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NÁČRT VÝVOJA BIELORUSKA V ROKU 1917 

 

Luciána HOPTOVÁ 

 

V čase prvej svetovej vojny sa cársky režim v Rusku ocitol v bezvýchodiskovej 

situácii. Vojna výrazne ekonomicky a hospodársky oslabila Rusko. K pohodliu v krajine 

„neprispela“ ani ukrutná zima na prelome rokov 1916 – 1917. Pôda ostala neobrobená, mestá 

trápil hlad – obyvateľstvo nespokojné s vývojom sa začalo búriť. Najväčším centrom 

nepokojov  v roku 1917 sa stal Petrohrad. 8. marca 1917 sa v Petrohrade, ako aj celkom 

cárskom Rusku, oslavoval Medzinárodný deň žien. V Petrohrade vyšlo do ulíc viac ako 90-

tisíc žien s heslami: „Pokiaľ je žena otrokyňou, nie je žiadna sloboda!“ a „Dajte nám 

chlieb!“395  Nasledujúci deň, piatok 9. marca 1917, štrajky pokračovali a počet nespokojného 

obyvateľstva sa zvýšil na 150-tisíc ľudí, keď sa na stranu nespokojných žien  pridali aj 

robotníci, ako aj armáda, ktorá odmietla počúvnuť rozkaz Mikuláša II. – strieľať do civilného 

štrajkujúceho obyvateľstva. V priebehu ďalších dvoch dní sa nepokoje v Petrohrade vyhrotili 

do takej miery, že bol vyhlásený generálny štrajk. Nepokoje v meste prerástli do otvoreného 

boja. 11. marca 1917 sa vláda pokúsila o protiakciu, no neúspešne. Ešte v ten istý deň sa 

demonštrantom podarilo obsadiť dôležité časti mesta - justičný palác (symbol útlaku), väzenie 

a Petropavlovskú pevnosť. Pod tlakom udalostí 12. marca 1917 odstúpila vláda a  15. marca 

1917 abdikoval cár Mikuláš II. 300-ročné panovanie dynastie Romanovcov sa skončilo. Cár 

bol nahradený Dočasnou vládou, ktorá sa sformovala v priebehu týchto udalostí a do jej čela 

sa postavil Georgij Ľvov. Februárová revolúcia nevyriešila ani ekonomické, hospodárske, 

sociálne a národnostné problémy Ruska. Dočasná vláda bola nútená pracovať v systéme                        

tzv. dvojvládia, teda spolu s petrohradským sovietom, voleným zastupiteľstvom robotníkov 

a vojakov. Dočasná vláda nedokázala vyriešiť zlú hospodársku situáciu, ktorá sa každým 

dňom zhoršovala a uskutočniť reformy, ktoré po páde cárskeho režimu sľúbila. Vláda 

Alexandra Kerenského (menovaná v máji 1917) začala strácať autoritu a vážnosť. V krajine 

opätovne zavládli nepokoje a chaos, čo v konečnom dôsledku využili boľševici v čele 

s Vladimírom Iljičom Leninom. Veľká októbrová socialistická revolúcia nastolila v Rusku na 

dlhé desaťročia diktatúru proletariátu. Udalosti, ktoré sa odohrali v Petrohrade v roku 1917, sa 

odzrkadlili aj vo vývoji krajín bývalého cárskeho Ruska, Bielorusko nevynímajúc.      
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Správy o Februárovej revolúcii, ktorá zvrhla z trónu posledného ruského samovládcu 

Mikuláša II.,  dorazili do Bieloruska v polovici marca a vyvolali vo vrstvách obyvateľstva 

nadšenie. Vláda Romanovcov v Bielorusku nebola populárna a zanechala po sebe aj neľahké 

dedičstvo. Okrem priamych ľudských strát (napr. len v čase prvej svetovej vojny Bielorusko 

stratilo viac ako 1 milión obyvateľov), utrpel bieloruský ľud aj straty spoločensko-kultúrneho 

charakteru. „V priebehu rokov cárskej nadvlády stratil skúsenosť politickej samosprávy, 

