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ПЕРШЫ УСЕБЕЛАРУСКІ З ’ЕЗД (СНЕЖАНЬ 1917 г.):  
ДА СТАГОДДЗЯ

П. І. БРЫГАДЗІН 1*

1*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,  
пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

Разглядаецца становішча Беларусі ў  пачатку 1917  г., выяўляецца ўплыў ваенных дзеянняў на арганізацыю 
і  раз гортванне палітычных рухаў на беларускiх землях. Вызначана роля першага і  другога  з’ездаў беларускіх на-
цыянальных арганізацый у развіцці ідэі аб аўтаноміі Беларусі. Прааналізаваны змены ў палітыцы гэтых ар га ні зацый 
пасля кастрычніцкіх падзей у  Петраградзе, паказаны разыходжанні ў  поглядах прадстаўнікоў Вялікай беларускай 
рады, Беларускага абласнога камітэта і Абласнога выканаўчага камітэта Заходняй вобласці. Апiсваюцца асаблiвасцi 
склікання і ход Усебеларускага з’езда, адзначаны яго склад і праведзеныя ім мерапрыемствы. Зроблена выснова пра 
тое, што iдэя аб незалежнасці Беларусі сярод удзельнікаў сходу не была паспяховай, а дэкларацыя, якую спрабавалі 
прыняць у ноч з 17 на 18 снежня, мела кампрамісны характар. Раскрываюцца наступствы разгону з’езда бальшавікамі, 
вызначаецца роля гэтага форуму ў пашырэнні нацыянальна-вызваленчага руху, фарміраванні ідэі непадзельнасці 
і незалежнасці Беларусі.

Ключавыя словы: нацыянальна-вызваленчы рух; савецкая ўлада; самавызначэнне Беларусі; Усебеларускі з’езд.

ПЕРВЫЙ ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД (ДЕКАБРЬ 1917 г.):  
К СТОЛЕТИЮ
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Рассматривается положение Беларуси в начале 1917 г., выявляется влияние военных действий на организацию 
и развертывание на белорусских землях политических движений. Определена роль первого и второго съездов бело-
русских национальных организаций в развитии идеи об автономии Беларуси. Проанализированы изменения в по-
литике белорусских национальных организаций после октябрьских событий в Петрограде, показаны расхождения 
во взглядах представителей Великой белорусской рады, Белорусского областного комитета и Областного исполни-
тельного комитета Западной области. Описаны особенности созыва и ход Всебелорусского съезда, указаны его состав 
и предпринятые им действия. Сделан вывод о том, что идея о независимости Беларуси среди участников съезда не 
имела успе ха, а декларация, которую попробовали принять в ночь с 17 на 18 декабря, носила компромиссный харак-
тер. Раскрываются последствия разгона съезда большевиками, определяется роль этого форума в развитии нацио-
нально-освободительного движения, формировании идеи неделимости и независимости Беларуси.

Ключевые слова: национально-освободительное движение; советская власть; самоопределение Беларуси; Все-
белорусский съезд.
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THE FIRST ALL-BELARUSIAN CONGRESS (DECEMBER 1917):  
TO THE CENTENARY
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The article examines the situation in Belarus in early 1917, the impact of military actions on the organization and 
deployment of political movements on its territory. The role of I and II congresses of the Belarusian national organizations 
in the development of the idea of the autonomy of Belarus was determined. Changes in the policy of Belarusian national 
organizations after the October events in Petrograd, differences in views of the Great Belarusian Rada, the Belarusian 
Regional Committee and the Regional Executive Committee of the Western Region have been analyzed. The article tells 
about the convocation and progress of the All-Belarusian Congress, its composition and actions. The conclusion has made 
that the idea of Belarus’ independence among the participants of the congress was not successful, and the declaration, which 
was tried to accept on the night of 17–18 December, was of a compromise nature. The consequences of the dispersal of the 
congress by the Bolsheviks are considered, the role of congress in the development of the national liberation movement, the 
formation of the idea of indivisibility and independence of Belarus is determined.

Key words: national liberation movement; the Soviet authority; self-determination of Belarus; All-Belarusian congress. 

Уводзіны

Падзеі лютага – сакавіка 1917 г. паскорылі раз-
віццё нацыянальна-вызваленчага руху ў  Бе ла ру-
сі. Пасля падзення царызму Часовы ўрад аб’явіў  
аб роўнасці ўсіх грамадзян незалежна ад іх са слоў-
най, рэлігійнай і  нацыянальнай прыналежнасці. 
Ска соўваліся абмежаванні адносна месцаў пражы-
вання, паступлення ў  навучальныя ўстановы, на  
дзяржаўную і  вайсковую службу. Дэмакратызацыя  
грамадскага жыцця наблізі ла вырашэнне нацыя-

нальных праблем. Часовы ўрад пацвердзіў аў та-
номныя правы Фінляндыі, вы казаўся за аднаўленне 
незалежнасці Польшчы, якая ў той час была акупа-
вана войскамі Германіі і  Аўстра-Венгрыі. Што да- 
тычыцца правоў іншых народаў, то цэнтральная  
ўлада Расіі адкладвала гэтыя праблемы да Ус та-
ноў чага сходу. Тым не менш з праектамі дзяржаў-
на га ўладкавання выступілі ўкраінскія, белару скія, 
літоўскія, латвійскія нацыянальныя арганізацыі.

