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Яны са праў ды бы лі пер шы мі на 

шля ху бе ла ру саў да мэ ты «людзь мі 

звац ца». Ім не бы ло ў ка го ву чыц ца, 

яны дзей ні ча лі най перш па ўлас ным 

ра зу мен ні і сум лен ні, бо ве да лі, што, 

акра мя са міх бе ла ру саў, гэ та не па-

трэб на фак тыч на ні ко му. Па мы ля лі-

ся, у чымсь ці бы лі ра ман ты ка мі і ідэа-

ліс та мі. Але за ад ну гэ ту ідэю — даць 

бе ла ру сам сваю дзяр жаў насць — мы 

па він ны як мі ні мум пра іх ве даць. Як і 

пра тыя ва рун кі, у якіх яны спра ба ва лі 

дадзеную ідэю ажыц ця віць. Ме на ві та 

пра гэ та мы і гу та рым з Ва лян ці нам 

МА ЗЕ ЦАМ, кан ды да там гіс та рыч-

ных на вук, су пра цоў ні кам ад дзе ла 

на вей шай гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты-

ту та гіс то рыі НАН.

— Ва лян цін Ген ры ха віч, лю-

дзі, якія сто га доў на зад ра бі лі 

спро бу ства рыць Бе ла рус кую 

На род ную Рэс пуб лі ку, — гэ та 

тыя са мыя дзея чы, якія ачоль-

ва лі 1-ы Усе бе ла рус кі з'езд, ці 

ўсё-ткі нех та з іх пас ля раз го ну 

з'ез да баль ша ві ка мі вы быў з 

гуль ні?

— 14 снеж ня 1917-га, ка лі пры-

еха ла боль шасць дэ ле га таў, з'езд 

сфар мі ра ваў Са вет з'ез да. У лі-

ку 57 ча ла век Са ве та з'ез да бы лі 

вя до мыя дзея чы бе ла рус ка га на-

цы я наль на га ру ху: Язэп Ва рон ка 

(стар шы ня), Алесь Бур біс, Язэп 

Ды ла, Яў хім Кар скі, Яў сей Кан чар, 

Ар кадзь Смо ліч, Сы мон Рак-Мі хай-

лоў скі, Аляк сандр Цві ке віч і іншыя. 

У ноч 17 на 18 снеж ня 1918 го да, 

«за ма цоў ва ю чы сваё пра ва на са-

ма вы зна чэн не, аб ве шча нае Ра сій-

скай рэ ва лю цы яй, і сцвяр джа ю чы 

дэ ма кра тыч ны рэс пуб лі кан скі лад 

у ме жах Бе ла рус кай зям лі для вы-

ра та ван ня род на га краю і за сця ро гі 

яго ад па дзе лу і ад ры ву ад Ра сій-

скай дэ ма кра тыч най фе дэ ра тыў-

най рэс пуб лі кі», 1-ы Усе бе ла рус-

кі з'езд па ста на віў: «не ад клад на 

ўтва рыць са свай го скла ду ор ган 

Кра ё вай ула ды ў асо бе Усе бе ла-

рус ка га Са ве та ся лян скіх, сал дац-

кіх і ра бо чых дэ пу та таў, які ча со ва 

ста но віц ца на ча ле кі ра ван ня кра-

ем». І ўжо са ма наз ва ор га на кра ё-

вай ула ды — «са вет» свед чыць пра 

тое, што ар га ні за та ры з'ез да — 

у асно ве сва ёй прад стаў ні кі пар тый 

са цы я ліс тыч на га кштал ту — ба чы-

лі бу ду чы ню ме на ві та ў ства рэн ні 

са цы я ліс тыч най дзяр жа вы. Але 

ра зу мен не са цы я ліз му і пра ва на-

цый на са ма вы зна чэн не ў баль ша-

ві коў Абл вы кам за ха і ў бе ла рус кіх 

на цыя наль ных дзея чаў бы ло роз-

ным. Пас ля гвал тоў на га раз го ну 

з'ез да яго дэ ле га ты не спа ло ха лі ся, 

а са бра лі ся 18 снеж ня 1918 го да 

ў дэ по Лі ба ва-Ро мен скай чы гун кі, 

дзе па ста на ві лі: «Са вет з'ез да пры-

знаць вы ка наў чым ор га нам з'ез да, 

аба вяз кам яко га з'яў ля ец ца пра-

вя дзен не ў жыц цё ўсіх ра шэн няў і 

па ста ноў з'ез да».

