
 166

В.В.Мартиненко 
 

До питання українсько-білоруських стосунків наприкінці 
1917 – на початку 1918 рр. 

 
В перші місяці після Жовтня 1917 року перед радянською владою постало 

складне питання у здійсненні національної політики. Політичні події і процеси, що 
відбувалися на білоруських землях були аналогічними до українських, відмінність 
крилася хіба що в їх динамічності.  

Так, вже ІІІ Універсалом Центральної Ради (листопад 1917 року) 
проголошувалась Українська Народна Республіка, а в грудні цього ж року  Вико-
навчим комітетом І Всебілоруського з’їзду – Білоруська Народна Республіка. 
Українська сторона вітала такий крок білорусів: “Виконавчий комітет першого все-
білоруського з`їзду, сповнюючи волю з`їзду, прокламував Білоруську народню 
республіку, обіймаючи цілий етнографічний обшар Білої Руси. Сей акт що 
виконував волю найбільш авторитетного репрезентаційного тіла края, котре 
вийшло майже з тих сами засад, що й Українська Центральна Рада не може не бути 
міродатним для правительства Української Держави. Тому  визнанє Білої Руси, яко 
держави, котре для кождого шануючого права націй є само зрозумілим, стало 
доконаним фактом: уряд український вступив в офіціальні переговори з делегацією 
Білоруської республіки”[1]. 

В центрі уваги постало питання кордонів: “Біла Русь разом з Кримом, Доном 
і Кавказом творить ту територію, на котру Росія бодай з позорами якогось правного 
титулу може претендувати. Чи доля сих країн, спеціальна справа регуляції границь 
межи ними і Україною має вирішитися виключно ними самими і правительством 
Української Держави, чи також Росією. 

Білорущина, Донщина і Кубань представляють собою на підставі права націй 
на самоозначення незалежні від Росії державні організми. Так є бодай de jure, а 
тому і границі межи ними і Україною повинні визначатися лише взаємним 
порозумінням відповідних правительств, без всякії інгеренції правительства 
совітської республіки” [2]. 

Прийняття доленосного рішення стало останнім акордом у діяльності 
Виконавчого Комітету І Всебілоруського з’їзду, який  в ніч на 18 грудня  був розіг-
наний, його президія і кілька делегатів заарештовані.   

Заслуговує на увагу оцінка грудневих подій американського дослідника 
Р.Пайпса: “У будь-якому разі, – пише він, – акт відокремлення Білорусії 1917 році 
був актом ефемерним, позбавленим в той час політичного значення. На відміну від 
націоналістів на Україні і в деяких інших районах  Російської імперії, білоруські 
націоналісти не мали народної підтримки” [3]. 

Протягом лютого-березня 1918 року події в Білорусії розвиваються по 
висхідній. Виконком Ради І Білоруського з`їзду 21 лютого 1918 року звертається до 
народу з І Статутною грамотою, в якій оголосив себе тимчасовою владою в 
Білорусії. А 9 березня - прийнята ІІ Статутна грамота, де йшлося про утворення 
Білоруської Народної Республіки. Остаточно, рішення про незалежність було 
оформлене ІІІ Статутною грамотою. Актом 25 березеня 1918 року 
проголошувалось: “Ад’гэтаго часу БЕЛАРУСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА 
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АБВЕШЧАЕЦЦА НІЗАЛЕЖНАЙ І ВОЛЬНАЙ ДЗЯРЖАВАЙ. Самі народы 
Беларусі, у асобі свайго Ўстаноўчага Сойму, пастановяць аб будучых дзяржауных 
звязях Беларусі… 

Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе землі, дзе жыве і мае 
лічебную перавагу беларускі народ, а ласьне: Магілеиушчыну, беларускія часьці 
Міншчыны, Гродзеншчыны (з Гроднай, Белостокам і інш.), Віленшчыны, 
Віцебшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаушчыны і сумежныя часьці суседніх 
губерняу, заселе ныя беларусамі.” [4]. 

Вже 29 березня Рада БНР відхилила пропозицію семи своїх членів про вклю-
чення до порядку денного питання про федерацію БНР з Великоросією, Україною і 
Литвою. 

В той же час прийняття Акту про незалежність вимагало від білоруського 
керівництва рішучих кроків щодо визнання Беларуської Народної Республики 
сусідніми державами і міжнародним співтовариством.  

