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^рад БНР ужо у першыя месяцы пасля абвяшчэння афщыйна дапушчана на перамовы. Беларуская дэлега-
незалежнасщ зраб1у шэраг крокау па стварэнню цыя таксама здолела сустрэцца з членам1 германскай 

сваей дыпламатычнай службы — важнага атрыбута дэлегацып: Розенбергам, Шылерам, Гофманам i пера-
дзяржаунасщ. Гэта была вельмi складаная задача i пры- даць iм мемарандум, у яюм гаварылася аб стварэнн 
чын гэтаму было некалькi. Па-першае, урад — Народ- беларускай дзяржавы, выказвауся пратэст супраць умоу 
ны Сакратарыят — не быу прызнаны акупацыйнымi мiрнага дагавору, па яюм частка беларусгах тэрыторый 
германскiмi уладамь Па-другое, сябры Рады БНР i На- адыходзша да Германii, а таксама супраць таго, што дага-
роднага Сакратарыята i усе, хто iм дапамагау, выконвалi вор не прадугледжвау кампенсацыйных выплат беларус-
свае абавязга, можна сказаць, на грамадсюх пачатках. каму насельнiцтву за страты, выюпканыя вайной. Гэта 
Сродкау для сталага ф ш а н с а в а н н я дзяржаунай была першая спроба юраунщтва БНР дабiцца суверэштэту 
дзейнасцi не хапала. Па-трэцяе, юраушчы актыу БНР рэспублiкi шляхам мiжнароднага прызнання. 
не меу вопыту мiжнароднай дзейнасцi, у распараджэннi У красавку 1918 г. на Украiну была наю'равана над-
Народнага Сакратарыята не аказалася ашводнага звычайная дэлегацыя, якая стварыла у Kiеве беларускую 
прафесiянальнага дыпламата з беларусау А тым часам дыпламатычную мiсiю. У дэлегацыю увайшлi вядомыя 
сярод задач, яюя паусталi перад БНР i яе стваральнисам^ дзеячы беларускага руху: юравау мiсiяй А. Цвiкевiч, 
на першае месца вылучьипся як раз задачы дыплама- сябрамi дэлегацыi з'яулялiся С. Рак-Мкайлоусю i Л. Леу-
тычнага характару: пауплываць на ход перамоу у Брэст- чанка, кансультантам быу прафесар М. Доунар-
ЛiтоУскiм на карысць Беларусi, наладзiць адносiны з Запольсга, кiравау справамi Ю. Фарботка. Дэлегацыя 
германскiмi уладамi i дамагацца ад iх прызнання БНР i працавала над стварэннем сумеснай беларуска-
яе урада, нарэшце, забяспечыць дыпламатычнае прыз- украiнскай камiсii па вызначэнню дзяржаунай мяжы 
нанне БНР з боку шшых дзяржау памiж Украшай i БНР; рыхтавала праект абвяшчэння 

Складанасць i важнасць знешнепалiтычных задач урадам еУрапейскiх краiн аб незалежнасщ Беларускай 
добра разумелi стваральнiкi БНР. У складзе Народнага Народнай РэспублЫ, якое меркавалася перадаць па 
Сакратарыята адразу ж была прадугледжана пасада на- радыё ва усе еурапейсгая сталщы. 
роднага сакратара па замежным справам. Сябры Рады Дыпламатычныя прадстаунпа Беларусi падчас зна-
вельмi уважлiва ставiлiся да персанальна-кадравых ходжання на Украше абменьвалiся афiцыйнымi вiзiтамi 
пытанняу у гэтай справе. Мiнiстрам замежных спрау з главой Украiнскай Цэнтральнай Рады М. ГрушэУскiм, 
неабходна было зацвердзщь найбольш аутарытэтнага i мшстрам замежных спрау Любiнскiм, мiнiстрам унут-
адукаванага чалавека. Выйсце было знойдзена таюм раных спрау Ткачэнкам, вайсковым мiнiстрам ЖукоУскiм, 
чынам: замежныя справы у Народным Сакратарыяце у ходзе яюх высвечвалi становiшча на Беларуси 
даручалiся старшынi першага урада — Язэпу Варон- дамагалiся фiнансавай i харчовай дапамог для БНР. З 
цы. Гэта быу вядомы на Беларус палiтычны дзеяч, вайсковым мшктрам ЖукоУскiм вырашалi пытанне аб 
журналкт, публiцыст. З 1917 г. з'яуляуся членам ЦК фармiраваннi беларускiх войскау на тэрыторыi Украiны, 
Беларускай С а ц ы я л ш т ы ч н а й Грамады, адным з у сувязi з чым стварылi асобую вайсковую камiсiю, у 
кiраунiкоУ I Усебеларускага з'езда i шщыятарау абвяш- якую увайшип прадстаунiкi Беларускай Нацыянальнай 
чэння БНР. Аргашзацыи у Кiеве 1 . 