Ра зам з тым, за ста вац ца і пра-

ца ваць у Мін ску ўся му скла ду Са-

ве та з'ез да ў тых аб ста ві нах бы ло 

над звы чай скла да на — не бы ло 

га ран тыі, што мяс цо выя баль ша-

ві кі, ня гле дзя чы на рэ ка мен да-

цыі з Пет ра гра да, не возь муц ца 

за ста рое і не пач нуць раз га няць 

і арыш тоў ваць Са вет з'ез да чар-

го вы раз. Та му на па ся джэн ні 

Са ве та з'ез да, якое ад бы ло ся 

21 снеж ня, з лі ку Са ве та з'ез да 

быў вы лу ча ны Вы ка наў чы ка мі-

тэт на ча ле з Язэ пам Ва рон кам. 

У вы ні ку тыя з дэ ле га таў з'ез да, якія 

ме лі маг чы масць пра ца ваць, за ста-

лі ся ў Мін ску. Вы ка наў ча му ка мі-

тэ ту Са ве та з'ез да па ста но вай ад 

21 снеж ня 1917 го да бы ло да ру ча-

на ўзяць ула ду ў свае ру кі, ка лі на 

гэ та бу дуць спры яль ныя аб ста ві ны, 

і за няц ца бе ла ру сі за цы яй са ве таў 

на мес цах. У той час як баль ша ві кі, 

не ма ю чы боль шас ці ў скла дзе шэ-

ра гу гу берн скіх і па вя то вых Са ве-

таў, ство ра ных на бе ла рус кіх зем-

лях на пра ця гу са ка ві ка—ве рас ня 

1917 го да, іх раз га ня лі, на цы я наль-

ныя дзея чы, як ба чым, пры ма лі Са-

ве ты як фор му ўла ды, ні я кім чы нам 

ся бе ім не су праць пас таў ля ю чы... 

Так са ма Вы ка наў чы ка мі тэт па ві-

нен быў па кла па ціц ца аб склі кан ні 

ў снеж ні 1918 го да Усе бе ла рус ка га 

ўста ноў ча га схо ду, на якім бу дзе 

кан чат ко ва вы ра ша на пы тан не аб 

той ці ін шай фор ме ўла ды.

— У та кім вы пад ку, атрым лі-

ва ец ца па ра докс: фак тыч на лю-

дзі, якія не тое што бы лі ла яль-

ныя — пад трым лі ва лі са вец кую 

ўла ду, пас ля пры хо ду ў Мінск 

нем цаў па чы на юць су пра цоў ні-

чаць ужо з імі...

— Ні я кім чы нам нель га ра біць 

та кія спро шча ныя вы сно вы. Да 

пры хо ду нем цаў, ка лі баль ша ві коў 

у Мін ску ўжо не бы ло, кі раў ні кі Вы-

ка наў ча га ка мі тэ та Са ве та з'ез да 

па спе лі паў сюль раз ве сіць аб вест-

ку аб тым, што ство ра ны бе ла рус кі 

ўрад — На род ны Сак ра та ры ят Бе-

ла ру сі. Нем цы, кі ру ю чы ся ўмо ва мі 

ва ен на га ча су, на ту раль на, акра мя 

сва ёй ула ды не ха це лі ба чыць ні я-

кай ін шай на аку па ва най тэ ры то рыі. 