Асноўная частка

Беларусь у 1917 г. займала асобае месца ў геа па-
літычных планах краін – удзельніц вайны, у стра - 
тэгічных планах розных палітычных сіл. Тэ ры то-
рыя Беларусі часткова была акупавана, ас тат нiя бе-
ларускiя землi з’яўлялiся прыфранта вой зонай. Тут  
у  1917  г. дзейнічала мноства палітычных партый  
і арганізацый, а нацыянальны рух меў свае асаб лі-
васці. Значны ўплыў на яго аказвалi ідэі за ход не- 
 русізму, якія на працягу XIX  ст. актыўна па шы ра-
лі ся на Беларусі і ў пачатку ХХ ст. пад трым лі валіся 
многімі агульнарасійскімі і  бе ла рус кімі па лі тыч-
ны мі партыямі і арганізацыямі (Беларуская партыя 
народных сацыялістаў, «Беларускі народны саюз», 
«Беларуская партыя аўтанамістаў», «Бе ларускі саюз  
зямельных уласнікаў», «Саюз беларускага пра ва-
слаў нага духавенства» і інш.). Так, у праекце «Бе ла-
рускага народнага саюза» «Аб асновах сама кі ра ван-
ня Беларусі», які быў перададзены Часоваму ўраду 
ў ліпені 1917 г., гаворка ішла пра мясцовае са ма кі-
ра ванне гаспадарчай дзейнасцю.

У праекце праграмы Беларускай партыі народ-
ных сацыялістаў прапаноўвалася нацыянальна-
тэ ры тарыяльная аўтаномія Беларусі ў  складзе ра - 
сійскай федэратыўнай дэмакратычнай рэспублі- 

кі. Ідэя нацыянальна-культурнага самавызначэння  
ў  ме жах краёвай аўтаноміі была падтрымана Бе - 
ларускай партыяй аўтанамістаў і «Беларускай хрыс- 
 ціянска-дэмакратычнай злучнасцю». Нацыя наль-
натэрытарыяльнай аўтаноміі ў складзе фе дэ ра тыў-
най Расіі патрабавала Беларуская сацыялістычная 
грамада (БСГ), якая аднавіла сваю дзейнасць у са-
кавіку 1917 г.

Па ініцыятыве старшыні мінскай арганізацыі 
БСГ А.  Смоліча 25  сакавіка 1917  г. беларускія па-
літычныя партыі і  арганізацыі сабралі свой з’езд, 
на якім прысутнічала каля 150 чалавек. Быў абра-
ны Беларускі нацыянальны камітэт (БНК) у складзе 
18 чалавек для падрыхтоўкі выбараў у Беларускую 
краёвую раду. БНК у  красавіку накіраваў дэлега-
цыю на чале са старшынёй камітэта Р. Скірмунтам 
на перагаворы з Часовым урадам.

Пазней, 8–10 ліпеня 1917 г., адбыўся II з’езд бе ла-
рускіх нацыянальных арганізацый, які зноў вы сту-
піў за нацыянальна-тэрытарыяльную аў та но мію. 
Замест БНК быў створаны новы каардынацыйны 
орган – Цэнтральная рада беларускіх ар ганізацый, 
якая ў кастрычніку стала называцца Вялікая бела-
руская рада (ВБР).
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Ідэя нацыянальнага самавызначэння пашыра-
лася сярод бежанцаў-беларусаў, у  асяроддзі мара- 
коў Балтыйскага флоту, салдат 12-й арміі, вай скоў-
цаў на Румынскім фронце.

Дыскусіі аб самавызначэнні і  мясцовай уладзе 
ў лістападзе 1917 г. завяршыліся прыняццем адоз-
вы «Да ўсяго беларускага народа» вы кан камамi ВБР, 
Цэнтральнай беларускай вайсковай рады (ЦБВР), 
Беларускім выканкамам Заходняга фронту. У ёй га-
варылася, што ўлада ў  Беларусі павінна належаць 
Краёвай радзе, якая будзе выбірацца ўсеагульным, 
роўным, тайным, прапарцыянальным галасаван-
нем. Беларусь, паводле адозвы, мусiла стаць дэма-
кратычнай рэспублікай, спаянай з Вялікарасіяй і яе 
суседнімі рэспублікамі на аснове федэрацыі. Зва-
рот заклікаў абіраць прадстаўнікоў на Усебеларускі 
з’езд, які пачне работу 5 снежня 1917 г.

Выканкам ВБР 18  лістапада выдаў цыркуляр 
«Да ўсіх самакіраванняў Беларусі», у якім за ма цоў-
ва лася пра ва розных мясцовых арганізацый пры 
не маг чымасці правядзення выбараў дэлегатаў ка-
ман дзіраваць сваіх прадстаўнікоў на з’езд. 

