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ДА ГІСТОРЫІ ДЗЕЙНАСЦІ  

ДЫПЛАМАТЫЧНАГА ПРАДСТАЎНІЦТВА БЕЛАРУСКАЙ 

НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ Ў ЧЭХАСЛАВАКІІ 

 

Буча А.І., магістр гістарычных навук, аспірант кафедры гісторыі 

паўднѐвых і заходніх славян БДУ 

 

Гістарыяграфія і крыніцы. У пачатку 1990-х гг. у беларускай 

гістарыяграфіі стала замацавалася сцверджане аб афіцыным прызнанні БНР 

з боку Чэхаславацкай рэспубліцы (ЧСР) [1, с. 388]. Яно галоўным чынам 

базавалася на ўспамінах А. Луцкевіча пра красавіцкую сустрэчу 1919 г. з 

Т.Г. Масарыкам, а таксама на шматлікіх звестках пра дзейнасць 

дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у ЧСР. Даволі абгрунтавана і 

паслядоўна гэта памылковае сцверджанне было аправергнута беларускім 

гісторыкам У. Ляхоўскім [2]. Але разам з тым да гэтага часу не з‘явілася 

аніводнай працы, у якой была б падрабязна разгледжана гісторыя існавання 

т.зв. ―Беларускага консульства‖ ў Празе. Тым больш, што крыніцы па 

дадзенай праблеме для даследчыкаў даступныя. 

Большая частка матэрыялаў, датычных да дзейнасці ―Беларускага 

консульства ў Празе‖ знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі 

Беларусь (далей – НАРБ) (фонд № 325 (Рада Народных Міністраў БНР) і ў 

Дзяржаўным архіве Літвы (фонд № 582), прычым апошнія апублікаваныя 

[3]. Для высвятлення некаторых спрэчных пытанняў (афіцыйны статус 

беларускага прадстаўніцтва ў ЧСР, узаемаадносіны з МЗС ЧСР і нш.), 

звязаных з працаю ―Беларускага консульства ў Празе‖, таксама неабходны 

зварот да чэшскіх крыніц (Архіў МЗС ЧР, Архіў г. Прагі). 

У дадзеным тэксце на аснове выкарыстання беларускага і чэшскага 

архіўнага матэрыялу будзе зроблена спроба даволі сціслага, тэзіснага 

аповяду пра працу дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у ЧСР. 
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Стварэнне і юрыдычны статус. Дзейнасць ―Беларускага консульства 

ў Празе‖ непарыўна звязана з асобаю М. Вяршыніна (1878–1934, беларускі 

грамадска-палітычны дзеяч, які эміграваў у Аўстра-Венгрыю пасля 

рэвалюцыі 1905–1907 гг.). 

Праца М. Вяршыніна на карысць БНР пачалася 9.06.1919 г., калі ѐн 

быў прызначаны А. Цвікевічам, падчас візіту апошняга ў Прагу, на пасаду 

―прэдстаўніка Беларускага Ураду па справах вайскова-палонных у Чэска-

Славацкай Рэспубліке‖ [3, с. 610]. М. Вяршынін павінен быў абараняць 

правы і дапамагаць беларусам, якія знаходзіліся ў лагерах для 

ваеннапалонных у ЧСР. Акрамя таго А. Цвікевіч зацвердзіў смету і выдаў 

грошы на дзейнасць, створанага 4.06.1919 г., Беларускага камітэта ў Празе, 

які мусіў аб‘яднаць беларусаў-грамадзян ЧСР. 

З 1.02.1920 г. М. Вяршынін загадам А. Луцкевіча быў прызначаны 

―Паўнамочным Прадстаўніком Ураду БНР з усімі правамі Консула 

Рэспублікі ў Празе‖ [3, с. 641]. 

Беларускае дыпламатычнае прадстаўніцтва размяшчалася ў прыватнай 

кватэры М. Вяршыніна (Прага-ІІ, вул. Вензігава 1872/4). Усю працу 

консульства выконваў М. Вяршынін. За спаўненне сваіх абавязкаў ѐн 

атрымліваў заробак ад ураду БНР (трэба адначыць, што нерэгулярна). 

У стасунках са структурамі БНР (урад, рада, дыпламатычныя 

прадстаўніцтвы), беларускімі нацыянальнымі арганізацыямі Польшчы, 

Літвы, Латвіі, расійскай і украінскай пражскімі эмігранцкімі групамі М. 

Вяршынін выступаў як прадстаўнік ураду БНР. 

У дачыненнях з чэхаславацкімі афіцыйнымі органамі М. Вяршынін 

фігураваў першапачаткова як неафіцыйны прадстаўнік ураду БНР [4], а 

пасля зацвярджэння статуту Беларускай грамады ў Празе (з 13.03. 1922 г.), 

як старшыня гэтай арганізацыі [5]. Беларуская грамада была апалітычнай 

арганізацыяй, якая аб‘ядноўвала беларусаў, што пражывалі ў ЧСР. 

З путкту глеждання чэхаславацкага заканадаўства некарэктна казаць 

пра існаванне дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у ЧСР. На наш погляд, 

найбольш адэкватны варыянт, які падыходзіць да азначэння пасады М. 

Вяршыніна ў кантэксце прававога поля ЧСР, будзе – неафіцыйны 

прадстаўнік ураду БНР у ЧСР. Разам з тым, прааналізаваўшы змест 

дзейнасці М. Вяршыніна за 1920–1924 гг., можна з упэўненасцю 

сцвярджаць, што большасць функцый дыпламатычнага прадстаўніцтва, 

―Беларускім консульствам‖ у Празе была споўнена. 