Сумяшчэнне пасад с т а р ш ы н i сакратара па Восенню 1918 г. быип аргашзаваны надзвычай-
мiжнародным справам дазволила сканцэнтраваць на праб- ныя мiсii, якiя зрабiлi падарожжы у КiеУ да урада гет-
лемах знешняй палпыю большасць арганiзацыйных i мана П. Скарападскага была акрэдытавана пры 
фiнансавых магчымасцей Народнага Сакратарыята, м ш с т р ы загранiчных спрау — Д. Дарашэнку), у Вар-
скраваць сюды найбольш падрыхтаваных людзей. шаву — да Рады Рэгенцкай, у Вшьню — да урада 

Першым крокам беларускай дыпламатып можна Л ^ о у с к а й Тарыбы. Мiсiя беларускага урада, 
лiчыць удзел у мiрных перамовах у Брэст-Лпоусюм. арганiзаваная дзеля падарожжа да балыпавшзу у Мас-
Дакладней будзе сказаць, што Выканкам I Усебеларус- кву, не выехала з-за небяспега "не вярнуцца да хаты жы-
кага з 'езда наюравау у Брэст-Лггоусю дэлегацыю у вою" 2 . Такая форма дыпламатычнай дзейнасщ, як 
складзе А. Цвiкевiча, С. Рак-МiхайлоУскага, I. Серады накiраванне за мяжу афiцыйных дэлегацый, займала у 
з мэтай абаранщь на перамовах штарэсы Беларусi. БНР у 1918 г. ледзьве не першае месца. З-за дэфщыту 
М е н а в ^ а гэтых людзей можна л iчыць першымi квалiфiкаваных кадрау юраунщтва БНР аддавала пера-
дыпламатамi Беларуи у XX ст. Паколькi свабодна пе- вагу наюроуванню за мяжу надзвычайных мiсiй з 
рамяшчацца па беларускай тэрыторый дэлегацыя не дакладнымi даручэннямi i на кароткi тэрмш. 
мела магчымасцi — iснавала пагроза арышту з боку 20 кастрычнша Рада Мiнiстрау БНР накiравала 
СНК Заходняй вобласщ, дэлегацыя дабiралася у Брэст дэлегацыю у Берлiн i Берн з даручэннем дамагацца 
праз Украшу. У вышку беларусы п р ы б ы ^ у Брэст незалежнасцi i захавання германсгах войскау на бела-
толью 15 лютага. рускай тэрыторыi 3 . У склад дэлегацып увайшип I. Лесiк, 

Паунамоцтвы прадстаунiкоУ БНР не быип прызна- Р. Сирмунт, К. Савiч, I. Луцкевiч, Ш. Розенбаум. Але, 
ны дэлегацыяй Савецкай Раси, яе прадстаунiк Л. Кара- паколью пачалася германская рэвалюцыя, дэлегацып 
хан не пажадау сустрэцца з беларусамь Нягледзячы на прыйшлося вяртацца у Мiнск з прычыны карэннага 
гэта, прадстаунЫ Беларусi атрымалi статус дарадчы- змянення абставiн 4 . З такой жа мэтай быип наюраваны 
кау пры украiнскай мiрнай дэлегацыi, якая была дэлегацыi у Латвiю, Эстонiю, Фiнляндыю, Данiю, Фран-
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цыю, Балгарыю, Чэхш. Гэтыя дэлегацый з мемаранду-
мам юраунщтва Беларускай Народнай РэспублЫ i бра-
шурай прафесара М. В. Доунар-Запольскага "Асновы 
дзяржаунасщ Беларусi", выданай на беларускай, рус-
кай, нямецкай, французскай, польскай мовах, спрабавалi 
дамагацца прызнання незалежнасцi i дапамоп для сва
ей радзiмы. 