Пры Усерасійскім Савеце сялянскіх дэпутатаў 
17 лістапада 1917  г. з ліку дэлегатаў ад беларускіх 
губерняў, а  таксама прадстаўнікоў арміі і  флоту 
быў створаны Беларускі абласны камітэт (БАК), які 
заявіў аб намеры «ўзяць на сябе пачын склікання 
надзвычайнага беларускага з’езда»1.

БАК вёў перагаворы з  кіраўніцтвам Народнага 
камісарыята па справах нацыянальнасцей РСФСР 
адносна будаўніцтва беларускай нацыянальнай 
дзяр жавы. Было дамоўлена, што БАК будзе каар ды-
на ваць сваю працу з Мiнскiм Саветам рабочых і ся-
лян скіх дэпутатаў. Агаворвалася, што ўлада па він-
на належаць краёваму Савету рабочых і  сялян скіх 
дэпутатаў, выбранаму на Усебеларускім з’ез дзе, які 
склікаецца ад імя БАК і  Мiнскага Савета рабо чых 
i  сялянскiх дэпутатаў сумесна. Лёс краіны кіраў-
ні кі БАК бачылі ў  аўтаномна-свабоднай Беларусі 
ў складзе расійскай федэратыўнай рэспублікі.

Кастрычніцкія падзеі ў Петраградзе акты ві за ва - 
лі дзейнасць цэнтральнай расійскай улады ад-
нос на беларускіх зямель. Беларусь стала значным 
знешнепалітычным фактарам у  тэрытарыяльных 
ін та рэсах Расіі, Германіі, Польшчы, Літвы, Украі ны.  
Цэнтральнае савецкае кіраўніцтва пачало фар мі ра-
ванне сістэмы мясцовых органаў улады. Так, 26 ліс - 
тапада 1917 г. быў створаны апарат улады на тэ ры-
торыі Заходняй вобласці і фронту – Абласны вы ка-
наўчы камітэт Заходняй вобласці (Аблвыкамзах) –  
шляхам аб’яднання выканаўчых камітэтаў з’езда 
Са ветаў рабочых і  салдацкіх дэпу татаў Заходняй 
воб ласці, ІІІ  з’езда сялянскіх дэ путатаў Мінскай 

і  Віленскай губерняў і  ІІ  з’езда армій Заходня-
га фронту. Органы гэтага камiтэта фар міраваліся 
пераважна з прадстаўнікоў фронту [1,  с.  66]. Са 
170  членаў Аблвыкамзаха больш за 100  чалавек 
з’яўляліся ваеннаслужачымі. Пры гэтым «у яго скла-
дзе былі толькі тры беларусы: левыя эсэры Каз-
лоў, Дайнека, Муха»2 [2, с.  62] i  ўсяго адзін аддзел 
узначальваў беларус [3, с. 53]. Улас ныя паўнамоцт-
вы Аблвыкамзаха распаўсюджваліся пераважна на 
Мінск і тэрыторыю Міншчыны. Галоўная роля ў ім 
адводзілася бальшавікам, якія вялі барацьбу за 
ўмацаванне свайго становішча, адхіленне ад улады 
іншых палітычных партый і ар ганізацый.

ВБР, БАК, Аблвыкамзах па-рознаму бачылі бу ду - 
чыню Беларусі. Тым не менш 24  лістапада 1917  г. 
было прынята рашэнне аб скліканні з’езда су мес-
нымі намаганнямі БАК, ВБР, ЦБВР і Беларускага вы-
ка наўчага камітэта Заходняга фронту.

На з’езд 5 снежня ў Мінск прыехалі 300 дэлега - 
таў з правам рашаючага голасу. У гэты дзень ад-
былася нарада дэлегатаў І  Усебеларускага з’езда. 
Ве чарам 7 снежня, калі іх колькасць павялічылася 
да 383 чалавек, было вырашана аб’явіць з’езд пра-
вамоцным. Ад Бюро па скліканні з’езда з  карот-
кай прамовай выступіў С.  Рак-Міхайлоўскі: «На-
род беларускі. Мне выпаў высокі гонар адкрыць 
гэты з’езд. Паўз вашы плечы я бачу ўсю Беларусь! 
Яна стаіць перад Вамі, змучаная, поўная журботы 
і  надзеі. <…> Беларусы! Вы прыйшлі сказаць сваё 
слова. Працуйце ж на карысць свайго народа. Няхай 
жыве Вольная Беларусь!»3.

Дэлегаты працавалі ў фракцыях, камісіях з’ез да 
7–15  снежня. Вяліся дыскусіі адносна самавы зна-
чэння Беларусі, эканамічнай, сацыяльнай, куль-
тур най палітыкі. Напрыклад, на пасяджэннях куль-
турна-асветніцкай секцыі 15  снежня разглядаўся 
даклад прафесара Я. Карскага аб адкрыцці першага 
беларускага ўніверсітэта.

