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«Аб' яві лі, 
што бя руць 
ула ду 
ў свае ру кі»

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: 

Шля хі ста наў лен ня бе-

ла рус кай на цы я наль най 

дзяр жаў нас ці бы лі вель мі 

скла да ныя, рэа лі зоў ва лі-

ся ня прос та. Да стат ко ва 

ўспом ніць пра тое, што 

пер шым штурш ком для яе 

прак тыч най рэа лі за цыі стаў 

Пер шы Усе бе ла рус кі з'езд, 

які ад быў ся ў снеж ні 1917 

го да. Ме на ві та на ім бы ло 

пры ня та ра шэн не, што на 

тэ ры то рыі бе ла рус кіх гу бер-

няў па він на быць ство ра на 

бе ла рус кая дзяр жаў насць 

у фе дэ ра тыў ным са ю зе з 

РСФСР, якая на той час іс-

на ва ла. Ін шая спра ва, што 

праз пэў ны час з'езд ра за-

гна лі. Да лей шы шлях быў 

да во лі скла да ны, бо мяс цо-

выя са вец кія ор га ны ўла ды, 

якія іс на ва лі пас ля рэ ва лю-

цыі 1917 го да ў Бе ла ру-

сі — Аб лас ны вы ка наў чы 

ка мі тэт за ход няй воб лас ці 

і фрон ту і ін шыя, — не жа-

да лі дзя ліц ца ты мі ры ча га-

мі ўла ды, якія ме лі ся ў іх, з 

бе ла рус кі мі на цы я наль ны мі 

са вец кі мі ар га ні за цы я мі. І ў 

вы ні ку, ня гле дзя чы на пад-

трым ку з бо ку цэнт раль най 

ула ды, ад ра зу рэа лі за ваць 

той па сыл, які за клад ваў ся 

на Пер шым Усе бе ла рус кім 

з'ез дзе, не атры ма ла ся. 

Пе ра мо вы баль ша ві коў з 

прад стаў ні ка мі аў стра-гер-

ман ска га бло ка ў Брэс це 

бы лі са рва ныя, да мо ву не 

пад пі са лі, і па ча ло ся імк лі-

вае на ступ лен не гер ман скіх 

вой скаў. Вар та ад зна чыць, 

што, ня гле дзя чы на рос пуск 

з'ез да, яго Вы ка наў чы ка-

мі тэт пра цяг ваў дзей ні чаць 

пад поль на. Та му, ка лі баль-

ша ві кі пад па гро зай за няц-

ця нем ца мі гэ тай тэ ры то рыі 

бы лі вы му ша ны па кі нуць 

Мінск, пад поль ны вы ка наў-

чы ка мі тэт за явіў пра тое, 

што бя рэ ўла ду на тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі пад сваё кі-
раў ніц тва. Пад гер ман скай 
аку па цы яй ад бы ло ся аб-
вя шчэн не Бе ла рус кай На-
род най Рэс пуб лі кі. Фак тыч-
на яно бы ло рэ ак цы яй на 
не спра вяд лі вы Брэсц кі мір, 
які па дзя ляў тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі. Пас ля спра ба ва-
лі аб вяс ціць не за леж насць 
БНР, ад нак гэ тыя спро бы 
прак тыч ным ства рэн нем 
дзяр жа вы не скон чы лі ся. 
Бы ла яшчэ ад на част ка 
дзея чаў бе ла рус ка га ру ху, 

якая вель мі плён на пра ца-

ва ла на на цы я наль най гле-

бе ў ме жах са вец кай Ра сіі. 