Україна, як і ряд інших країн, мала претензії на білоруські території, зокрема 
підкреслювалось: “Щодо північних границь, то частина їх вже передрішена 
Берестейським договором (до Вигоновського озера). Ся границя спирається на дві 
умови: 1) Берестейська умова з Україною 9-го лютого, котрою північна границя сеї 
останньої проведена до Вигоновського озера і 2) Берестейський мир 3-го марта з 
Росією, котра в своїм трактаті зреклася свого суверенітету на землі, положені на 
захід від лінії Ріга, Двінськ, Свянцяни, Ліда, Пружани. Білорусія миру сього не 
визнає. Але сей аргумент не видається слушним, бо свого часу представників Білої 
Руси в Бресті не було. Опріч того вказану границю зазначено також Берестейською 
умовою центральних держав з Україною, з важности сеї умови Білоруський уряд 
ще не квестнонував”[5]. 

УНР сподівалася на дипломатичне вирішення питання кордонів з 
Білорусією: “Як ітиме границя далі на схід від  Вигоновського озера Білоруською 
землею, про це можна і мусимо порозумітися з Білоруським урядом. Але з огляду 
на змінність і непевність політичної ситуації, котра робить можливим поширеннє 
на Білоруські території, якоїсь іншої невласної державности – маємо жадати 
можливо доброго забезпечення всеї нашої границі на всякий випадок. Наша 
границя з Білою Русью повинна для того покриватися  з тою, котра визначена 
нашими воєнними авторитетами яко конечний мінімум стратегічний” [6]. 

Водночас Білоруська Народна Республіка прагнула заручитися підтримкою 
Німеччини. З цією метою Рада БНР направляє урядову делегацію до Києва для 
зустрічі з німецьким послом при уряді Української ради. Однак офіційний Берлін 
розглядав Білорусію як складову частину Радянської Росії, яка в свою чергу 
вбачала в проголошенні БНР буржуазно-поміщицьку інтригу, спрямовану на 
відокремлення Білорусії від Росії. В умовах війни з Німеччиною, що тривала, не 
виявили зацікавленості до БНР і країни Антанти.  

Українсько-білоруські стосунки наприкінці 1917 – на початку 1918 років 
характеризувалися своєю інтенсивністю і неоднозначністю. Про що свідчить витяг 
з протоколу засідання Ради Народних Міністрів від 10 квітня 1918 року. Ось його 
зміст:  

“Слухали: доложені П.Голубовичем а) повідомлення делегації в справах 
переговорів Народнього Секретаріату Білоруської Народньої республіки, що 
Білорусія оповістила себе незалежною державою; б) уставні грамоти Ради 
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Білоруського з’їзду  до народу Білорусії; в) офіціальне повідомлення Ради 
Народних Міністрів Української народної республіки про незалежність  БНР;            
г) прохання скористатися Українським радіотелеграфом і встановити прямий дрот 
між Києвом і Мінськом і видати позичку 500 000 крб. 

Голубович ставить питання про признання Білоруської Народньої Респуб-
ліки” [7]. 

Реакція на це чільних українських представників, за великим рахунком, не 
виправдала сподівань білоруського керівництва:  

“Шелухін каже, що признання залежить від Центральної Ради. 
Ткаченко пропонує перше послати в Білорусь спеціальних делегатів для 

детального ознайомлення зі справою. 
Сидоренко вказує на те, що в признанню незалежности Білорусії 

заінтересований цілий ряд держав і тому треба доручити Міністерству Закор-
донних Справ вияснити відношення до цієї справи інших держав”[8]. 

Як бачимо, не було вироблено одностайної позиції з білоруського питання, 
що знайшло своє втілення у відповідній постанові:   

“1)Питання про незалежність Білорусії з обміркування зняти;  
2)Доручити МЗС відповісти Білоруській делегації, що Рада Народних 

Міністрів принципіально нічого не має проти признання Білоруської Народньої 
Республіки незалежною і буде вживати заходів до переведення цієї справи в життя 
законним шляхом…” [9].    

Лише влітку 1918 року Рада БНР і народний секретаріат встановили 
консульські відносини з Україною, Доном, Північним Кавказом, Литвою, Латвією, 
Естонією, Чехословаччиною, Францією і Радянською Росією. В Києві відкривалася 
Білоруська торгова палата. 

Українсько-білоруські стосунки наприкінці 1917 – на початку 1918 року 
незаперечно доводять той факт, що перед обома країнами стояв ряд першочергових 
питань. Не завжди вони  були простими, але відзначалися толерантністю і 
виваженістю у підходах до розв`язання складних міждержавних проблем. 
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