Безумоуна, што далека не усе пералiчаныя краiны 
маглi забяспечыць Б е л а р у с рэальную дапамогу, i 
юраунщтва БНР гэта разумела, але такiм чынам яно 
iнфармавала сусветную грамадскасць аб становшгаы на 
Беларусi. Гэтыя падарожжы таксама мелi станоучыя 
вынiкi для унутранай працы беларусау пад нямецкай 
акупацыяй. Ужо пасля першых з ix немцы пайшип на 
нейюя уступю уладам БНР, сталi нават даваць грошы 
на асветнiцкiя i культурныя справы. 

У склад дэлегацый , як з гадвалася вышэй , 
уключалiся сапрауды дастойныя, знакамiтыя людзi з 
Беларус — А. Цвiкевiч, I. Лесш, В. Луцкевiч, прафесар 
М. Доунар-Запольсю, П. Tрэмповiч. Кожны з ix быу 
шырока адукаваны, ведау замежныя мовы, меу мень-
шы цi большы вопыт палiтычнай дзейнасцi. На жаль, 
арxiвы i iншыя крынiцы не заxавалi для нас звесткi аб 
тым, як фармiравалiся дэлегацыi, як яны былi забяспе-
чаны матэрыяльна-тэxн iчна , я ю м транспартам 
карысталiся, дзе размяшчалiся i г. д. Адказы на гэтыя 
пытанн можна толькi уявiць сабе, калi узгадаць умовы 
i акалiчнасцi грамадскага жыцця. 

Заxавалiся асобыя пасведчанн Рады БНР, якiя 
выдавалiся дыпламатычным прадстаунiкам Беларусi. 
Гэтыя пасведчаннi друкавалкя на спецыяльных блан
ках, п а д ш с в а л к я маршалкам i сакратаром Рады, 
засведчывалкя пячаткай Рады Беларускай Народнай 
РэспублЫ. У адным з такix пасведчанняу паведамля-
лася: "Паказчык гэтага, член Рады Беларускай Народ
най РэспублЫ, 1ван Cтанкевiч, згодна з пастановаю 
Рады, абраны членам дэлегацыi да Лггоускай Тарыбы 
дзеля перадачы пастановы Рады Б.Н.Р. i упаунаважаны 
сумесна з усёй дэлегацыяй весцi перагаворы, а таксама 
выступаць ад iменi Рады Беларускай Народнай 
Рэспублiкi" 5 . 

Амаль з першых дзён кнавання Сакратарыят па 
мiжнародныx справах распачау дыпламатычную 
перапiску, галоуную форму кнавання дыпламатычных 
устаноу За мяжу дасылалкя мемарандумы, мемарыя-
лы, асабктыя i вербальныя ноты, звароты да урадау 
суседнix i iншыx дзяржау а таксама афiцыйныя лiсты 
паслам i прадстаушкам замежных дзяржау. Складалкя 
iнфармацыйныя лiсты дыпламатычных прадстаунiкоУ 
БНР аб становшчы у краiне знаходжання. Звароты 
юраунщтва БНР да замежных дзяржау падшсвалкя 
старшынёй урада i мшктрам замежных спрау Асабктыя 
ноты, яюя складалiся па вельмi важным i прынцыповым 
пытанням, як правила, падтсвалкя юраунпсом дыплама-
тычнага прадстаунщтва цi мiсii. Дыпламатычная перапiска 
(у адрозненне ад дзяржаунай дакументацыi, якая вялася 
на беларускай мове) выконвалася звычайна на мове той 
крашы, куды накроувалася пасланне. Заxавалiся даку-
менты на украiнскай, рускай, польскай, нямецкай, 
англшскай, французскай мовах. Звароты да урадау 
вялЫх дзяржау рабипся у некалькix экземплярах на 
некальюх мовах. Характэрным прыкладам дыпламатыч-
най перапкга БНР з'яуляецца заява юраунщтву Пауд-
нёва-Усходняга саюза ("ПаУднёва-Усxоднi саюз казачых 
войскау, горцау Кауказа i вольных народау стэпу" — 
быу абвешчаны у кастрычнiку 1917 г. ва Уладзшауказе; 

уваxодзiлi тэрыторыi Дону, Кубаш, Cтаурапольскi край). 
"Народный Секретариат имеет честь обратиться к Вре
менному Правительству Юго-Восточного Союза... На
стоящее заявление вручить Правительству доверяем 
чрезвычайному нашему посланнику Павлу Викторови
чу Тремповичу" 6 . 