Змест і накірункі дзейнасці. Дзейнасць М. Вяршыніна як 

прадстаўніка БНР у ЧСР развівалася ў наступных накірунках: 1) 

наладжванне двухбаковых беларуска-чэхаславацкіх адносін; 2) падтрымка 

сувязей з суайчыннікамі, якія пражывалі ў ЧСР; 3) вырашэнне консульскіх 

пытанняў. 
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М. Вяршынін будаваў двухбаковыя адносіны з чэхаславацкім 

кіраўніцтвам, грунтуючыся на дзяржаўных інтарэсах БНР, згодна з 

інструкцыямі, якія перыядычна паступалі з Коўна. Так, згодна загаду 

міністра замежных спраў БНР А. Цвікевіча, М. Вяршынін правѐў усю 

прыгатаваўчую працу (атрыманне дазволу, пошук памяшкання, вырашэнне 

візавых пытанняў) па скліканні Першай усебеларускай канферэнцыі, якая 

праходзіла ў верасні 1921 г. у Празе. 

У абавязкі М. Вяршыніна ўваходзіла інфармаванне ковенскага ўраду 

БНР аб усім змесце працы ―Беларускага консульства‖, падрыхтоўка 

штомесячных аглядаў чэхаславацкага друку для МЗС БНР, выступы ў 

чэшскай прэсе з актуальнымі артыкуламі па ―беларускаму пытанню‖ і інш. 

[8]. 

З 1921 г. па 1924 г. асноўную частку дзейнасці М. Вяршыніна як 

консула займала здабыццѐ стыпендый для беларусаў у МЗС ЧСР (вядзенне 

сталых перамоваў, падача запытаў і мемарандумаў), арганізацыя пераезду 

беларускай моладзі з Польшчы, Літвы, Латвіі (падрыхтоўка і зацвярджэнне 

спісаў кандыдатаў на стыпендыі, афармленне візаў) і іх уладкаванне ў ВНУ 

ЧСР. 

Дзякуючы намаганням М. Вяршыніна беларусы ў ЧСР былі 

арганізаваны. Па яго ініцыятыве былі створаны беларускія аб‘яднанні 

(галоўнае з іх Беларуская грамада), у якіх захоўвалася і падтрымлівалася 

беларуская нацыянальная культура, аказвалася рознабаковая дапамога 

суайчыннікам. 

М. Вяршынін выконваў працу, звязаную з выдачай паштартоў, 

афармленнем розных дакументаў, натарыятам. Так, толькі за снежань 1920 

г. беларускім консулам было зроблена 8 гадавых пашпартоў і 3 пасведчанні 

для беларусаў [6, арк. 21]. 

Пасля пераезду ў лістападзе 1923 г. ураду БНР у Прагу дзейнасць 

беларускага прадстаўніцтва не спынілася, але ў далейшым абмяжоўвалася 

толькі пытаннямі, звязанымі з арганізацыяй пераезду беларускай моладзі на 

навучанне ў ЧСР. 

Падсумаванне. Прызнаючы факт нездзяйснення БНР як класічнай 

дзяржавы, трэба аддаць належнае, прызнаючы значнасць дасягненняў адной 

са структур БНР, а менавіта ―Беларускага консульства‖ ў Празе. 

Праца дыпламатычнага прадстаўніцтва БНР у ЧСР заклала добры 

падмурак у будаванне беларуска-чэшскіх адносін, стварэнне прыязнага 

вобразу Беларусі і беларусаў у чэшскім грамадстве. 

Дзейнасць М. Вяршыніна як беларускага замежнага прадстаўніка можа 

быць карысным прыкладам у накірунку арганізацыі суайчыннікаў у іншых 

краінах і захавання нацыянальнай ідэнтычнасці ва ўмовах існавання 

дыяспары. 
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ОРГАНИЗАЦИЯМИ БЕЛОРУССКОЙ ДИАСПОРЫ 

 

Вертинский О.П., старший преподаватель кафедры дипломатической 

и консульской службы БГУ 

 

Белорусская диаспора в Российской Федерации – самая большая общ-

ность белорусов за пределами нашей страны. По результатам переписи 2002 

г. в России проживало 814 тыс. наших соотечественников. В этой связи на 

дипломатическое представительство Республики Беларусь ложится допол-

нительная исключительно важная функция – по налаживанию контактов с 

организациями диаспоры, поддержке их культурной и образовательной дея-

тельности. Разумеется, в свою очередь Беларусь заинтересована в том, что-

бы белорусы России поддерживали государственную политику руководства 

страны, были вовлечены в экономические связи с родиной. 

В структуре посольства Республики Беларусь в Москве уже много лет 

существует специальное подразделение, отвечающее за работу с соотечест-

венниками – отдел по гуманитарным вопросам и связям с соотечественни-

ками. Другие посольства Республики Беларусь по различным причинам 

(небольшой штат и/или отсутствие достаточно значимой по величине диас-

поры) такого подразделения не имеют. Кроме отдела по гуманитарным во-

просам и связям с соотечественниками, во всех отделениях посольства в 

различных регионах Российской Федерации (в настоящее время их насчи-

тывается 11) имеется сотрудник, в чьи функциональные обязанности вхо-

дит, в том числе, и работа с организациями диаспоры.  