Нем цы, да рэ чы, увай шлі ў Мінск 

без бою, го рад ні хто не аба ра няў. 

І прый шоў шы ў Мінск, яны ўба чы лі 

кар ці ну: ней кія там бе ла ру сы, пра 

якіх да гэ туль не чу лі, за яў ля юць 

пра ва на ўла ду. І пер шае, што зра-

бі лі нем цы, — са рва лі з бу дын ка на 

сён няш няй пло шчы Сва бо ды, дзе 

ў лю тым 1918 го да раз мя шчаў ся 

На род ны Сак ра та ры ят, уз ня ты за 

не каль кі дзён да гэ та га бела-чыр-

во на-бе лы сцяг і кан фіс ка ва лі ка су 

На род на га Сак ра та ры я та.

Сам На род ны Сак ра та ры ят быў 

прак тыч на рас пу шча ны — пры 

гэ тым ні ко га не арыш та ва лі, але 

лю бая па лі тыч ная дзей насць бы-

ла за ба ро не на. Акра мя та го, быў 

вы да дзе ны асоб ны за гад аб рос-

пус ку бе ла рус ка га пал ка, фар мі ра-

ван не яко га толь кі па чы на ла ся пад 

кі раў ніц твам Кан стан ці на Еза ві та-

ва, — да пры хо ду нем цаў за пі са лі ся 

не каль кі дзя сят каў ча ла век. Ка лі ж 

Еза ві таў зра біў спро бу зноў са браць 

гэ ты полк — яго арыш та ва лі.

— Фак тыч на гэ тым лю дзям, 

якія ў снеж ні 1917-га са бра лі 

прад стаў ні чы з'езд і ўпер шы ню 

агу чы лі ідэю бе ла рус кай на цы я-

наль най дзяр жаў нас ці, у лю тым 

1918-га не бы ло ін ша га ва ры ян-

та, як за ста вац ца на гэ тай зям лі 

і пра цяг ваць неш та ра біць для 

рэа лі за цыі гэ тай ідэі...

— Так, ім за ста ва ла ся толь кі 

са ма ар га ні зоў вац ца. Сле дам за 

баль ша ві ка мі, якія ра за гна лі Усе-

бе ла рус кі з'езд, з'е хаць яны не маг-

лі, нем цам яны так са ма не ве ры лі: 

вай на на той час іш ла ўжо не пер-

шы год, бе ла рус кія зем лі па цяр пе лі 

ад яе больш за ін шыя, а да дай це 

яшчэ ты ся чы бе жан цаў. Са мі дзея-

чы БНР, па вод ле іх жа слоў, ста ві лі 

пе рад са бой за да чу ства рыць моц-

ны па лі тыч ны цэнтр. Яны пі са лі: 

«Мы аб мі на ем тут сло ва «ўла да». 

Ула да па він на рас паў сюдж вац ца на 

ней кую тэ ры то рыю. Ця пер ні ад на з 

бе ла рус кіх па лі тыч ных струк тур не 

мо жа па хва ліц ца гэ тым». Яны не 

бы лі ўта піс та мі-ра ман ты ка мі, яны 

цвя ро за ацэнь ва лі сі ту а цыю. Але, 

ра зу ме ю чы, што фак тыч най ула ды 

яны не ма юць, гэ тыя лю дзі рук не 

скла да лі, а дзей ні ча лі: ства ра лі той 

са мы па лі тыч ны цэнтр, яго ася род-

кі на мес цах. Бо яны ве да лі, што 

вай на ра на ці поз на скон чыц ца, і 

на пе ра га во рах аб мі ры бе ла ру сы 

па він ны го лас на за явіць пра ся бе, 

пра сваё пра ва ства раць улас ную 

дзяр жа ву на гэ тай зям лі...

— Але пад пі сан не Брэсц ка-

га мі ру ад бы ло ся знач на ра ней, 

чым гэ тыя па мкнен ні ней кім чы-

нам маг лі б спраў дзіц ца...