У красавшу 1918 г. урадам БНР быу пасланы ме-
марандум на iмя "Господина имперского канцлера", 
падпканы Народным Сакратарыятам. У мемарандуме 
была змешчана II Устауная грамата i выкладзены зака-
надаучыя мерапрыемствы, яюя меркавала здзейснiць 
гараунщтва БНР. 19 красавiка 1918 г. на iмя старшынi 
Рады БНР прыйшоу адказ нямецкага камандавання на 
просьбу Рады самой регуляваць пытанш, звязаныя з 
мясцовым насельнiцтвам. У лiсце сцвярджалася, што 
законная улада на гэтай тэрыторьи належыць нямецка-
му камандаванню i толью яно мае права вырашаць усе 
грамадзянскiя i вайсковыя пытаннi. 

25 сакавiка 1918 г. дэлегацыяй БНР у Ккве быу 
дасланы лiст германскаму паслу пры Украiнскай Радзе, у 
якiм увага пасла засяроджвалася на развiццi "беларус-
кага пытання", прапаноувалася прызнаць незалежнасць 
БНР, усталяваць спрыяльныя адносiны з нямецкiмi 
ваеннымi уладамi, а таксама падтрымаць захаванне тэ-
рытарыяльнай цэласнасщ краiны. Праз месяц, 25 
красавша на афiцыйнай аудыенцыi нямецкаму паслу 
пры Украшскай Народнай Рэспублiцы быу уручаны ме-
марыял прыкладна такога ж зместу. Па гэтых дакумен-
тах можна прасачыць, з якой упартасцю i нават 
дыпламатычнымi xiтрасцямi прадстаунiкi беларускага 
урада спрабавалi дабiцца прызнання Германiяй факта 
незалежнасщ БНР. "Этот вопрос (о независимости) стал 
жгучим и от Германского Правительства зависит — 
поставить ли его в благоприятное положение и тем об¬ 
ратить симпатии нашего народа к Германии, или же 
обратить симпатии и взоры нашего народа в другую 
сторону, быть может менее благоприятную для герман¬ 
ских интересов... В интересы Германского Правитель¬ 
ства, смеем думать, не может входить расчленение Бе¬ 
лоруссии на части между соседями и усиление их за 
счет Белоруссии. Быть может для германской полити¬ 
ки безразличны границы Беларуси на востоке, но уси¬ 
ление Польши за счет Беларуси придаст полякам осно¬ 
вание строить Великую Польшу, что едва ли может вхо¬ 
дить в интересы Германии" 7 . 

"Мемориал белорусского правительства господи¬ 
ну председателю мирной конференции в Париже" змяш-
чае пералш аргументау на карысць стварэння Беларус
кай Народнай Рэспублпа (яшчэ на I Усебеларусюм 
з 'ездзе было прынята пастанауленне аб абавязковым 
прысупичанш беларускай дэлегацый на будучай мiрнай 
канферэнцыи). У траунi 1918 г. беларуская дэлегацыя 
перадала Х. Т. Ракоускаму — старшынi савецкай 
дэлегацыi у Кiеве, асабiстую ноту А. Цвiкевiча — 
кiраунiка дэлегацыi па пытаннях знешнix перагаворау 
БНР. У гэтым дакуменце, у прыватнасцi, гаварылася: 
"Считаю необходимым от имени правительства Бело¬ 
русской республики выразить глубокую уверенность, 
что социалистическое правительство Советской респуб¬ 
лики, первое в мире утвердившее священный принцип 
самоопределения народов, пойдет навстречу белорус¬ 
скому народу в его борьбе за свою государственную 
самостоятельность, за свое единство и целостность сво¬ 
ей земли" 8 . Сам стыль даннага паслання гаворыць аб 
жаданш наладзiць адносiны шляхам дыпламатычных 
кантактау. 
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Прадстаунис Беларусл у KieBe, з нагоды заключэння 
27 жнуня 1918 г. дадатковага дагавора памiж Pасiяй i 
ГерманЬш, уручыу Pасiйскай савецкай мiрнай дэлeгацыi 
асабiстую ноту. У ёй гаварылася, што Рада — паунамоц-
ны орган беларускага народа, абвясщушая актам 25 
красавiка 1918 г. аб незалежнасщ i нeпадзeльнасцi 
Беларуси аб чым паведамлены усе вялшк дзяржавы, 
пратэстуе супраць падзелу Беларус Брэсцкiм мiрам. 
Дагавор жа ад 27 жшуня зноу разрывае тэрыторыю 
дзяржавы: згодна яму да Германи адыходзщь пауноч-
на-усходняя акраiна да р. Бярэзшы, чаму урад БНР вы-
ражае рашучы пратэст. У гэтай i iншых падобных но¬ 
тах мелася на увазе адна мэта: яшчэ i яшчэ нагадаць 
савецгам уладам аб тых захадах, яюя рабiла Рада БНР 
для захавання незалежнасщ сваёй дзяржавы, дабщца 
прызнання факта адарвання Бeларусi ад Савецкай Раси 
i яе права на самавызначэнне 9 . 

