Першы усебеларускі з’езд: на шляху да беларускай дзяржаўнасці

Такім чынам, першапачаткова планавалася правесці Усебеларускі з’езд
у г. Магілёве, сябры магілёўскіх нацыянальных палітычных арганізацый
і ініцыятыў прынялі актыўны ўдзел у падрыхтоўцы і працы І Усебеларускага
з’езда, а затым даносілі да грамадскасці інфармацыю аб з’ездзе і ідэях, якія
на ім выказваліся, што дазволіла ў 1918 г. арганізаваць у Магілёве сход у падтрымку ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі.
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь)
І УСЕБЕЛАРУСКІ З’ЕЗД. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАВЯДЗЕННЯ
І Усебеларускі з’езд — 
знамянальная падзея ў гісторыі дзяржаўнага
будаўніцтва Беларусі. Гэта першая ў найноўшай гісторыі спроба беларусаў
прынамсі арганізаваць сваю ўладу на ўласнай этнічнай тэрыторыі. Многія
дзяржаўна-прававыя пытанні, якія ўзнімаліся на з’ездзе, значна апярэджвалі
час. Хоць фактычна яго рашэнні і падвіслі ў паветры, менавіта яны сталі
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ідэйным падмуркам стварэння Беларускай народнай рэспублікі, далі штуршок да набыцця беларускімі палітыкамі досведу у самастойнай дзяржаўнай
дзейнасці. Адначасова І Усебеларускі з’езд належыць і гісторыі Савецкай
Беларусі — з’езд праходзіў з санкцыі бальшавіцкага кіраўніцтва Расіі, на ім
прысутнічалі будучыя кіраўнікі БССР З. Жылуновіч і А. Чарвякоў.
Адна з недаследаваных старонак гісторыі з’езда — гэта выспяванне самой
ідэі склікання Усебеларускага з’езда як спосабу змагання за нацыянальную
волю, за адбудову беларускай дзяржаўнасці. Віталь Скалабан высоўвае гіпотэзу,
што ідэя вялікага народнага сходу прасочваецца яшчэ ў ранніх творах Янкі
Купалы, а больш пэўна — у апошніх радках п’есы «Раскіданае гняздо», скончанай у 1913 годзе і ўпершыню пастаўленай 10 (23) ліпеня 1917 года ў Мінскім
гарадскім тэатры.[1] Думка аб скліканні Усебеларускага з’езда ўзнікла ў асяродку беларускага нацыянальнага руху не спантанна. Пётр Крачэўскі, адзін
з удзельнікаў тых гістарычных падзей, у 1926 годзе ўжо як старшыня Рады БНР
пісаў у пражскім зборніку «Замежная Беларусь»: «Да гэтае пары не ўстаноўлена,
каму альбо якой арганізацыі належала думка аб скліканні Усебеларускага
з’езда. Мне здаецца, яна належыць усім. Усе адразу прыпомнілі старое Полацкае Веча і захацелі вырашыць сваю долю ўсенародна і з’езд быў прызначаны на
5 снежня 1917 г. па старому стылю». Можна пагадзіцца з тэзісам беларускага
даследчыка С. Рудовіча, што «думка пра скліканне агульнакраёвага форуму
цыркулявала ў мясцовых арганізацыях самай рознай палітычнай накіраванасці
яшчэ з вясны 1917 г.»
Больш канкрэтныя фармуліроўкі з’явіліся ўвосень 1917 года. У верасні
1917 г. на Усерасійскай Дэмакратычнай нарадзе беларускія дэлегаты Зміцер
Жылуновіч, Язэп Варонка, Зміцер Сабалеўскі выказаліся, як і раней, за
ўстанаўленне ў Расіі федэратыўнага ладу з наданнем народам аўтаноміі.