prišiel o perspektívne uniatstvo, v miestnych tradíciách spočívajúce profesionálne umenie 

a o tretí stav, ktorý vyrastal zo šľachticko-roľníckeho prostredia .“396 

Pádom samoderžavia Romanovcov sa začala v Bielorusku aktivizovať politická scéna, 

politické strany a organizácie vyšli z ilegality. Už v marci 1917 sa v Minsku konal zjazd 

predstaviteľov politických strán a hnutí, ktorého sa zúčastnilo 150 delegátov. Delegáti 

v priebehu zjazdu (25. – 27. marec 1917) rozhodli o vytvorení Bieloruského národného 

výboru (Belorusskij nacionalnyj komitet), ktorý tvorilo 18 členov, z toho 10 členovia boli 

predstaviteľmi Bieloruskej socialistickej hromady.397 Do čela výboru bol zvolený Raman 

Skirmunt. Jedným z hlavných cieľov, ktoré si zjazd vytýčil, bola „autonómia Bieloruska 

v sústave demokratického Ruska.“398 Snahy o autonómne postavenie Bieloruska mali byť 

predstavené aj Dočasnej vláde prostredníctvom päťčlennej delegácie predstaviteľov 

Bieloruského národného výboru, avšak v Petrohrade odmietol ktokoľvek s delegáciou 

rokovať. Podľa vzoru Bieloruského národného výboru bol zvolaný v apríli 1917 Regionálny 

roľnícky zjazd, ktorý sa taktiež postavil za autonómiu Bieloruska v demokratickom Rusku.399  

Na druhom zjazde zástupcov bieloruských strán, ktorý sa konal 8. – 10. júla 1917 v Minsku, 

bola vytvorená Ústredná rada bieloruských organizácií, ktorá prebrala vedúcu úlohu 

bieloruského národného hnutia. Vo Výkonnom výbore Ústrednej rady bieloruských 

organizácií mali hlavné postavenie členovia Bieloruskej socialistickej hromady (napr. P. 

Bodunov, O. Dylo, D. Žylunovič, F. Šantyr, P. Ostrovskij). Ústredná rada bieloruských 

organizácií požadovala, okrem autonómie Bieloruska a otvorenia bieloruských škôl, aj rozvoj 

rodného jazyka a národnej kultúry.400  Na zasadnutí politických predstaviteľov v októbri 1917 

bola Ústredná rada bieloruských organizácií a strán premenovaná na Veľkú bieloruskú radu. 

                                                            
396 SAHANOVIČ, Hienadź – ŠYBIEKA, Zachar. Dějiny Běloruska. Praha: Nakladatelství Lidové novivy, 2006,  
s. 144.  
397 KRUTALEVIČ, V. A. Očerki istoriji gosudarstva i prava Belarusi. Minsk: Pravo i ekonomika, 2007, s. 26.  
398 KRUTALEVIČ, V. A. Očerki istoriji gosudarstva i prava Belarusi. Minsk: Pravo i ekonomika, 2007, s. 26. 
399 VIŠNEVSKIJ, A. F. – DOVNAR, T. I. Istorija gosudarstva i prava Belarusi (1917-1996 gg.). Minsk: MVD 
RB, 1996, s. 8.  
400 SAHANOVIČ, Hienadź – ŠYBIEKA, Zachar. Dějiny Běloruska.Praha: Nakladatelství Lidové novivy, 2006,   
s. 146. 
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 Po októbrových udalostiach v Petrohrade prebrali moc v Bielorusku boľševici 

Západného frontu „ a vytvorili svoj Výkonný výbor Západnej oblasti a Západného frontu 