— Без умоў на. Бе ла ру сы ў Брэс-

це імк ну лі ся стаць не толь кі аб' ек-

там, але і суб' ек там тых пе ра моў. 

Але Леў Троц кі, які прад стаў ляў 

ін та рэ сы Ра сій скай Рэс пуб лі кі, за-

явіў, што ні пра якіх бе ла ру саў не 

ве дае, і та му прад стаў ніц тву бе-

ла ру саў як са ма стой най дэ ле га-

цыі бы ло ад моў ле на. Хоць та кая 

дэ ле га цыя, сфар мі ра ва ная Вы ка-

наў чым ка мі тэ там Са ве та з'ез да, 

на кі ра ва ла ся ў Брэст яшчэ да та го, 

як нем цы ўвай шлі ў Мінск. Ці ка ва, 

што для гэ тай дэ ле га цыі Май сей 

Гут ман, прад стаў нік Аб' яд на най яў-

рэй скай са цы я ліс тыч най ра бо чай 

пар тыі, склаў спе цы яль ны ме ма-

ран дум, які мер ка ва ла ся агу чыць 

на брэсц кіх пе ра гаворах. Гут ман 

быў іні цы я та рам ства рэн ня Лі гі на-

ро даў, якая б да па ма га ла вы ра-

шаць кан флік ты па між кра і на мі без 

ва ен ных дзе ян няў, шля хам пе ра га-

во раў, — фак тыч на пра воб ра за Лі гі 

на цый. Та кім чы нам, мож на лі чыць, 

што ўпер шы ню ідэя без ва ен на га 

вы ра шэн ня кан флік таў зы хо дзі ла 

ме на ві та з Бе ла ру сі. Да рэ чы, на 

ква тэ ры Гут ма на пры ма ла ся Дру-

гая Устаў ная гра ма та да на ро даў 

Бе ла ру сі 9 са ка ві ка 1918 го да, якой 

аб вя шча ла ся пра ства рэн не БНР. 

Брэсц кі мір уво гу ле не ўлі чыў ін та-

рэ саў бе ла ру саў. І на ват ка лі дзея-

чы БНР звяр та лі ся да гер ман ска га 

кі раў ніц тва з прось бай пры знаць 

рэс пуб лі ку, нем цам не трэ ба бы ло 

ні чо га пры дум ляць, каб ад мо віць, 

да стат ко ва бы ло фар му лёў кі: «У 

ад па вед нас ці з умо ва мі Брэсц ка-

га мір на га да га во ра...», бо ў тым 

да га во ры ні пра бе ла ру саў, ні тым 

больш пра іх дзяр жа ву не бы ло ні 

сло ва.

— На вош та та ды бы ло пры-

маць аж но тры Устаў ныя гра-

ма ты, пры чым дзве — ужо пры 

нем цах? І ча му ме на ві та Трэ цяя 

ў най ноў шай гіс то рыі бе ла рус-

кай дзяр жаў нас ці лі чыц ца са май 

важ най з іх?

— У Дру гой Устаў ной гра ма-

це бы ло аб ве шча на толь кі ства-

рэн не БНР. А вось ужо ў Трэ цяй, 

пры ня тай 25 са ка ві ка, бы ла аб-

ве шча на...

— Не за леж насць?

— Так, але гэ та не са мае га лоў-

нае. Утрым лі ваў ся зва рот да ўсіх 

за ці каў ле ных ба коў пе ра гле дзець 

умо вы Брэсц ка га мі ру з тым, каб 

ад на віць і за ха ваць ЦЭ ЛАС НАСЦЬ 

бе ла рус ка га краю. Ме на ві та з гэ тай 

мэ тай і склі каў ся ў снеж ні 1917-га 

Усе бе ла рус кі з'езд. Та му што без 

гэ тай умо вы ні аб якім су ве рэ ні тэ-

це, ні аб якой не за леж нас ці га ва-

рыць не маг чы ма. Да рэ чы, Ма кар 

Краў цоў у сва іх ус па мі нах пі саў: 