Новы склад прэзідыума з’езд абраў 14  снеж-
ня, у гэты ж дзень быў сфарміраваны савет з’езда. 
Старшынёй з’езда стаў І.  Серада, таварышамі 
старшыні – А. Вазіла і А. Прушынскі, сакратарамі – 
Л.  Каляда і  Шаўчук, таварышамі сакратара  – Гу-
шча і  Т.  Грыб. У  савет з’езда ўвайшлі 57  чалавек, 
у тым ліку Я.  Варонка (старшыня), К.  Аляксееўскі, 
А. Бурбіс, Я. Дыла, Я. Карскі, Я. Канчар, А. Смоліч, 
С.  Рак-Міхайлоўскі, А.  Цвікевіч і  інш. Перад гэ-
тым дзейнічаў прэзідыум з’езда, абраны 9 снежня 
ў  складзе Рак-Міхайлоўскага, Савіча, Фальскага, 
Клішэвіча, Вярбіцкага, Цвікевіча, Каўшылы, Грыба, 
Ладнова, Альхова, Дубовіка, Селівончыка4.

На 15 снежня мандатная камісія выдала 1167 
мандатаў з правам рашаючага голасу і 705 – з пра-

1Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Ф. 62. Воп. 1. Спр. 194. Арк. 11.
2Тут і далей пераклад наш. – П. Б.
3Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Ф. 60. Воп. 3. Спр. 242. Арк. 180.
4Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Ф. 325. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 5–6.
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вам дарадчага голасу [4, с. 730]. Гэтыя лічбы пры-
ведзены старшынёй мандатнай камісіі з’езда 
П. Крачэўскім.

На з’езд прыехалі прадстаўнікі Саветаў рабо-
чых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў (па 1 чалаве-
ку ад павета), губернскіх, павятовых і  валасных 
зем стваў, губернскіх і  павятовых самакіраванняў, 
гу бернскіх і  павятовых зямельных камітэтаў, гу-
бернскіх арганізацый паштова-тэлеграфных слу-
жачых, дарожных камітэтаў, губернскіх і  павято- 
вых настаўніцкіх арганізацый, саюза земскіх слу - 
жачых, беларускіх бежанскіх арганізацый, бе ла ру-
скіх нацыянальных арганізацый (па 1 прад стаўні ку 
ад гу берні), дэлегаты ад арміі, флоту і тылу (па 1 вы-
браным прадстаўніку ад 500  вайскоўцаў-белару-
саў). На з’езд былі запрошаны члены выканаўчых 
ор ганаў БАК, ВБР, ЦБВР, з’езда беларусаў у Маскве, 
прадстаўнікі яўрэйскіх, польскіх, літоўскіх нацыя-
нальных партый1.

Такім чынам, з’езд прадстаўляў тагачаснае бе-
ларускае грамадства, яго правядзенне сведчыла аб  
развіцці беларускага нацыянальна-вызваленчага  
руху. Беларускае пытанне станавілася важным па-
літычным фактарам. Яўсей Канчар тады канстата-
ваў: «Мы стаім на мяжы альбо адраджэння Белару-
сі як культурнага і  дзяржаўнага арганізма, альбо  
новага яе заняволення з боку больш моцных сусе- 
дзяў» [5, с. 62].

Юрыдычны статус з’езда дазваляў прымаць пра-
ва моцныя рашэнні адносна Беларусі. Большасць  
дэлегатаў прадстаўлялі нацыянальныя ін та рэ сы бе- 
ларускага народа і  разумелі іх як інтарэсы пра-
цоўнага люду. Паводле апублікаванай П.  Крачэў- 
скім інфармацыі, «з  375  дэлегатаў, што далі ад-
каз на пытанне пра сацыяльнае становішча, звыш 
трох чвэртак (78,7 %) належалі да сацыяльных ні-
зоў» [6, с. 178]. У сувязі з гэтым нельга пагадзіцца 
з  І.  Ігнаценкам, які сцвярджаў, што нацыяналь-
най буржуазіі быў патрэбны з’езд не рабочых, ся-
лян, салдат, а  рознага тыпу дарэвалюцыйных чы-
ноў нікаў: «З  прыбыўшых на з’езд дэлегатаў 22  % 
складалі афіцэры, юрысты, журналісты, вучоныя, 
настаўнікі і  інш.» [1,  с.  65]. Такі склад з’езда меў  
не адмоўны, а станоўчы характар. Беларускую ідэю  
падтрымлівала адукаваная і  свядомая частка на-
сельніцтва краіны. У  рэзалюцыях многіх секцый 
і камісій гучала ідэя сацыяльнай справядлівасці. Як 
сведчыў Я. Канчар, «з’езд стаў на пазіцыю абароны 
інтарэсаў працы ад эксплуатацыі капіталу» [5, с. 72].

У  перыяд 15–17  снежня з’езд падышоў да вы-
рашэння галоўнага пытання  – арганізацыі краё-
вай улады і  праблемы самавызначэння. Дэлегаты 
павінны былі зрабіць выбар шляху развіцця бела-
рускага грамадства: стварэнне самастойнай дзяр-
жавы ці ўваходжанне ў склад Савецкай Расіі?