Але ў іх патрабаваннях адбыўся вельмі значны зрух. Замест спадзявання на
рашэнне Усерасійскага Устаноўчага сходу на ўвядзенне аўтаноміі, 18 верасня
1917 г. у дэкларацыі, абвешчанай таварышам старшыні петраградскай Беларускай вайсковай арганізацыі З. Сабалеўскім, было заяўлена пра неабходнасць
склікання «Беларускага Устаноўчага сходу». Такой радыкалізацыі спрыяла
пастанова, скліканага па ініцыятыве Украінскай Цэнтральнай Рады, з’езда
народаў Расіі (Кіеў, 8—15 верасня 1917 г.) пра неабходнасць правядзення, незалежна ад склікання Устаноўчага сходу, мясцовых нацыянальных устаноўчых
сходаў [1]. Аб гэтым гаварылася таксама на другой сесіі Цэнтральнай рады
беларускіх арганізацый 17 кастрычніка, што ўскосна пацвярджаецца пісьмом
Я. Варонкі дзеячам ВБР Я. Дылу, С. Рак-Міхайлоўскаму, А. Прушынскаму,
І. Дварчаніну, Я. Мамоньку і іншым ад 26 лістапада 1917 г.
Нарэшце, у першай палове лістапада (дакладная дата невядома) была
выдана адозва «Да ўсяго беларускага народу» [2] выканкомаў Вялікай Беларускай рады, Цэнтральнай беларускай вайсковай рады, а таксама Беларускага выканкома Заходняга фронту. У ёй паведамлялася, што праз працяглую бяздзейнасць цэнтральнага расійскага ўрада розныя народы Расійскай
імперыі цяпер самі бяруць мясцовую ўладу ў свае рукі. Паведамлялася, што
15—24 октября 1917 года ў Мінску з’езды беларускіх арганізацый і беларусаўвайскоўцаў Заходняга фронту з удзелам прадстаўнікоў Паўночнага фронту
і Балтыйскага флоту, якія аб’ядналіся ў ВБР, пастанавілі прыняць найрашучыя меры да арганізацыі ўсяго беларускага народа для абароны здабытых праў
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і вольнасцей. «Выканаць усе пастаўленыя гісторыяй цяпер задачы можа толькі
ўлада, абраная самім народам беларускім. Толькі яна арганізуе народ беларускі
ў вялікую сілу, здольную адстаяць яго нацыянальныя правы. Каб стварыць
такую ўладу ў центры і на месцах, каб заваяваць народу беларускаму належнае
яму месца ў сям’і народаў, — к
 азалася ў адозве, — с клікаецца на 5-е снежня
1917 гoда з’езд прадстаўнікоў усяго беларускага народу ў г. Мінску». У адозве
таксама выкладзены палітычныя погляды арганізатараў: падкрэслівалася, што
Беларусь «павінна быць дэмакратычнай рэспублікай, спаянай з Вялікарасіяй
і іншымі суседнімі рэспублікамі Расіі на аснове федэрацыі… Уся ўлада
ў Беларусі павінна належаць краёвай радзе, якая выбіраецца на асновах
усеагульнага, роўнага, тайнага і прапарцыянальнага галасавання… Краёвай Радзе павінна належаць права выдання мясцовых законаў, развіцця,
распрацоўкі і прымянення да мясцовых умоў законаў, якія выдаюцца вышэйшым заканадаўчым органам Расійскай дэмакратычнай Рэспублікі». Найважнейшай задачай прызнавалася неадкладнае заключэнне міра і недапушчэнне
падзелу адзінай і непадзельнай Беларусі (у яе склад былі залічаны Віленская,
Віцебская, Гродненская, Мінская і Магілёўская гyберні, заходнія ўезды
Смаленскай губерні і паўночныя уезды Чарнігаўскай гyберні). Патрабавалася таксама перадача ўсіх земляў працоўнаму народу, забарона рэквізіцый,
фарміраванне беларускага войска, бясплатная адукацыя і адкрыццё вышэйшых навучальных устаноў. 18 лістапада Выканком ВБР выдаў цыркуляр «Да
ўсіх самакіраванняў Беларусі». У ім раз’ясняліся мэты склікання з’езда, надавалася права розным мясцовым арганізацыям пры немагчымасці правядзення
выбараў камандзіраваць дэлегатаў на з’езд.
