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Першы Усебеларускі з’езд і першае абвяшчэнне 

незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) 

Усебеларускі з’езд адбываўся 5—18 снежня 1917 года ў Мінскім гарадскім тэатры (цяпер 

Купалаўскі тэатр).На з’ездзе прысутнічалі 1872 дэлегаты - 1167 з правам рашаючага голасу і 705 – 

з правам дарадчага голасу . 

У 1 гадзіну 15 хвілін ночы з 17 на 18 снежня 1917 года быў прыняты адзін з 15 пунктаў рэзалюцыі - 

аб неадкладнай арганізацыі са свайго складу органа краѐвай улады ў асобе Усебеларускага 

Савета рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў, які часова становіцца на чале кіравання краем, 

уступаючы ў афіцыйныя зносіны з Цэнтральнай уладай, адказнай перад Саветам рабочых, 

сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў. Усебеларускаму Савету даручалася кіраванне краінай да 

склікання Беларускага Устаноўчага Сходу”. Непасрэдна ў гэты час бальшавікі ўварваліся ў залу 

паседжанняў і разагналі з’езд, арыштаваўшы прэзідыум. 

Далейшая дзейнасць Рады 1-га Усебеларускага з'езда, якая прыняла на сябе абавязкі даручаныя 

з'ездам, праходзіла ў 1918 г. ва ўмовах бальшавіцкай дыктатуры (з 18 снежня 1917 г. па 18 лютага 

1918 г.), а пасля –ва ўмовах нямецкай акупацыі (21 лютага – канец лістапада 1918г.). 

Рада з'езда па аб'ектыўных прычынах (нямецкая акупацыя) не магла склікаць Устаноўчы сход і 

пад цяжарам непрымальных для Беларусі умоў Брэсцкага міру прыняла на сябе гістарычную і 

рэвалюцыйную смеласць, каб узяць уладу (І-я Устаўная Грамата, 20 лютага 1918 г.), абвясціць 

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

потым абвясціць незалежнасць БНР (ІІІ-я Устаўная Грамата, 25 сакавіка 1918 г.). На момант 

галасавання аб абвяшчэнні незалежнасці 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 меншасцяў (расейскай, польскай, габрэйскай), 10 — ад земстваў, 10 — ад гарадоў.  

                 

 

 

Сцяг БНР на будынку Рады                             

(былы дом губернатара, цяпер музычныкаледж 

на пл. Свабоды). 
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