У падрыхтаваным праекце «Аснова рэспуб лі-
кан скага ладу Беларусі ў складзе Агульнарасій скай 
федэрацыі» дамінавалі погляды прадстаўнікоў 
БАК. Згодна з гэтым дакументам Беларусь павінна 
была стаць дэмакратычнай рэспублікай у  скла дзе 
федэратыўнай Расіі. Вярхоўная ўлада ў Беларусі му-
сіла належаць усяму беларускаму народу. Вышэй-
шым заканадаўчым органам прызнаваўся На род-
ны сход, які павiнны былi выбіраць усе грамадзя не 
рэспублікі, што дасягнулі 25-гадовага ўзросту, на  
аснове ўсеагульнага выбарчага права па сістэме 
пра парцыянальнага прадстаўніцтва. Меркавала ся,  
што выканаўчую ўладу на Беларусі будзе ажыц цяў-
ляць савет старэйшын, у які, як планавалася, увой-
дуць старшыня, яго намеснік і 10 членаў, выбраных 
Народным сходам2.

Першачарговай задачай «абласнікі» лічылі ар-
га нізацыю ўсіх беларускіх зямель у  адзіную воб-
ласць на аснове шырокай аўтаноміі ў палітыч най, 
эканамічнай і  культурна-нацыянальнай сферах. 
Краё вую ўладу прыхільнікі БАК разумелі як Часовы 
савет Беларусі, паўнамоцны да склікання ІІ Усебе-
ларускага з’езда, а затым – Беларускага ўстаноўчага 
сходу.

Галоўным пунктам разыходжання «радаўцаў» 
і «абласнікоў» стала пытанне аб прызнаннi Белару-
скай Рэспублікі. Так, першыя патрабавалі неад клад - 
на абвясціць беларускую дзяржаву. Іх пад трым лі - 
ва лі Віленскае і  Гродненскае зямляцтвы. «Аб лас ні-
кі» лічылі рэалізацыю гэтай прапановы немагчы- 
май у тых гістарычных абставінах.

Пазіцыю «радаўцаў» выказаў у  сваім дакладзе 
Я.  Варонка. Галоўнай задачай з’езда, на яго думку, 
з’яўлялася арганізацыя краёвай улады. З гэтай мэ-
тай была створана Беларуская краёвая рада, якая 
мелася склікаць Беларускі ўстаноўчы сход, выка- 
заць свае адносіны да міру і  паслаць дэлегатаў на 
мірную канферэнцыю ў  Брэсце. «Радаўцаў» пад - 
тры малі члены ваеннай секцыі I  Усебеларускага 
з’езда.

Дыскусія на з’ездзе паказала істотныя разы-
ходжанні ў поглядах удзельнікаў на пытанні дзяр-
жаўнага будаўніцтва Беларусі, сістэмы органаў ула - 
ды, адносін да Расіі. Нават памяркоўнае патра-
баванне самавызначэння ў  форме рэспублікі як 
раў напраўнага суб’екта агульнарасійскай фе дэ ра-
цыі «абласнікі» не падтрымлiвалі. Як справядліва 
зазначыў праз чатыры гады пасля правядзення  
I Усе беларускага зʼезда адзін з яго актыўных удзель-
нікаў А.  Цвікевіч, думка аб незалежнасці Белару сі 
не мела поспеху. Яна гучала на ўсіх сходах і камі-
сі ях толькі ў рэчышчы формулы федэратыўнай Ра-
сіі, дзе Беларусь разглядалася выключна як част-
ка агульнай дзяржавы. Як заўважыў А.  Цвікевіч, 
«прын цып федэрацыі мала каму быў ведамы. <…>  

1Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Ф. 60. Воп. 3. Спр. 171. Арк. 19–20; Спр. 175. Арк. 10–13.
2Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Ф. 325. Воп. 1. Спр. 21. Арк. 5.
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Нязнайства федэратыўнай сістэмы было нагэ туль- 
кі вялікае, што прапанова назваць Беларусь рэс-
пуб лікай, хоць бы і ў складзе Расійскай федэрацыі, 
выклікала сярод дэпутатаў абурэнне, спрэчкі і ва-
ро жыя адносіны» [3, с.  61]. З’езд сведчыў аб да мі-
наванні сацыяльнага над нацыянальным.

Вечарам 17 снежня было вырашана правесці на-
раду савета з’езда з лідарамі фракцый і зямляцтваў 
для ўзгаднення і  прыняцця агульнай рэзалюцыі. 
Пасля доўгіх дыскусій удалося выпрацаваць адзі-
ны тэкст пастановы аб самавызначэнні Беларусі 
і часовай краёвай уладзе. Дакумент быў зачытаны 
дэлегатам з’езда ў 1 гадзіну 15 хвілін ночы з 17 на 
18  снежня. Рэзалюцыя складалася з  15  пунктаў, 
сярод якіх цэнтральнае месца займаў першы. У ім 
падкрэслівалася, што «замацоўваючы сваё права 
на самавызначэнне, абвешчанае Расійскай рэвалю-
цыяй, і ўсталёўваючы рэспубліканскі дэмакратыч-
ны лад у межах беларускай зямлі, для выратавання 
роднага краю і засцерагаючы яго ад падзелу і адар-
вання ад Расійскай Дэмакратычнай Федэратыўнай 
Рэспублікі, І Усебеларускі з’езд пастанаўляе: неад- 
кладна арганізаваць са свайго складу орган краё-
вай улады ў  асобе Усебеларускага Савета сялян-
скіх, салдацкіх і  рабочых дэпутатаў, які часова 
ста новіцца на чале кіравання краем, уступаючы 
ў  дзе лавыя зносіны з цэнтральнай уладай, адказ-
най перад Саветам рабочых, салдацкіх і сялянскіх 
дэпутатаў» [7, с. 105].