Нам не аб ход на ўспом ніць 

Бе ла рус кі на цы я наль ны 

ка мі са ры ят, што дзей ні чаў 

пры Нар ка ме па спра вах 

на цы я наль нас цяў пры СНК 

РСФСР. Яго ўзна чаль ва-

лі Чар вя коў, Жы лу но віч і 

шэ раг ін шых бе ла рус кіх 

дзея чаў. І яны не ся дзе лі, 

склаў шы ру кі, а вя лі ра бо ту, 

каб рэа лі за ваць ідэі бе ла-

рус кай са вец кай дзяр жаў-

нас ці. Акра мя та го, вя ла ся 

ве лі зар ней шая ра бо та з бе-

ла ру са мі, якія апы ну лі ся на 

тэ ры то рыі РСФСР. У вы ні ку 

Пер шай су свет най вай ны 

больш чым міль ён бе жан цаў 

з бе ла рус кіх зя мель зна хо-

дзі лі ся ў Ра сіі. Ад бы лі ся 

з'ез ды і схо ды ся род гэ та га 

на сель ніц тва, якія пры ма лі 

рэ за лю цыі ў пад трым ку не-

аб ход нас ці рэа лі за цыі бе ла-

рус кай са вец кай дзяр жаў-

нас ці. Нель га не зга даць і 

пра цу бе ла рус кіх сек цый, 

якія дзей ні ча лі ў скла дзе 

Ра сій скай ка му ніс тыч най 

пар тыі (баль ша ві коў), што 

ўрэш це вы лі ла ся ў ства-

рэн не Ка му ніс тыч най пар-

тыі (баль ша ві коў) Бе ла ру сі і 

па пя рэд ні ча ла аб вя шчэн ню 

Са цы я ліс тыч най Са вец кай 

Рэс пуб лі кі Бе ла ру сі.

«Зда рыў ся б 
ве лі зар ны 
пра вал 
у раз віц ці 
дзяр жаў нас ці»

Па вел СУ ХА РУ КАЎ: 

Праз ста год дзе нам цяж ка 

ў поў най ме ры зра зу мець 

тыя скла да нас ці, з які мі су-

тык ну лі ся тыя, хто ха цеў 

ства рыць пер шую бе ла-

рус кую дзяр жа ву. Але ча-

го ўсё ж та кі бы ло больш у 

гэ тым ру ху: на цы я наль на га 

ці са вец ка га? Што ста я ла 

на пер шым мес цы? На ту-

раль на, што з бо ку ра сій скіх 

ула даў бы ло больш са вец-

ка га ў ства рэн ні дзяр жа вы. 

Ад нак ці ка ва, што бы ло з 

бо ку на шых дзея чаў?..

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ: 

Ска заць, што ў ства рэн не 

Бе ла рус кай Са вец кай Са-

цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі 

быў за кла дзе ны толь кі са-

вец кі змест, ня пра віль на. 

Каб не бе ла рус кія дзея чы, 

якія на са вец кім грун це ра-

бі лі сваю, на цы я наль ную, 

пра цу, то БССР як дзяр жа-

ва не ад бы ла ся б і зда рыў ся 

б ве лі зар ны пра вал у раз-

віц ці бе ла рус кай дзяр жаў-

нас ці. Яны пра ца ва лі ў тых 

умо вах і па він ны бы лі ўліч-

ваць і на строй на сель ніц-

тва, і ўла ду баль ша ві коў — 

і та кім чы нам спа лу чаць 

бе ла рус кія на цы я наль ныя 

ло зун гі з па зі цы яй і ло зун-

га мі, якія бы лі ха рак тэр ныя 

для са вец кай ула ды.

Ана толь ВЯ ЛІ КІ: У 

1920-я га ды гу ча ла та кое 

па няц це, як бе ла рус кі на-

цы я нал-ка му нізм. Што гэ-

та, і як яны ста ві лі ся да 

са вец кай асно вы?.. Яго 

пры трым лі ва лі ся тыя, хто 

ба чыў Бе ла русь асоб най 

рэс пуб лі кай, але з са вец кай 

ас но вай. Як жа спа лу чыць 

ка му нізм з на цы я наль ны мі 

ад мет нас ця мі? На ту раль на, 

за са вец кім ча сам ні хто не 

згад ваў гэ та па няц це. Ад-

нак ця пер нам вар та га ва-

рыць пра яго больш.

Апуб лі ка ва на да во лі 

шмат збор ні каў да ку мен-

таў, пры све ча ных БССР. 

Ад нак вар та зга даць, што 

ў На цы я наль ным гіс та рыч-

ным ар хі ве за хоў ва юц ца 

сот ні ўспа мі наў. Яны бы лі 

апуб лі ка ва ны толь кі част-

ко ва ў 1960—1970 га ды. 