Але ў канцы 1917 года ў беларускім руху аформілася яшчэ адна плынь —
«абласніцтва», які ўзначаліў Беларускі абласны камітэт пры Усерасійскім савеце
сялянскіх дэпутатаў, утвораны 21(8) лістапада 1917 г.[4, с. 92] па ініцыятыве
старшыні Мозырскага сялянскага з’езда Яўсея Канчара[5]. У яго склад
уваходзілі М. Б. Гольман, Ф. М. Караткевіч, А. Я. Кусэ-Цюз, В. С. Селіванаў
і іншыя. БАК у палітычным сэнсе быў дастаткова стракатай, але лаяльнай да
бальшавікоў арганізацыяй. Магчыма, кіраўніцтва Паўночна-Заходняй вобласці
і фронту выкарыстала гэтую арганізацыю для нейтралізацыі дзеянняў ВБР.[3, c.
52] 24 (10) лістапада БАК абвясціў сваю першую дэкларацыю аб пераключэнні
сябе на арганізацыю палітычнага ладу Беларусі і аб скліканні Усебеларускага
з’езда Саветаў. Для арганізацыі з’езда была вылучана камісія ў складзе Канчара, Караткевіча, Пеўзнера, Альхоўскага і Л. Калядкі, якая прыняла рашэнне
склікаць з’езд у Мінску, Рагачове, Гомелі або Слуцку па дамоўленасці з СНК
РСФСР не пазней за 15 снежня з мэтай «аб’яднаць рэвалюцыйную савецкую дэмакратыю Беларусі ў адну абласную арганізацыю, абмеркаваць праблему палітычнага ладу Беларусі і падрыхтаваць матэрыялы для арганізацыі
аўтаноміі саветаў Беларусі». Пры абмеркаванні прагучала нават прапанова
аб стварэнні на з’ездзе Беларускай савецкай рэспублікі і яе СНК, але Канчар
быў паслядоўным праціўнікам федэралізацыі Расіі; было прынята рашэнне
дамовіцца пра палітычны лад Беларусі з Леніным і Сталіным. Арганізацыя
з’езда фінансуецца за кошт казны, дзеля чаго СНК павінен прадаставіць
ў распараджэнне БАК бясплатна тэлефон, тэлеграф, радыё і пошту. У выніку
спрэчак большасць БАК прагаласавала за запрашэнне на з’езд прадстаўнікоў
ВБР і ЦБВР. Была створана праграма з’езда, смета ў 655 195 рублёў (у іншых
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крыніцах — 50 тысяч), якую прыблізна і выдзяліў пасля СНК РСФСР,
і дакладная запіска на імя СНК РСФСР, дзе падкрэслівалася неабходнасць
«выкрыцця падмана» ВБР, «ліквідаваць з дарогі» яе і «арганізаваць беларускую
дзяржаўнасць у адпаведнасці з жаданнямі і інтарэсамі саміх сялян, рабочых
і салдат, саміх працоўных Беларусі».
На перамовы з БАК у Пецярбург ад ВБР 24[3, с. 55] або 28 лістапада
прыбылі Я. Варонка і Я. Мамонька.[6, c. 124][5, c. 140] Як сведчыць Канчар,
стасункі яго арганізацыі з ВБР і ЦБВР былі фармальнымі і асцярожнымі, аднак
група дэпутатаў, у ліку якой быў і ён сам, знаёмых з нацыянальным рухам,
ставілася да іх прыхільна. Пад ціскам шэрагу дэпутатаў, БАК пастанавіла
склікаць свой з’езд без удзелу ВБР і ЦБВР. Апошнія, у сваю чаргу, аб’явілі аб
сваёй правамоцнасці і працягвалі скліканне з’езда на 5 снежня. На наступны
дзень да БАК прыехалі і дэлегаты з’езда беларускіх бежанцаў, скліканым
у верасні Беларускай народнай грамадой у Маскве: Бонч-Асмалоўскі, Васіль
Брайцаў, Аляксандр Цвікевіч, Язэп Васілевіч. Яны прасілі не адхіляць нацыянальны рух пад кіраўніцтвам Рады. Пасля працяглых тэлефонных перагавораў
паміж трыма згаданымі групоўкамі адбылося пагадненне, але Канчар катэгарычна настаяў на ўмове, што сход 5 снежня лічыцца толькі папярэдняй нарадай, неправамоцнай для прыняцця абавязковых рашэнняў, пакуль не збярэцца
скліканы БАК з’езд, прымеркаваны да 15 снежня.