У рэзалюцыі адзначалася, што названы орган 
мясцовай улады канцэнтруе ў сабе ўсе функцыі ад- 
 казнага кіравання краем, ён мусіць прыняць ме ры  
да найхутчэйшага склікання Беларускага ўста ноў-
чага сходу, які павінен вызначыць лёс беларускага 
народа. Астатнія пункты рэзалюцыі датычыліся ар-
ганізацыі беларускага войска, вырашэння зямель-
нага пытання, устанаўлення народнага кантролю 
над вытворчасцю і гандлем і інш.

Як бачна, прапанаваная рэзалюцыя мела кам-
прамісны характар, у  ёй улічваліся інтарэсы ўсiх 
дэлегатаў з’езда: і «радаўцаў», і «абласнікоў». У да-
куменце абмінута ўвагай нават назва Беларусі як 
аўтаномнай рэспублікі. Гаворка ішла пра кіраванне 
краем, беларускія землі, расійскую федэрацыю і су-
вязь з цэнтральнай уладай. 

Дэлегаты паспелі аднагалосна прыняць толькі 
пер шы пункт рэзалюцыі. У  ноч з  17  на 18  снеж-
ня 1917  г. з’езд быў разагнаны сілай, прычым, як 
сцвяр джалі ўдзельнікі тых падзей, кіраваў гэтым 
працэсам начальнік Мінскага гарнізона Крыва-
шэ ін, якi ў той момант знаходзiўся ў  нецвярозым 
стане. Былі арыштаваны 27  чалавек, у  тым лі ку 
стар шыня з’ез да Іван Серада. У  тэлеграф най раз-
мове члена ВРК Заходняй вобласці і фронту Піке-
ля з  на меснікам наркама замежных спраў РСФСР 
Л.  Караханам (Караханянам), па сутнасці, была 

дадзена фальсіфік са ва ная версія падзей, звяза-
ных з  працай зʼезда і  прынятых на ім рашэнняў 
[3, с. 63]. Старшыня СНК Заходняй вобласці і фрон-
ту К.  Ландэр 21  снежня ў тэлеграме Ураду Народ-
ных Каміса раў, наркаму па на цыя нальных справах 
Сталіну, Усе ра сійскаму цэнт раль наму выканаўча-
му камітэту, рэ дакцыі га зеты «Праў да» даў больш 
прыбліжа ную да рэаль на сці, але таксама скажо-
ную карціну тых драма тыч ных падзей. У  прыват-
на сці, пад крэс лі ва лася, што «кіраўнікі беларускіх 
рад склікалі на 1 і 15 снежня ўсебеларускія з’езды.  
<…> З’езд пят наццатага быў скліканы з парушэн-
нем да моў ле на сці з тава ры шам Сталіным. Выка заў-
шыся ў  прынцыпе за пры знан не Савецкай улады,  
па колькі яна існуе ў Ра сіі, і за кантакт з Цэнтраль-
ным Урадам Народных Камісараў, з’езды не пры-
зна лі ўсталява ную Са ве тамі ўладу для мясцовага  
краю з  перадачай яе абранаму на з’ездзе аргані-
за цый рады органу. У  адказ на гэта Савет На род - 
ных Камісараў Заходняй вобласці і  фронту аб’я - 
віў з’езд распушчаным, пра панаваў яго прэзідыуму 
пакінуць межы фронту і  краю і  прыступіў да лік-
ві да цыі кадэцкіх ар га ні зацый, што знайшлі пры-
ста нішча пад сцягам беларускага нацыянальнага  
руху» [7, с. 109].

Тэкст тэлеграмы сведчыць пра тое, што кіраўні-
кі Аблвыкамзаха і  Саўнаркама Заходняй вобласці 
і фронту не жадалі дзяліцца ўладай. Законных пад-
стаў для разгону з’езда ў кіраўніцтва Аблвыкамзаха 
і Саўнаркама Заходняй вобласці і фронту не было. 
Непасрэдныя ўдзельнікі тых падзей А.  Чарвякоў, 
З. Жылуновіч, Я. Дыла, В. Кнорын пазней выказва-
лі сваё сумненне ў неабходнасці правядзення гэтай 
акцыі. Яны лічылі, што, абапіраючыся на левае кры-
ло з’езда і  ўплываючы на тых, хто вагаецца, мож-
на было стрымаць правых і знайсці кампраміснае 
рашэнне з існуючай у краі ўладай. Тым больш што 
з’езд выказаўся ў падтрымку Саветаў. Дэлегаты не 
прызналі паўнамоцтвы Аблвыкамзаха, які спра-
вяд лі ва лічылі прадстаўніцтвам фронту, а  не на-
сель ніц тва Беларусі.