Ад нак у той час пры трым-

лі ва лі ся ад ной ге не раль най 

лі ніі — і вы бра лі тое, што ёй 

ад па вя да ла. Ця пер паў стае 

праб ле ма пра чы тан ня тых 

ус па мі наў і по гля ду, а што ж 

за ста ло ся па-за лі ні яй...

«Бу фер ная 
рэс пуб лі ка,
якой мож на 
бы ло б 
ах вя ра ваць»

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: 

У пер шую чар гу трэ ба зір -

нуць на геа па лі тыч ныя аб-

ста ві ны, у якіх ства ра ла ся 

Са цы я ліс тыч ная Са вец кая 

Рэс пуб лі ка Бе ла ру сі, і ў якіх 

яна ў рэш це рэшт паў ста ла. 

Па-пер шае, не бу дзе пе ра-

больш ван нем ска заць, што 

на пры няц це ра шэн ня аб 

ства рэн ні рэс пуб лі кі геа па-

лі тыч ны фак тар паў плы ваў 

вель мі моц на. Та му што 

прак тыч на ўсе сі лы на цы я-

нал-ка му ніс тыч на га ла ге ра, 

якія вы сту па лі за ства рэн-

не на шай дзяр жаў нас ці, 

не ста ві лі на па рад ку дня 

пы тан не яе не за леж нас ці 

ад са вец кай кра і ны і Ра сіі. 

Раз мо ва вя ла ся ці пра аў та-

но мію, ці пра фе дэ ра тыў ны 

са юз. Ме на ві та на Пер шым 

з'ез дзе Са ве таў, які па ві нен 

быў пры маць Кан сты ту цыю, 

пры ня лі ра шэн не ўсту піць у 

пе ра га во ры з РСФСР аб за-

клю чэн ні да мо вы не толь кі 

ра сій ска-бе ла рус ка га фе дэ-

ра тыў на га са ю за, але і каб 

да гэ та га са ю за пад клю-

чы лі ся і ін шыя рэс пуб лі кі. 

Па-дру гое, тая рэс пуб лі ка, 

якую вар та бы ло ства рыць 

на дум ку Маск вы, па він на 

бы ла быць як ма га да лей 

на За хад і як ма га ме ней на 

Ус ход. Бу фер ная рэс пуб лі-

ка, тэ ры то ры яй якой мож на 

бы ло б ах вя ра ваць у вы пад-

ку не шчас лі ва га для са вец-

кай Ра сіі раз віц ця па дзей на 

за ход нім на прам ку. Ін шая 

спра ва, што па зі цыя Мяс ні-

ко ва бы ла ін шай. Ён на ста-

яў і пра вёў праз ра шэн не 

Пер ша га з'ез да Ка му ніс-

тыч най пар тыі (баль ша ві-

коў) Бе ла ру сі свой по гляд 

на тое, як па він ны прай сці 

ме жы бу ду чай рэс пуб лі кі. 

Па сут нас ці, ме на ві та вя-

лі кая ССРБ пер ша га аб вя-

шчэн ня — гэ та рэс пуб лі ка 

Мяс ні ко ва. Ін шая спра ва, 

што гэ та му дзяр жаў на му 

ўтва рэн ню не бы ло ад пу-

шча на ча су, бо із ноў геа па-

лі тыч ныя па дзеі рэз ка скла-

лі ся не на ка рысць ула ды 

і са вец кай Ра сіі, па ча ла ся 

вай на з Поль шчай. У Маск-

ве пры ня лі ра шэн не аб тым, 

каб аб рэ заць са вец кую Бе-

ла русь, — нель га, каб мя жа 

бу фер най кра і ны пра хо дзі-

ла не да лё ка ад Маск вы, а 

так са ма аб' яд наць са вец-

кую Бе ла русь з са вец кай 

Літ вой. Маў ляў, дзве са-

вец кія рэс пуб лі кі, злу ча-

ныя ў ад ну, змо гуць даць 

на леж ны ад пор поль ска му 

ўвар ван ню. Ад нак атры ма-

ла ся іна чай. Вый шла так, 

што ў гэ тым утва рэн ні фак-

тыч на не за ста ло ся ні чо га 

бе ла рус ка га. Іро нія лё су ў 

тым, што Літ Бел аб ды ма ла 

сва і мі ме жа мі тыя тэ ры то-

рыі, якія ўва хо дзі лі ў склад 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-

га пас ля пер ша га па дзе лу 

Рэ чы Па спа лі тай — праў да, 

гэ ты факт не ўспом ні лі.