«Мы не спя ша лі ся ад лу чыц ца ад 

свай го ўсход ня га су се да». Але той 

гвалт, які быў учы не ны да бе ла-

рус ка га краю па ўмо вах Брэсц ка-

га мі ру, ка лі бе ла рус кія зем лі бы лі 

прос та па дзе ле ныя па між усі мі, 

акра мя бе ла ру саў, пры му сіў пра-

явіць ра шу часць. І гэ та ра шу часць 

вы лі ла ся ў пры няц це Трэ цяй Устаў-

ной гра ма ты. Ка лі б не та кія ўмо вы 

Брэсц ка га мі ру, спра ва, ду маю, не 

пай шла б да лей па тра ба ван ня аў-

та но міі Бе ла ру сі ў скла дзе Ра сій-

скай дзяр жа вы.

— Цэ лас насць тэ ры то рыі на 

той час бы ла то ес ная не за леж-

нас ці, ці яна бы ла пер ша снай, а 

не за леж насць — пас ля?

— А ад стой ваць цэ лас насць тэ-

ры то рыі мо жа толь кі дзяр жа ва. 

У Брэс це на шым дэ ле га там так і 

за яві лі: ка лі б вы прад стаў ля лі не 

Вы ка наў чы ка мі тэт Са ве та з'ез да, 

а ўрад Бе ла рус кай рэс пуб лі кі — і 

раз мо ва б з ва мі бы ла ін шай, як з 

паў на вар тас ным удзель ні кам пе ра-

га вор на га пра цэ су.

— Але ж гэ ту са мую не за леж-

насць, як і па тра ба ван не цэ лас-

нас ці, так ні хто і не пры знаў. Чым 

жа кі ра ва лі ся і на што спа дзя ва-

лі ся тыя, хто пад піс ваў устаў ныя 

гра ма ты, ства раў урад дзяр жа вы 

без ула ды?..

— ... І, пад крэс лю, — дзяр жа вы 

без вой ска. На род ны Сак ра та ры ят 

ча ты ры ра зы звяр таў ся да ня мец кіх 

ула даў з прось бай да зво ліць рэ гіст-

ра цыю бе ла ру саў-афі цэ раў. Ма ла 

та го, што нем цы не да зва ля лі — 

яны не пра пус ка лі гэ тых лю дзей 

на тэ ры то рыю Бе ла ру сі. Але на ват 

без ула ды і без вой ска гэ тыя лю дзі 

ар га ні зоў ва лі гас па дар ча-эка на-

міч ную дзей насць. Нем цы не за-

ба ра ня лі гэ та ра біць. 25 кра са ві ка 

бы ла ство ра на Бе ла рус кая ганд лё-

вая па ла та пад кі раў ніц твам Пят ра 

Крэ чэў ска га, а ў Кі е ве ства ра ец ца 

так са ма Бе ла рус кая ганд лё вая па-

ла та ва Укра і не пад на ча лам Міт ра-

фа на Доў нар-За поль ска га.

— Атрым лі ва ец ца, та га час ны 

ўрад БНР кла па ціў ся най перш 

пра эка но мі ку...

— Гэ тыя лю дзі прос та ста ра лі ся 

зра біць тое, што мож на бы ло зра-

біць у над звы чай скла да ных умо вах 

на та га час ны мо мант. На прык лад, 

у каст рыч ні ку 1918 го да Ра да БНР 

рас па ча ла рэ гіст ра цыю бес пра цоў-

ных з мэ тай іх пра ца ўлад ка ван ня. 

Бы ла на ла джа на ра бо та паш то-

ва-тэ ле граф най служ бы. Вя лі кія 

ам бі цый ныя мэ ты — ства рэн ня 

не за леж най дзяр жа вы — у гэ тых 

лю дзей, не су мнен на, бы лі, але яны 

зай ма лі ся вы ра шэн нем на дзён ных 

пы тан няў сва іх су ай чын ні каў.