Разгон з’езда разглядаўся дэлегатамі як «акт 
здзе ку над беларускiм народам, учыненым праз 
на плыўны элемент гвалтоўнікаў-чужынцаў. <…> 
Пасля гэтага кожны шчыры беларус яшчэ з  боль-
шай энергіяй, з большым агнём будзе працаваць 
на карысць пакутнай маці Беларусі»,  – так пісаў 
31 снежня 1917 г. у газеце «Вольная Беларусь» дэ ле-
гат з’езда І. Нялепка1.

Адпрацаваныя ў  Беларусі метады «су пра цоўні- 
цтва» бальшавіцкай улады з  дэмакратычна ство- 
 ранымi інстытуцыямі былі выкарыстаны і  ў  да-
чы ненні да абранага ў лістападзе 1917 г. на аснове 
ўсеагульнага, роўнага, прамога, тайнага галасаван- 
ня Усерасійскага ўстаноўчага сходу, разагнанага 
ў ноч з 5 на 6 студзеня 1918 г.

1Вольная Беларусь. 1917. № 36. 31 дек. С. 3.
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Разгон I  Усебеларускага з’езда, рашэнні якога 
сталі палітычным арыенцірам у далейшым развіц-
ці беларускага нацыянальнага руху, меў многа 
наступстваў. Адным з іх было ўтварэнне 18 снежня 
1917 г. на пасяджэнні актывістаў і часткі прэзіды-
ума з’езда Выканкама савета з’езда на чале з ліда-
рам народніцкага крыла БСГ Т.  Грыбам. Раніцай 
18  снежня на пасяджэнні ў  памяшканні чыгунач-
нага дэпо Лібава-Роменскай чыгункі савет паста-
навіў:

1) лічыць І Усебеларускі з’езд насільна разагна-
ным;

2) савет з’езда прызнаць выканаўчым органам 
з’езда, абавязкам якога з’яўляецца правядзенне 
ў жыццё ўсіх рашэнняў і пастаноў з’езда;

3) дапоўніць савет з’езда дэлегатамі ад зям ляц - 
тваў і іншых груп, якія накiроўвалі сваіх прад стаў-
нікоў ад з’езда ў савет і даць ім права адводу, ад клі-
кання і кааптацыі [7, с. 110].

Выканкам савета з’езда, існуючы нелегальна,  
здолеў паслаць неафіцыйную дэлегацыю на мір-
ныя перагаворы ў Брэст-Літоўск з наказам абароны  
і пільнавання правоў пры падпісанні міру на грун- 
це адзінства і  непадзельнасці Беларусі як раў на- 
 праў най і  аўтаномнай часткі расійскай дэ ма-
кратычнай федэратыўнай рэспублікі. Быў зробле-
ны першы, праў да безвыніковы, практычны крок 
у спра ве аба роны непадзельнасці Беларусі як гіс та-
рычна афор мленай тэрытарыяльна-этнічнай дзяр-
жаўнай адзінкі. Як пісаў тады Язэп Лёсік, «цэль-
насць нашае зямлі <…> для нас  – гэта пытанне 
жыцця і смерці» [8, с. 251].

Наказ, як і  рашэнні Усебеларускага з’езда, па-
каз ваў, што дамінуючай у  грамадскім руху па-
раней шаму застаецца ідэя Беларускай Рэспублікі 
ў складзе федэратыўнай дэмакратычнай Расіі. Ня-
гледзячы на наяўнасць розных думак і падыходаў 
да дзяржаўнага самавызначэння Беларусі, пад-
рых таваныя секцыямі і  камісіямі з’езда рэзалю-
цыі вызначылі далейшы агульны напрамак уся- 
го беларускага нацыянальна-дзяржаўнага жыцця  
[3, с. 65].

Нацыянальна-вызваленчы рух патрабаваў ад 
цэнтральнай улады прыняцця рашэння адносна 
стварэння ў  Расіі федэрацыі. На ІІІ  Усерасійскім 
з’ездзе Саветаў у студзені 1918 г. была прынята па-
станова аб заснаваннi Расійскай Сацыялістычнай 
Савецкай Рэспублікi на аснове добраахвотнага са-

юза народаў Расіі як федэрацыі савецкіх рэспублік 
гэтых народаў.

Дэлегаты ІІІ Усерасiйскага з’езда Саветаў былі 
азнаёмлены ў бальшавіцкай трактоўцы з падзеямі, 
звязанымі з разгонам беларускага з’езда. Па іх сло- 
вах, Усебеларускі з’езд складаўся выключна з  па-
мешчыкаў, згоднікаў-сацыялістаў1.

