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Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:

— І мы не па він ны за бы ваць 
пра тое, што для баль ша ві коў у 
той час бы ла га лоў най ідэя су-
свет най рэ ва лю цыі, для іх пад час 
пад пі сан ня Брэсц ка га мі ру бы лі 
не прын цы по вы мі ней кія ме жы і 
ў ства рэн ні да дат ко вых дзяр жаў 
яны не ба чы лі сэн су. Ім прос та 
бы ла па трэб ная пе рад ыш ка, каб 
по тым ру хаць да лей рэ ва лю цый-
ны па жар.

Мі ха іл КАС ЦЮК:

— А на за клю чэн ні Рыж скай да-
мо вы па зі цыя Поль шчы і па зі цыя 
Ра сіі ад нос на Бе ла ру сі фак тыч на 
су па да ла. Вя до мыя сло вы Чы чэ-
ры на: маў ляў, ка лі на пе ра мо вах 
бу дуць бе ла ру сы, яны пе ра вер нуць 
усе на шы кам бі на цыі. Да рэ чы, спа-
чат ку пе ра мо вы па він ны бы лі пра-
хо дзіць у Мін ску, а пас ля пе ра нес лі 
іх у Ры гу, бо бе ла ру саў ра шы лі не 
клі каць.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:
— Ка лі га ва рыць пра Рыж скі мір-

ны да га вор, то гэ та са праў ды на цы-
я наль ная тра ге дыя для бе ла рус ка-
га на ро да. Зня мо жа ная Са вец кая 
Ра сія не маг ла пра цяг ваць вай ну 
з па ля ка мі, і тэ ры то рыя Бе ла ру сі 
ста ла свай го ро ду раз мен най ма-
не тай. Ме на ві та та му бе ла ру саў не 
па клі ка лі ў Ры гу, хоць, як ве да ем, 
Аляк сандр Чар вя коў спра ба ваў ту-
ды пра рвац ца. Але не вар та за бы-
ваць пра тое, што, баль ша ві кі, хоць 
і ў ме жах шас ці па ве таў, за ха ва лі 
ССРБ як дзяр жаў нае ўтва рэн не. 
Баль ша ві кі ба чы лі ў Бе ла ру сі па тэн-
цы ял і ра шы лі яго пад трым лі ваць. 
У 1924-м ад бы ло ся пер шае ўзбуй-
нен не БССР, у 1926-м — дру гое. 
А ў 1939 го дзе, дзя ку ю чы прын цы-
по вай па зі цыі са вец ка га кі раў ніц тва, 
быў здзейс не ны акт гіс та рыч най 
спра вяд лі вас ці — За ход няя Бе ла-
русь уз' яд на ла ся з БССР...

Ігар МАР ЗА ЛЮК:
— Важ ную ро лю ў ак ту а лі за-

цыі бе ла рус ка га пы тан ня ады г-
ра ла аб' ек тыў на вы год ная для
баль ша ві коў ба раць ба поль скіх 
па лі ты каў па пы тан ні аб ус ход няй 
мя жы іх дзяр жа вы ў пра цэ се мір-
ных пе ра гавораў у Ры зе. Па ля кі, 
у ад роз нен не ад баль ша ві коў, не 
збі ра лі ся іс ці на су страч бе ла рус-
кім па мкнен ням у спра ве ўлас най 
дзяр жаў нас ці. Спа сы ла ю чы ся на 
грун тоў ныя пра цы поль ска га гіс то-
ры ка Ра ма на Ва пінь ска га, мас коў-
скі гіс то рык, з па хо джан ня по лац-
кі бе ла рус, Ба ры сё нак па каз вае, 
што фе дэ ра ліс тыч ная кан цэп цыя 
Піл суд ска га — не што ін шае, як 
пра па ган да. Ні я кай сур' ёз най пад-
трым кі ідэі не за леж нас ці Бе ла ру сі 
ў Піл суд ска га не бы ло, як ні ко лі 
не бы ло рэ аль на га жа дан ня ства-
раць дзяр жа ву, па бу да ва ную на 
прын цы пах фе дэ ра ліз му.