Але са мае вя лі кае іх да сяг нен-

не — ад ра джэн не на цы я наль на-

куль тур на га жыц ця. Да мо ман ту 

аб вя шчэн ня БНР пра цэс фар мі ра-

ван ня бе ла ру саў як на цыі не быў 

за вер ша ны. І пры чы на гэ тай не-

за вер ша на сці — па дзел па вод ле 

ве ра выз нан ня на пра ва слаў ных-

«рус кіх» і ка та лі коў-«па ля каў». 

Гэ та пра яў ля ла ся на ват і ў пра ва-

пі се: част ка бе ла рус кіх вы дан няў 

дру ка ва ла ся ла цін кай, част ка — 

кі ры лі цай. 3 кра са ві ка 1918 го да 

бе ла рус кая мо ва бы ла аб ве шча на 

дзяр жаў най мо вай БНР, а прад-

стаў ні кам ін шых на цы я наль нас цяў 

да зва ля ла ся сва бод на ка рыс тац ца 

сва ёй род най мо вай.

— Але для та кой асвет ніц кай 

дзей нас ці, зда ец ца, у той час бы-

ла не пад рых та ва ная гле ба...

— Так, гле ба бы ла не тое што 

не пад рых та ва ная — не спры яль-

ная. Бо, каб па шы раць тое са мае 

бе ла рус кае дру ка ва нае сло ва, трэ-

ба, каб бы лі тыя, хто эле мен тар на 

ўмее чы таць. Мно гія ж на шы ся-

ля не ўво гу ле бы лі не пісь мен ныя. 

Але на ват у та кіх не спры яль ных 

умо вах зроб ле на бы ло ня ма ла: на 

працягу не каль кіх ме ся цаў толь кі ў 

Мін ску ар га ні за ва лі дзе сяць бе ла-

рус кіх школ, а ўся го на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі ў 1918-м дзей ні ча ла, па-

вод ле не ка то рых звес так, ад 150 

да 350 бе ла рус кіх школ. А ле там 

1918 го да ўжо не ха па ла на стаў-

ні каў, якія б маг лі вы кла даць у ад-

кры тых шко лах. І ў Мін ску ад кры лі 

пад рых тоў чыя кур сы, бы лі ство ра-

ныя бе ла рус кія гім на зіі ў Слуц ку і 

ў Будс ла ве...

— Нем цы, на ват ужо ка лі ў іх 

ад бы ла ся рэ ва лю цыя, так і не 

да зво лі лі БНР стаць са праўд най 

дзяр жа вай. Ці бы лі ней кія спа-

дзя ван ні на баль ша ві коў, якія 

прый шлі ў кан цы 1918-га?