Пасля разгону з’езда пачалася яго ідэйна-па-
літычная дыскрэдытацыя з боку бальшавікоў. Асаб-
ліва цярпелі ад нападак лідары ВБР, ЦБВР. Стар-
шыня савета з’езда Я. Варонка на працягу першай 
паловы студзеня 1918  г. двойчы арыштоўваўся 
бальшавікамі. На загад кіраўніцтва СНК Заходняй 
вобласці ў  ноч на 27  студзеня арыштавалі членаў 
Выканкама ЦБВР Езавітава і Захарку, а дакументы 
арганізацыі былі захоплены.

У выніку легальнае існаванне цэнтраў беларус-
кага руху ў Мінску прыпынілася. Разам з заба ро най 
дзейнасці ЦБВР прыпынілася выданне яго дру ка - 
ванага органа – газеты «Беларуская рада». У сувязі 
з  распачатым нямецкім наступленнем 19  лютага 
1918 г. арыштаваным членам ЦБВР удалося здзей-
сніць уцёкі. Выканкам ЦБВР пастанавіў з прычыны 
яўнага «імкнення Народнага Камісарыята Заход- 
няй вобласці збегчы на ўсход і  з  прычыны на блі-
жэння немцаў, анархіі ў горадзе ўзяць на сябе ахову 
парадку і бяспекі ў Мінску, а калі спатрэбіцца – то 
і  ва ўсёй Беларусі, а  таксама прапанаваць Вы ка-
наў чаму камітэту Рады І Усебеларускага з’ез да вы- 
канаць волю з’езда і ўзяць уладу ў свае рукі» [3, с. 66].

Аднак у  Выканкама ЦБВР не было ўзброенай 
сілы для барацьбы за ўладу. ЦБВР змагла ства-
рыць толькі некалькі беларускіх вайсковых адзінак 
[6,  с.  163]. Дамоўленасць дэлегацыі рады з пер-
шым савецкім вярхоўным галоўнакамандуючым  
М. Крыленкам, які заняў гэту пасаду пасля забой-
ства генерала М. Духоніна, і камандуючым Заходнім 
фронтам А.  Мясніковым аб фарміраванні перша-
га нацыянальнага Беларускага палка і  Беларуска-
га корпуса па штатах польскага была адменена 
па патрабаванні Ваенна-рэвалюцыйнага камітэта 
Заходняга фронту. Так, 24  лістапада М.  Крыленка 
аддаў загад «прыпыніць да асобага распараджэн-
ня» фарміраванне беларускага войска ў прыфран-
тавой зоне2, а 2 снежня 1917 г. Аблвыкамзах пры-
няў рашэнне аб расфарміраванні польскіх легіёнаў 
і  недапушчэнні фарміравання беларускіх вайско-
вых падраздзяленняў [9, с. 356].

Заключэнне

Такім чынам, падзеі, якія адбыліся ў нацыяналь-
на-вызваленчым руху ў  1917  г., сведчылі пра тое, 
што ідэя будаўніцтва беларускай нацыянальнай 
дзяржавы набірала моц. У  гэтых абставінах цэн-

тральная расійская ўлада павінна была лічыцца з 
патрабаваннямі прадстаўнікоў тагачаснага белару-
скага грамадства, якія праз дэлегатаў І Усебелару-
скага з’езда выказаліся за непадзельнасць Беларусі, 

1Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Ф. 60. Воп. 3. Спр. 748. Арк. 62.
2Нац. арх. Рэсп. Беларусь. Ф. 325. Воп. 1. Спр. 7. Арк. 37.
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зацвярджэнне ў  яе межах рэспубліканскага ладу, 
замацаванне за грамадзянамі асноўных дэмакра-
тычных правоў.

Савецкая ўлада, якая толькі ўсталëўвалася 
ў  краіне, пайшла на абмежаванае супрацоўніцтва 
з прадстаўнікамі нацыянальных рухаў. Аднак баль-
шавікі не пагадзіліся на кампраміс, дэмакратыч-
ныя працэдуры фарміравання ўладных структур. 
Падобныя крокі яны разглядалі як слабасць улады, 
а  прымус, гвалт  – як сілу. Такая «франтавая псі-
халогія кіравання» была характэрнай для савецкай 
улады той пары.

Як адзначаў А. Станкевіч, «Усебеларускі кангрэс, 
хоць фармальна яшчэ не сказаў слоў “Беларусь  –  

незалежная дзяржава”, то фактычна ён выдаў пер-
шыя зародкі гэтага ідэалу. Народзіны ідэі суверэн-
най Беларусі <…> безумоўна адносяцца да Усебела-
рускага Кангрэсу 1917 г.» [10, с. 95].

Сам факт склікання I Усебеларускага з’езда, шы-
рокае абмеркаванне праблем нацынальна-дзяржаў-
нага самавызначэння мелі выключнае гістарычнае 
значэнне. Упершыню ў навейшай гісторыі Беларусі 
з’езд засведчыў усведамленне беларускім народам  
сваіх палітычных інтарэсаў. У  час вялікіх перамен,  
калі з’явілася рэальная магчымасць самавы зна чэн-
ня нацый, лепшыя прадстаўнікі беларускага  наро-
да змаглі пакласці першыя камяні ў фундамент на-
цыянальнай дзяржавы.
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