Дыпламатычная пошта дэлегацый i мiсiй БНР за 
мяжой дастаулялася на радзiму праз кур'ерау, якiя 
находзiлiся у штаце дыпламатычных мiсiй i консуль-
ствау. Рэгулярная дастаука дыпламатычных дакумен-
тау сведчыць аб добра наладжаным iнфармацыйным 
абмене памiж дыпламатычнымi прадстаунiцтвамi i ура-
дам БНР. Дыпламатычныя кур'еры дастаулялi дакумен-
ты дыпламатычнай пeрапiскi з сусeднiх i еурапейсгах 
краiн, дзе знаходзiлiсь пасланнiкi БНР, у Мшск, а паз-
ней у Вшьню i Гродна, куды прыйшлося пераехаць ура-
ду Беларускай Народнай РэспублЫ. 

Найбольш складанай справай было утварэнне за 
мяжой пастаянных дыпламатычных i консульсгах уста-
ноу. Галоунай перашкодай заставалася праблема юры-
дычнага прызнання БНР ш ш ь м краiнамi, бо з гэтага 
фармальнага акта распачынаецца , згодна з 
мiжнародным правам i традыцыяй, устанауленне дып
ламатычных зносiн, а ужо потым адчыняюцца замеж-
ныя дыпламатычныя прадстаунiцтвы. 

Першай прызнала, прауда дэ-факта, БНР Украiна, 
i памiж дзяржавамi былi установлены дыпламатычныя 
а д н о с ш ы . Яшчэ да афiцыйнага прызнання БНР 
Украшскай Pэспублiкай памiж абедзвюма дзяржавамi ад-
быуся абмен консульствамi. Украша назначыла у Мiнск 
А. М. Кваснщкага, а Беларусь у Юеу—П. В. Tрэмповiча10. 
3 16 чэрвеня 1918 г. П. Tрэмповiч узначалiу беларускае 
консульства, якое адразу ж пачынае рэгiстраваць бела-
русау — грамадзян БНР. Для усталявання эканамiчных 
сувязяу памiж Украшай i Беларуссю у Kieвe была ство-
рана Беларуская гандлёвая палата. Захавалкся свeдчаннi 
аб тым, што Украша аказала БНР фiнансавую дапамогу: 
Украiнская Рада субсiдзiравала Раду БНР 300 000 руб. 1 1 

Летам 1918 г. было створана яшчэ адно консульс-
кае прадстаунщтва Беларускай Народнай РэспублЫ на 
Украше — у Адэсе, таксама на поудш Расп — у Расто-
ве, на Пауночным Кауказе — у Стаурапал^ у Лiтвe — у 
Вшьне, i нават у Маскве. Консульствы рэгiстравалi 
бeларускiх грамадзян, выдавалi iм пасвeдчаннi аб тым, 
што яны сапрауды з'яуляюцца грамадзянамi БНР, пры 
магчымасцi аказвалi грашовую дапамогу. 