Той жа Яў сей Кан чар у 

сва іх ус па мі нах лі чыў ства-

рэн не Літ Бел вя лі кай па-

мыл кай цэнт раль на га са-

вец ка га кі раў ніц тва. Та му 

што гэ та бы ла дзяр жа ва, 

ство ра ная ва ўго ду лі тоў-

ска му ша ві ніз му. Ці ка вая 

ака ліч насць, што лі тоў скія 

ка му ніс ты са мі ства ра лі 

сваю рэс пуб лі ку, сцяў шы 

зу бы, бо яны ў шэ ра гах ра-

сій скай са цы ял-дэ ма кра тыі 

вы зна ча лі ся вы ключ ным 

не пры няц цем лю бо га ло-

зун га аб пра ве на ро даў на 

са ма вы зна чэн не, у тым лі ку 

лі тоў ска га на ро да. Ад нак, 

стаў шы на ча ле рэс пуб лі кі, 

яны па ка за лі ся бе ме на ві та 

як лі тоў скія ша ві ніс ты, ме-

на ві та як лю дзі, якія ўсю ды 

гну лі лі тоў скую лі нію. Літ Бел 

за гі ну ла з пры чы ны збе гу 

аб ста він і тых ака ліч нас цяў, 

вы пра віць якія ака за ла ся 

не пад сі лу ні лі тоў скім, ні 

бе ла рус кім ка му ніс там. На-

ра бі лі шмат па мы лак у роз-

ных пы тан нях, а ў ся лян скім 

най больш. Хоць у Літ Бел 

бы ло пяць афі цый ных моў, 

але на бе ла рус кай мо ве не 

вы хо дзі ла ні вод най га зе ты 

на той пад ста ве, што ўсе 

доб ра ве да юць рус кую мо-

ву. Гэ та, вя до ма, ад штурх-

ну ла ад Літ Бел бе ла рус кую 

ін тэ лі ген цыю.

«Па чаў 
пра ца ваць 
фак тар 
са ма пад піт кі»

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: Бе ла-

рус кая са вец кая рэс пуб лі ка 

ўзо ру 1920 го да, ство ра ная 

31 лі пе ня 1920-га, — гэ та 

тая рэс пуб лі ка, якая больш 

ад па вя да ла пер ша па чат ко-

вай за ду ме ка му ніс таў. Гэ та 

рэс пуб лі ка, якая аб' яд ноў-

ва ла толь кі цэнт раль ную і 

част ко ва за ход нюю Бе ла-

русь (тэ ры то рыі, што не 

ады шлі да Літ вы) — зем лі, 

што бы лі як ма га больш 

на за хад і як ма га менш 

на ўсход. Гэ тай тэ ры то ры-

яй пад час Рыж скіх да моў і 

ах вя ра ва лі: па ло ва кра і ны 

за ста ла ся за Поль шчай. 

У вы ні ку мір нае іс на ван-

не рэс пуб лі ка па ча ла на 

кво лым агрыз ку ко ліш няй 

Бе ла ру сі з на сель ніц твам 

у 1,5 міль ё на ча ла век. 

У са вец кай Ра сіі жы ло ў два 

ра зы больш бе ла ру саў, 

чым у ССРБ. Але да лей па-

чаў пра ца ваць фак тар так 

зва най са ма пад піт кі: ёсць 

бе ла рус кая рэс пуб лі ка, і 

яна па він на ўклю чаць усе 

бе ла рус кія зем лі. Хоць ва 

ўра дзе і пар тый ным кі раў-

ніц тве пры сут ні ча лі лю дзі 

роз ных по гля даў, усе яны 

бы лі аб' ек тыў на за ці каў-

ле ны, каб рэс пуб лі ка жы-

ла. Інакш на вош та ска за лі 

ўся му све ту, што ёсць та-

кі на род — бе ла ру сы, які 

абу дзіў ся да гіс та рыч на га 

жыц ця? Той факт, што рэ-

ва лю цыі і маг чы мая вай на 

з Поль шчай вер нуць за ход-

нія зем лі Бе ла ру сі, ні ко лі не 

зды маў ся з па рад ку дня. 