— Мно гія з кі раў ніц тва БНР, якія 

бы лі са цы я ліс та мі, спа дзя ва лі ся, 

што ўдас ца да мо віц ца з са вец кай 

ула дай ства рыць свае вай ско выя 

сі лы, каб су мес на з баль ша ві ка мі 

ба ра ніць край ад но ва га агрэ са-

ра — Поль шчы. Але да мо віц ца не 

ўда ло ся. Усе ўста но вы БНР бы лі аб-

ве шча ныя па-за за ко нам, а дзея чы 

БНР, якія за ста лі ся ў Мін ску, у па-

чат ку 1919-га бы лі арыш та ва ныя 

(праў да, не на доў га). У той жа час 

пас ля аб вя шчэн ня БССР кі раў ні кі 

БНР пры зна ва лі, што баль ша ві кі 

рэа лі зу юць тыя мэ ты, якія ста вяць 

пе рад са бой яны. Пра гэ та мож на 

мер ка ваць з пе ра піс кі Ан то на Луц-

ке ві ча з Ар ка дзем Смо лі чам. «Ка лі 

бе ла рус кая дзяр жаў насць бу дзе на-

да лей ума цоў вац ца, то мы згод ныя 

ва я ваць з усім све там, каб пад тры-

маць баль ша ві коў і за ха ваць гэ ту 

дзяр жаў насць»... Але пас ля бы лі 

зроб ле ныя кро кі, якія імк нен не за-

ха ваць дзяр жаў насць па ста ві лі пад 

пы тан не, — БССР аб' яд на лі з Лі тоў-

скай рэс пуб лі кай, пас ля быў за клю-

ча ны Рыж скі мір, БССР за ста ла ся 

ў ме жах шас ці па ве таў. Зня ве рыў-

шы ся, мно гія дзея чы БНР едуць у 

эміг ра цыю, і там дып ла ма тыч ным 

шля хам спра бу юць ба ра ніць ін та рэ-

сы Бе ла ру сі. Ан тон Луц ке віч спра-

ба ваў тра піць у Па рыж на мір ную 

кан фе рэн цыю, каб агу чыць сваю 

па зі цыю ў дып ла ма тыч ным па рад-

ку. Але яго не вы пус ці лі са сва ёй 

тэ ры то рыі па ля кі...

— І ў 1925 го дзе ўрад БНР 

склаў свае паў на моц твы.

— Дак лад ней, са ма рас пус ціў-

ся. Бо паў на вар тас на га скла ду 

ўра да, ха ця б та ко га, які пра ца ваў 

у 1918 го дзе, ужо не бы ло. Не ка то-

рыя з яго дзея чаў пра ца ва лі ўжо ў 

БССР па спе цы яль нас ці, дзе ля ка-

рыс ці свай го на ро да. Ар кадзь Смо-

ліч вы кла даў у БДУ, Ян ка Се ра да, 

ве тэ ры нар па пра фе сіі, за сноў ваў 

у Мін ску ве тэ ры нар на-заа тэх ніч ны 

тэх ні кум... Да та го ж у той час тэ-

ры то рыя БССР знач на па вя лі чы ла-

ся, іш ла ак тыў ная бе ла ру сі за цыя, 

ства ра ла ся на цы я наль ная ака дэ-

мія на вук — фак тыч на ад бы ва ла ся 

тое, што ста віў сва ёй мэ тай і ўрад 

БНР. За ста ва ла ся толь кі пры знаць 

гэ та і або да лу чыц ца да пра цэ су, 

як зра бі лі гэ та Язэп Лё сік, Вац лаў 

Лас тоў скі, Аляк сандр Цві ке віч, вяр-

нуў шы ся на Ра дзі му, або ады сці 

ад спраў, шка ду ю чы, што ма ра 

здзяйс ня ец ца без іх...

Гу та ры ла Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

У ПЭЎ НЫ ЧАС, У ПЭЎ НЫМ МЕС ЦЫ
Як і ў якіх умо вах па чы на ла ажыц цяў ляц ца ідэя бе ла рус кай на цы я наль най дзяр жаў нас ці

Пад час круг ла га ста ла, пры све ча на га па дзе ям ста га до вай 

даў нас ці, якія раз горт ва лі ся ў Бе ла ру сі 

(гл. «Звяз ду» за 17 сту дзе ня), удзель ні кі дыс ку сіі не абы шлі 

ўва гай асоб, якія ўзя лі на ся бе сме ласць у кан цы 1917 го да 

аб вяс ціць аб пра ве бе ла ру саў на са ма стой нае на цы я наль нае 

дзяр жаў нае ўтва рэн не і па чаць ажыц цяў ляць гэ ту ідэю. 

Як трап на за ўва жыў та ды ака дэ мік Мі ха іл Кас цюк, 

«прай шло сто га доў, а мы так і не зра зу ме лі, 

не да пра ца ва лі гэ та ра зу мен не для са міх ся бе, 

што гэ та бы ла за апан та ная ка гор та».
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