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I УСЕБЕЛАРУСКI З’ЕЗД I ЯГО РОЛЯ Ў ГIСТРЫII
БЕЛАРУСI

Разглядаюцца ўмовы склiкання I Усебеларускага з’езда i яго значэння для прак-
тычнага выпашэння пытання беларускага дзяржаўнага самавызначэння.

Iдэя склiкання з’езда прадстаўнiкоў ад бе-
ларускiх губерняў узнiкла яшчэ вясной 1917
г. Пра намер яго правядзення было за-
яўлена беларускiмi нацыянальнымi дзеячамi
на нарадзе ў Маскве ў вераснi 1917 г.
Ажыццявiць iдэю дзяржаўнага самавызначэння
Беларусi паспрабавалi прадстаўнiкi беларускiх
нацыянальных арганiзацый: Вялiкай беларускай
рады (далей – ВБР) (выступала за незалежную
дзяржаву) i Беларускага абласнога камiтэта (да-
лей – БАК ) (выступаў за аўтаномiю ў складзе
Расii) у снежнi 1917 г. на I Усебеларускiм з’ездзе.
Ён павiнен быў адкрыцца 5 снежня 1917 г. у Мiн-
ску, але змог сабрацца ў поўным складзе толькi
15 – 18 снежня, калi i пачаў абмеркаванне га-
лоўнага пытання – арганiзацыi краёвай улады i
праблемы самавызначэння беларускага народа.
На з’езд прыехалi 1872 дэлегаты, у т.л. 1167
з правам рашаючага голасу. З’езд заслухаў
даклад А. Бонч-Асмалоўскага па зямельным
пытаннi, але адзiнай пазiцыi па iм не вы-
працаваў, адклаўшы яго вырашэнне надалей.
Асноўная ж барацьба разгарнулася па фор-
мах нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэн-
ня Беларусi i яе ўзаемаадносiнах з Расiяй.
З’езд прызнаў права беларускага народа на са-
мавызначэнне i дэмакратычную форму кiраван-
ня. На iм выявiлiся сур’ёзныя разыходжваннi
ў светапоглядзе i палiтычных поглядах яго ўд-
зельнiкаў, у прыватнасцi памiж членамi бела-
рускай сацыялiстычнай грамады i прыхiльнiкамi
БАК. Так, калi першыя выступалi за шырокую
аўтаномiю i нават незалежнасць, другiя пры-
трымлiвалiся курса на захаванне саюза з Расiяй.
На з’ездзе былi абраны яго Рада з 71 прад-
стаўнiка розных партый i выканкам Рады. Пас-
ля доўгiх дыскусiй у ноч з 17 на 18 снежня бы-
ла прынята рэзалюцыя: «Основываясь на сво-
ем праве на самоопределение, объявленном Рос-
сийской Революцией, и утверждая демократиче-
ский и республиканский строй в границах Бе-
лорусской земли, для спасения родного края, и
предотвращения его раздела и отрыва от Россий-
ской демократической федеративной республи-
ки, I Всебелорусский съезд постановляет: неза-
медлительно создать из состава съезда орган
краевой власти в лице Всебелорусского Совета

крестьянских, солдатских и рабочих депутатов,
который временно становится во главе руковод-
ства краем, вступая в деловые сношения с Цен-
тральной властью, ответственной перед Советом
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов».
Першапачаткова бальшавiцкiя дэпутаты пры-
малi ўдзел у з’ездзе, аднак пасля прыняц-
ця iм рэзалюцый, не прызнаваўшых ле-
гiтымнасць улады бальшавiкоў, пакiнулi сход.
З’езд не паспеў завяршыць сваёй работы, бо
быў разагнаны ў ноч на 18 снежня 1917 г.
па загаду СНК Заходняй вобласцi i фронта.
Сiлавая акцыя бальшавiкоў супраць I Усебела-
рускага з’езда моцна падарвала давер беларускiх
нацыянальна-палiтычных сiл да савецкай ула-
ды. 18 снежня 1917 г. на падпольным пасяджэн-
нi быў утвораны выканкам рады Усебеларускага
з’езда, якi стаў палiтычным цэнтрам арганiзацыi
барацьбы супраць савецкай улады ва Усходняй
Беларусi. А заключаны 3 сакавiка 1918 г. Бресц-
кi мiр, у адпаведнасцi з якiм Германiя i РСФСР,
не дапусцiўшы да ўдзелу ў перамовах прад-
стаўнiкоў Беларусi, падзялiлi беларускiя землi,
стаў апошняй кропляй. Савецка-германскае па-
гадненне канчаткова пераканала лiрадаў нацы-
янальнага руху ў неабходнасцi стварэння неза-
лежнай беларускай дзяржавы. Спробай ажыц-
цяўлення гэтай iдэi стала абвяшчэнне ў са-
кавiку 1918 г. Беларускай Народнай Рэспублiкi.
Такiм чынам, I Усебеларускi з’езд быў рас-
пушчаны не за спробу рэалiзаваць права бе-
ларускага народа на самавызначэнне, а за
спробу лiквiдаваць савецкую ўладу i ад-
хiлiць бальшавiкоў ад кiраўнiцтва краем.
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