Не здар ма ў пер шай па ло-

ве 1920-х га доў у са вец кай 

Бе ла ру сі быў свое асаб лі вы 

кі ру ю чы тан дэм Ту ха чэў ска-

га і Чар вя ко ва, які па ста віў 

ло зунг вай ны з Поль шчай 

на па ра дак дня, да яе рых-

та ва лі ся аж да 1925 го да. 

Але ж пы тан не аб ус ход ніх 

тэ ры то ры ях так са ма трэ-

ба бы ло вы ра шаць. Ці ка ва 

пра са чыць, як яно бы ло вы-

ра ша на на на шу ка рысць: 

у склад Бе ла ру сі па вя лі кім 

ра хун ку ады шлі ўсе тыя тэ-

ры то рыі, якія лі чы лі ся бе 

бе ла рус кі мі, дзе са мо мяс-

цо вае на сель ніц тва бы ло 

згод на з тым, што ім трэ ба 

жыць у Бе ла ру сі. На ўсхо-

дзе ад на ві ла ся тая мя жа, 

якая іс на ва ла па між Ра сі яй і 

Вя лі кім Княст вам Лі тоў скім, 

па чы на ю чы з 1667 го да і да 

пер ша га па дзе лу Рэ чы Па-

спа лі тай. Праў да, на гэ та 

ні хто не звяр нуў ува гі як на 

ці ка вы гіс та рыч ны факт.

«Ды сер та цыі 
пра ай цоў-
за сна валь ні каў»

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК: Ста-

ві ла ся пы тан не, ча го больш 

бы ло ў ства рэн ні БССР, са-

вец ка га ці на цы я наль на га. 

Я ба чу, што ў лю бой дзяр-

жа ве, ка лі яна з'яў ля ец ца і 

пэў ны час іс нуе, па ўста не 

пы тан не аб яе на цы я наль-

най пры ро дзе, фар мі ру-

ец ца на цыя. Пры чым гэ та 

на цыя мо жа фар мі ра вац ца 

явач ным шля хам, су праць 

афі цый най па зі цыі тых, 

хто гэ тай дзяр жа вай кі руе, 

і тых сіл, якія апя ку юць гэ ту 

дзяр жа ву на між на род ным 

уз роў ні.

«СКА ЗА ЛІ СВЕ ТУ, 

«Ка лі ёсць дзяр жа ва, 
то па він на быць і на цыя 
са сва ім на цы я наль ным 
ін та рэ сам».

«З ад на го бо ку 
бе ла рус кія шко лы 
не за ба ра ня лі ся, 
а з ін ша га бо ку ні чо га 
не ра бі ла ся для та го, 
каб іх пад тры маць».

Пер шы Усе бе ла рус кі з'езд, аб вя шчэн не БНР, утва рэн не 

БССР... Ме на ві та апош няй да це быў пры све ча ны круг лы стол, 

ар га ні за ва ны Вы да вец кім до мам «Звяз да» су мес на з прэс-цэнт рам 

До ма прэ сы. У ім бра лі ўдзел ды рэк тар Ін сты ту та гіс то рыі НАН 

Бе ла ру сі Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ, за гад чык ад дзе ла най ноў шай 

гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат 

гіс та рыч ных на вук, да цэнт Сяр гей ТРАЦ ЦЯК, вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нік Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук, да цэнт Ва лян цін МА ЗЕЦ, на ву ко вы су пра цоў нік ад дзе ла 

ва ен най гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, 

кан ды дат гіс та рыч ных на вук Але на ТРУБ ЧЫК, за гад чык ка фед ры 

гіс то рыі Бе ла ру сі гіс та рыч на га фа куль тэ та БДПУ імя Мак сі ма 

Тан ка Ана толь ВЯ ЛІ КІ. Ма дэ ра та рам вы сту піў ды рэк тар — га лоў ны 

рэ дак тар Вы да вец ка га до ма «Звяз да» Па вел СУ ХА РУ КАЎ.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ.

Але на ТРУБ ЧЫК. Ана толь ВЯ ЛІ КІ.Па вел СУ ХА РУ КАЎ.

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК. Ва лян цін МА ЗЕЦ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)