На сустрэчы з Леніным Канчар прапанаваў ад імя БАК сістэму
мерапрыемстваў, якія павінны «вырваць беларускі рух з рук буржуазіі
і садзейнічаць арганізацыі Беларускай аўтаномнай ССР» «у духу выказванняў
Сталіна», чым Ленін быў задаволены. Паводле ўспамінаў Канчара, звесткі
з Беларусі даходзілі да БАК бедныя і блытаныя, таму аб існаванні Аблвыкамзаха і СНК Заходняй вобласці і фронту ён даведаўся толькі на гэтай сустрэчы
ад Свярдлова, які аднак заўважыў, што гэта «часовая рэвалюцыйная ўлада
края» і Масква гатовая вітаць стварэнне такой жа адданай бальшавікам,
але больш блізкай беларускаму працоўнаму насельніцтву савецкай улады,
з чым пагадзіўся і Ленін, які паабяцаў даць Аблвыкамзаху дапамагаць БАК.
Выдачу канчатковага дазвола на правядзенне з’езда даручылі старшыні Наркамнаца І. Сталіну. На сустрэчы з ім Канчар зноў падкрэсліў неабходнасць
барацьбы з «нацыяналістычнымі» беларускімі арганізацыймі, але папярэдзіў,
што Аблвыкамзах недаацэньвае нацыянальны рух у прынцыпе і, магчыма,
таксама не паспрыяе намаганням БАК. «Маё глыбокае перакананне, — перадае Канчар свае словы ва ўспамінах, — што беларускі нацыянальны рух не
спыніцца — гэта трэба зразумець і яго ўзяць у свае рукі, іначай Беларуская
рада, у саюзе з Украінскай радай, умацуе свае пазіцыі і прывядзе да паўстання».
У адказ Сталін запэўніў, што беларускі народ мае такое ж права на самавызначэнне, як і ўсе астатнія, з’езд бальшавікі падтрымаюць і дазваляюць праводзіць
яго сумесна з ВБР (меркавалася прапанаваць ёй супрацоўніцтва, у выпадку
супраціўлення — у вогуле адхіліць ад з’езда), але менавіта як з’езд Саветаў, які б
прадстаўляў рабочых, сялян і рэвалюцыйных салдат. Сталін папярэдзіў, што
СНК Заходняй вобласці — расійскі ўрад, а не абласны, пры гэтым пагадзіўся
рэарганізаваць часовы мясцовы Аблвыкамзах, калі за гэта выкажацца з’езд
працоўных Беларусі, таму з ім трэба мець кантакт і не сварыцца.
Вынікам перамоваў Наркамнаца і БАК стала пагадненне з 6 пунктаў.
[3, с. 53] Згодна з другім яго пунктам, улада ў Беларусі павінна належыць
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Савету рабочых і салдацкіх дэпутатаў, абранаму на Усебеларускім з’ездзе.
Пункт 6 гарантаваў «безумоўнае і поўнае права вольнага самавызначэння беларускага народа». Улада на месцах павінна захоўвацца за Саветамі.
Такім чынам, ініцыятыва склікання І Усебеларускага з’езда прагучала ад
беларускіх арганізацый (Вялікай Беларускай рады, Цэнтральнай беларускай
вайсковай рады) яшчэ ў верасні 1917 года пад уплывам украінскага руху і задумвалася ў рэчышчы прынцыпаў Лютаўскай рэвалюцыі, а сам з’езд меркаваўся як
аналогія Усерасійскага ўстаноўчага сходу.
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ПЕРВЫЙ ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД (КОНГРЕСС)
И ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В 90-е годы XX столетия, когда Беларусь стала на путь построения демократического социального правового государства, начали активно проводиться
исследования, касающиеся истории становления и развития белорусской
государственности. Ученые исследуют развитие государственных и правовых
институтов Беларуси, начиная с древнейших времен и заканчивая сегодняшним днем. Однако по-прежнему существуют проблемные вопросы, касающиеся периода возникновения государственности, концепций образования ВКЛ,
попытки создания белорусской государственности в 1917—1919 гг. и др.
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