(Obliskomzap), ktorý rozhodne vystúpil proti bieloruskému nacionálnemu štátnemu 

sebaurčeniu. Jeho lídri sa v tejto etape pridržiavali idey vytvorenia unitárnej sovietskej 

moci.“ 401 

O budúcnosti Bieloruska a jeho ďalšom smerovaní sa malo rozhodnúť na zjazde, 

ktorého sa mali zúčastniť politickí, samosprávni, vojenskí činitelia a predstavitelia národných 

spolkov a organizácií. Začiatkom decembra 1917 Veľká bieloruská rada zvolala do Minska 

tzv. Celobieloruský zjazd. Na zjazde sa zúčastnilo 1872  delegátov, 1167 z nich disponovalo 

rozhodujúcim hlasom a 705 delegátov poradným hlasom.402 Zo sociálneho hľadiska boli na 

zjazde zastúpení predovšetkým roľníci, robotníci, stredná a nižšia inteligencia.403 Konanie 

zjazdu bolo povolené aj zo strany ľudového komisára pre národnostné otázky J. V. Stalina 

a so súhlasom V. I. Lenina. Hlavným cieľom zjazdu mala byť legalizácia boľševickej moci v 

Bielorusku a uznanie moci Výkonného výboru sovietov robotníckych, vojenských a 

roľníckych poslancov Západnej oblasti a frontu. Väčšina delegátov zjazdu požadovala 

autonómiu Bieloruska a naďalej nesúhlasila uznať skutočnosť, že disponovať mocou v krajine 

bude len Výkonný výbor sovietov robotníckych, vojenských a roľníckych poslancov 

Západnej oblasti frontu.404 Delegáti zjazdu odmietali aj čelného predstaviteľa výboru 

Alexandra Mjasnikova405, ktorému vyčítali, že nezastupuje záujmy Bielorusov, ale záujmy 

Sovietskeho Ruska. V dôsledku negatívneho postoja delegátov k boľševizácií krajiny prestal 

zjazd plniť svoju funkciu. V noci zo 17. na 18. decembra 1917 rozhodol Soviet národných 

komisárov Západnej oblasti a frontu o rozpustení zjazdu a anulovaní všetkých rozhodnutí, 

ktoré zjazd prijal.406 Úlohou rozpustiť zjazd bol poverený N. Krivošeina. 18. decembra 1917 o 

                                                            
401 VIŠNEVSKIJ, A. F. – DOVNAR, T. I. Istorija gosudarstva i prava Belarusi (1917-1996 gg.). Minsk: MVD 
RB, 1996, s. 8. 
402 REZNIK, A. N. Pervyj Vsebelorusskij sjezd (dekabr 1917 goda). Minsk: Encyklopediks, 2007, s. 31.  
403 VIŠNEVSKIJ, A. F. – DOVNAR, T. I. Istorija gosudarstva i prava Belarusi (1917-1996 gg.). Minsk: MVD 
RB, 1996, s. 10.  
404 Delegáti zjazdu boli rozdelení do dvoch táborov. Prvý tábor delegátov, ktorý predstavoval nacionálne hnutie, 
požadoval realizáciu práva národov na sebaurčenie podľa vzoru európskych štátov. Druhá časť delegátov sa 
prikláňala k boľševikom a videla svoju budúcnosť v rámci Sovietskeho Ruska. In VIŠNEVSKIJ, A. F. – 
DOVNAR, T. I. Istorija gosudarstva i prava Belarusi (1917-1996 gg.). Minsk: MVD RB, 1996, s. 10. 
405 Alexander Fiodorovič Mjasnikov sa narodil 28. januára 1886 v meste Nachyčevaň na Done. Ako člen 
boľševickej frakcie Výkonného výboru sovietov robotníckych, vojenských a roľníckych poslancov Západnej 
oblasti a frontu sa stal členom Minského sovietu. Neskôr bol členom vedúcich orgánov komunistickej strany a v 
roku 1918 sa stal predsedom ÚV Komunistickej strany (boľševikov) Bieloruska. Podieľal sa na založení 
časopisu Hviezda, bol vedecky činný v oblasti marxistickej teórie, histórie a armádnej literatúry. Zomrel pri 
leteckej nehode 22. marca 1925. In PAŠKOŮ H. P. a kol. Encyklapedyja historiji Belarusi. Tom 5. Minsk: 
Belaruskaja encyklapedyja, 1999, s. 250.  
406 REZNIK, A. N. Pervyj Vsebelorusskij sjezd (dekabr 1917 goda). Minsk: Encyklopediks, 2007, s. 51. 
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jednej hodine nadránom vtrhli do sály, kde sa konal zjazd, ozbrojení vojaci s cieľom rozpustiť 

ho. Delegáti zjazdu sa zabarikádovali a stihli ešte prijať rezolúciu o zavedení republikového 

zriadenia Bieloruska a zvoliť štátny mocenský orgán Celobieloruskú radu roľníckych, 

vojenských a robotníckych poslancov (ďalej Rada), ktorá mala riadiť krajinu až do zvolania 