Па захаваушымся дакументам можна зрабщь 
выснову , што консулы Б е л а р у с к а й Н а р о д н а й 
РэспублЫ не толькi прызначалiся Народным Сакра-
тарыятам, але i вь^ралкся мясцовымi аб'яднаннямi 
беларусау, органамi дыяспары, з нeкалькiх кандыда-
тур. Гэта пацвярджаецца дакладам Нацыянальнага 

Kамiсарыята у Адэсе (ад 6 жнiуня 1918 г.): "Соглас
но предоставленному Народным Секретариатом пра
вом Национальная Рада два раза рассматривала воп¬ 
рос о выборе консула. На пост консула выдвинуты 
следующие кандидатуры: Некрашевич, местный бе
лорусский деятель, Карташов, бывший председатель 
Витебской губернской земской управы, Трофимов, 
местный белорусский деятель, и Балицкий, местный 
белорусский деятель. Окончательные выборы назна
чены на 10 августа" 1 2 . 

Моцным бокам знешнепалпычнай дзейнасщ бе
ларускага урада было шфармацыйнае забеспячэнне i 
прапагандысцкая праца: пасылка аптатарау, дастаука 
лггаратуры, выданне бeларускiх газет, шфармаванне 
прэсы i замежных краш аб становiшчы на Бeларусi. У 
гэты перыяд у Бeларусi выходзша больш за два дзeсяткi 
газет рознай палпычнай накiраванасцi, у яюх дастат-
кова падрабязна асвяшчалася знешнепалпычная дзей-
насць БНР. Пры дыппрадстаунщтвах i мiсiях БНР 
арганiзоувалiся прэс-бюро, рэгулярна выдаваушыя спе-
цыяльныя бюлетэш, якiя асвяшчалi становiшча на 
Беларуси дзейнасць прадстаунiкоУ БНР у розных 
крашах. Дыпламатычныя прадстаунiкi Беларускай На
роднай Р э с п у б л ^ знаёмiлi загранiчную прэсу з 
беларусюм пытаннем, пратэставалi супраць гвалтау, 
якiя над iм адбывалкя. 

1нфармацыйная падтрымка м iжнароднай 
дзeйнасцi урада БНР вялася на розных замежных мо-
вах. Праца Е. Канчара "Белорусский вопрос" да моманту 
Версальскай мiрнай канфeрэнцыi выйшла на беларус
кай, рускай, лпоускай, нямецкай, польскай мовах. Бра-
шура М. В. Доунар-Запольскага "Асновы дзяржаунасцi 
Бeларусi" таксама была выдана на некальюх замежных 
мовах. Глава урада БНР А.Луцкeвiч, пры падрыхтоуцы 
да мiрнай канферэнцыи у Парыже, асабiста перакладау 
яе на французскую i польскую мовы 1 3 . 

Натуральна, у дыпламатычных прадстауншоу i 
супрацоуншау дыпламатычных мiсiй маладой бела-
рускай дзяржавы яшчэ не было, да i не магло быць, 
прафэсiяналiзму i вопыту дыпламатычнай працы. 1х 
не вeдалi у дыпламатычных колах вялiкiх дзяржау, 
як калiсьцi прадстаунiкоУ Pасiйскай iмпeрыi. Аднак 
у дыпламатау беларускай дзяржавы было вялшае 
жаданне адстойваць права на незалежнасць сваёй 
радзiмы. Козырам дыпламатычных прадстауншоу 
Бeларусi у гэтай справе было тое, што усе яны мeлi 
в ы д а т н у ю а д у к а ц ы ю i в а л о д а л i ч а с ц е й за усе 
нeкалькiмi замeжнымi мовамi. 

Вынiкам дыпламатычнай дзeйнасцi Беларускай 
Народнай РэспублЫ у 1918 г. можна лiчыць: 

— устанауленне кантактау з замeжнымi Урадамi; 
— удзел (i падрыхтоуку) у мiжнародных канферэн-

цыях з мэтай звярнуць увагу да становшча на Бeларусi, 
да неабходнасщ захавання цэласнасцi дзяржавы у яе 
этнаграфiчных i гiстарычных межах; 

— шфармацыйную i прапагандысцкую працу; 
— стварэнне першых дыпламатычных прадстау-

нщтвау, мiсiй, консульств на тэрыторыях замежных 
краiн i узаемны абмен iмi. 

