. New books. 

(Abstract, magazine “CULTURE, NATION”, June 2015, issue 10, pp. 65-71) 

Magazine "CULTURE, NATION" congratulates Vitaly Voronov, Irina Shumskaja, Yuri 

Shametskа with the release of new books and wished them a further success. The summary 

on authors and books is provided in Belarusian. 

 

 

Наступны нумар часопіса «КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ» выйдзе ў верасьні 2015 года 