Bieloruského ústavodarného zhromaždenia. Hlavným predstaviteľom Rady, ktorú tvorilo 65 

členov, sa stal Jazep Losik. Po rozohnaní zjazdu prešla Rada do ilegality. Členovia Rady sa 

však zišli tajne ešte raz v ten istý deň, 18. decembra 1917. Na tajnom rokovaní sa členovia 

Rady zhodli na tom, že výkonným orgánom zjazdu je Rada a na skutočnosti, že v rámci Rady 

vytýčia užší poradný orgán Rady - Výkonný výbor Rady Celobieloruského zjazdu. Na čelo 

Výkonného výboru, reprezentovaného 17 členmi, sa postavil Jazep Vavronka. Hlavným 

cieľom výboru bolo prevzatie moci od boľševikov na bieloruskom území. 

  Začiatkom roka 1918 sa Bielorusko stalo dejiskom novej vlny bojov. Po neúspešnom 

rokovaní o mieri medzi Sovietskym Ruskom a Nemeckom v Breste začiatkom roku 1918, 

zahájilo Nemecko 18. februára 1918 útok na východný front. Už 19. februára 1918 boľševickí 

predstavitelia opustili Minsk. V ten istý deň a v dôsledku týchto udalostí, vystúpil z ilegality 

Výkonný výbor Rady Celobieloruského zjazdu, ktorý sa následne prehlásil za najvyšší 

mocenský orgán v Bielorusku. Spomedzi svojich členov zvolil prvú bieloruskú vládu, ktorá sa 

nazývala Ľudový sekretariát Bieloruska. Do čela vlády bol zvolený Jazep Vavronka. 21. 

februára 1918 bol prijatý primárny zákon štátu, v ktorom bolo Bielorusko deklarované ako 

nezávislý štát. Nemecko, ktorému sa podarilo 25. februára 1918 obsadiť Minsk, spočiatku 

neuznávalo bieloruskú vládu ako nositeľku štátnej moci. Po rokovaniach bieloruských 

predstaviteľov s nemeckými zástupcami v Minsku, povolili síce Nemci činnosť Ľudového 

sekretariátu Bieloruska, ale iba ako bieloruského zastupiteľstva.407  

Podpísaním Brest-Litosvkého mieru sa územie Bieloruska ocitlo medzi dvoma 

krajinami. Reakcia bieloruského národného hnutia na mierovú dohodu nedala na seba dlho 

čakať. 9. marca 1918 Výkonný výbor Rady Celobieloruského zjazdu vydal Druhú ústavnú 

listinu národov Bieloruska. V novej ústave bol zakotvený vznik Bieloruskej národnej 

republiky. Oficiálne vyhlásenie nezávislého štátu sa uskutočnilo prostredníctvom Tretej 

ústavnej listiny z 25. marca 1918. 

Februárová a Októbrová revolúcia v Petrohrade sa odzrkadlila vo vnútropolitickom 

vývoji Bieloruska. Rok 1917 priniesol Bielorusku aktivizáciu politických strán, národných 

                                                            
407 SAHANOVIČ, Hienadź – ŠYBIEKA, Zachar. Dějiny Běloruska. Praha: Nakladatelství Lidové novivy, 2006, 
s. 149. 
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spolkov a organizácií; bol vytvorený program autonómie a nezávislosti v rámci 

demokratického Ruska. Snahy o autonómne postavenie Bieloruska boli však neúspešné, 

nakoľko v krajine koncom roka prebrali moc boľševici. Neprehľadný vnútropolitický 

vývoj pokračoval aj začiatkom roka 1918, kedy došlo ku konštituovaniu Bieloruskej národnej 

republiky.  
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