1918 г. з ' я в i у с я т о л ь ю п е р ш ы м этапам у 
знeшнeпалiтычнай дзейнасщ БНР. Тая праца, якую 
здолeлi правесщ за гэты перыяд, легла у аснову 
мiжнароднай дзeйнасцi юраунщтва БНР у замежжы. 
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SUMMARY 

"The Results of BNR Diplomacy" (Tatiana Pavlova) 

In the very first month after declaring sovereignty the government of the Belarusian National Republic (BNR) took 
a number of steps in establishing its own diplomatic service, which is an important attribute of statehood. This task was 
very complicated and there were several reasons for this. Firstly, the government — the National Secretariat — was not 
recognized by the German occupation authorities. Secondly, the members of the Rada and its Central Executive Committee 
were not full-time professional politicians. There was little funding to cover government expenditures. Thirdly, the governing 
core of the BNR lacked the international relations experience; there was not a single Belorussian career diplomat in the 
BNR. Meanwhile, the challenges which faced the BNR and its creators were primarily diplomatic: influencing the Brest-
Litovsk Treaty negotiations to ensure Belarusian interests, establishing relations with German authorities and striving for 
their recognition and eventually achieving the diplomatic recognition of the BNR by other powers. 

The creators of the BNR well understood the complexity and importance of foreign policy tasks. From the very first 
the composition of the Central Executive Committee included the position of the National Secretary for Foreign Affairs. 

Participation in the peace negotiations in Brest-Litovsk can be regarded as the first step of Belarusian diplomacy. 
The Executive Committee of the First All-Belarusian Congress sent to Brest-Litovsk a delegation which included A. 
Tsvikevich, S. Rak-Mikhailovsky, I. Sereda with the aim of securing Belarus' interests at the talks. It is these peoples who 
can be regarded as the first Belarusian diplomats in the XXth century. 

Such a form of diplomatic activity as sending official delegations abroad ranked practically first in the BNR in 1918. 
Due to the lack of qualified diplomats the BNR leaders preferred sending abroad extraordinary missions with specific 
tasks for short periods of time. 

In April 1918 an extraordinary delegation was sent to Kiev where it established the Belarusian diplomatic mission. 
The delegation worked at establishing a joint Belarusian-Ukrainian Commission on the demarcation of the state border 
between Ukraine and the BNR; it also prepared a draft of the Declaration of Sovereignty of the Belorussian National 
Republic, which was planned to be broadcast over the radio to all European capitals. In autumn 1918 extraordinary 
missions were organized, which travelled to Kiev, Warsaw and Vilnya. On October 20 the Ministers Rada of the BNR sent 
a delegation to Berlin and Berne, charged with the task of trying to achieve independence and maintaining German troops 
on Belarusian territory. This aim was also pursued by the delegations sent to Latvia, Estonia, Finland, Denmark, France, 
Bulgaria and Czechia. These delegations with the memorandum of the leadership of the BNR and the booklet of Professor 
M. V. Dovnar-Zapolsky "The Foundations of the Statehood of Belarus" published in Belarusian, Russian, German, French 
and Polish tried to get their motherland to be recognized and helped. 

Some truly distinguished people were included into the delegations — A. Tsvikevich, I. Lyosik, V. Lutskevich, 
Professor M. Dovnar-Zapolsky and P. Trempovich. Every one of them was well-educated, knew foreign languages and 
had a certain experience of political activity. 

Almost from the first days of its existence the Secretariat for Foreign Affairs began diplomatic correspondence, 
which could be called the main form of existence of diplomatic offices. 

The Rada and National Secretariat developed great work abroad besides the governmental one. In the summer of 
1918 diplomatic consular missions of the BNR were established in Ukraine — in Kiev and Odessa, in the south of Russia 
— Rostov, on the Caucasus — in Stavropol and in Lithuania — in Vilnya and even in Moskow. 

The results of the diplomatic activity of the BNR in 1918 are the following: 
— establishing contacts with foreign governments; 
— participation in (and preparation of) international conferences with the aim of drawing attention to the situation in 

Belarus, to the necessity of preserving the country's integrity in its historical and ethnographic borders; 
— information and promotion work; 
— establishment of diplomatic missions and consular offices on the territories of foreign countries and the exchange 

of missions. 
1918 was merely the first stage in the foreign political activity of the BNR. Its achievements made the foundation for 

the international activity of the BNR leadership abroad. 
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