Тэ а рэ тыч ная плат фор ма для 
бе ла ру сі за цыі на ле жыць Ста лі ну, 
як та га час на му нар ка му па спра-
вам на цы я наль нас ці. Яна бы ла 
ство ра на не за доў га да пад пі сан ня 
мір най Рыж скай да мо вы. Ра шэн ні 
па рэа лі за цыі па лі ты кі бе ла ру сі за-
 цыі па ча лі здзяй сняц ца з 1921 го да — 
з ды рэк ты вы Ста лі на, агу ча най
апош нім 10 са ка ві ка 1921 го да. 
У сва ім дак ла дзе на X з'ез дзе РКП(б)
Ста лін па ста віў апош нюю кроп ку 
ў дыс ку сіі аб іс на ван ні асоб на га 
бе ла рус ка га на ро да і асоб най бе-
ла рус кай мо вы, як рэ аль на іс ну-
ю чай у аб' ек тыў най рэ ча іс нас ці. 
«Бе ла рус касць» Ста лі на вы ні ка ла 
з яго сім па тый яшчэ з 1918 го да да 
дзея чаў Бел на цка ма, у тым лі ку і ў 
іх су праць ста ян ні і з кі раў ніц твам 
За ход няй воб лас ці, і з цэнт ра ліс-

та мі-ін тэр на цы я на ліс та мі. Ста лін 
з кан ца 1917 го да ня змен на пад-
трым лі ваў бе ла рус кі бок у спрэч цы 
з Мяс ні кя нам і кам па ні яй...

Але ка заць аб ней кай асаб лі-
вай лю бо ві Ста лі на да бе ла ру саў 
не вы па дае — спра ва бы ла ў геа-
па лі тыч ным экс пе ры мен це част кі 
са вец ка га кі раў ніц тва, а за іг ры-
ван не з «са ма сцій ны мі плы ня мі» 
бы ло аб' ек там вя лі кай гуль ні на 
па меж жы з Поль шчай. Ме на ві та 
поль ская па лі ты ка, нежа дан не 
поль ска га ўра ду іс ці на са ступ кі 
ў на цы я наль на-дзяр жаў ных па-
мкнен нях бе ла ру саў і ўкра ін цаў 
прад вы зна ча лі прын цы по ва ін шы 
па ды ход з бо ку праг ма тыч на на-
стро е най част кі са вец ка га кі раў ніц-
тва. Та кі мі праг ма ты ка мі з'яў ля юц ца 
Ста лін і Чы чэ рын. Пра ек ты бе ла ру-
сі за цыі і ўкра і ні за цыі, скі ра ва ныя на 
бу даў ніц тва на цый у на шай част цы 
Ус ход няй Еў ро пы, да ва лі іс тот ныя 
пе ра ва гі ў ба раць бе за сэр цы і ду-
шы бе ла ру саў і ўкра ін цаў, якія на 
«Крэ сах всход ніх» аб па доб ным 
маг лі толь кі ма рыць.

У той ці ін шай сту пе ні па лі ты ка, 
за кла дзе ная ў эпо ху бе ла ру сі за цыі, 
іс на ва ла да са ма га ско ну СССР. 
І пас ля згорт ван ня ды рэк тыў най 
фа зы бе ла ру сі за цыі ў 30-х га дах 
бе ла рус кая мо ва не бы ла вы клю-
ча на са сфе ры аду ка цыі, на ву кі і 
пра па ган ды. Ні хто не ста віў пад 
су мнен не і факт іс на ван ня но вай 
бе ла рус кай элі ты як асоб на га на-
цы я наль на га суб' ек та па лі тыч най 
элі ты СССР.

«ЗВЯЗ ДА»:

— 1-ы Усе бе ла рус кі з'езд — 
БНР — ССРБ — БССР — Рэс-
пуб лі ка Бе ла русь... Ад но з 
дру го га вы ні кае ці ўсё ж больш 
су пя рэ чыць?

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:
— Так, гэ ты лан цу жок вы гля-

дае аб са лют на ла гіч ным. І ўся 
на ша сён няш няя раз мо ва гэ та па-
цвяр джае. Ка лі мы га во рым пра 
бе ла рус кую дзяр жаў насць, сваю 
на цы я наль ную фор му яна па ча ла
на бы ваць ме на ві та ў 1917—1918 га-
 дах. Ана лі зу ю чы па дзеі ста га до вай 
даў нас ці, мы не па він ны за бы ваць, 
што та ды ўпер шы ню ў гіс то рыі 
на ро да мы спра ба ва лі ства рыць 
сваю на цы я наль ную бе ла рус кую 
дзяр жа ву. Сам пра цэс рэа лі за цыі 
гэ тай ідэі быў вель мі скла да ны і су-
пя рэч лі вы, але ў вы ні ку мы прый-
шлі да та го, што ма ем сён ня — 
не за леж ную кра і ну Бе ла русь.

Ры гор КАС ТУ СЁЎ:
— Але мы не па він ны за бы ваць, 

што ў гэ тым лан цуж ку вель мі вя-
лі кая коль касць су пя рэч нас цяў. 

На ват ства рэн не ССРБ ад бы ло-

ся ў про ці па стаў лен не БНР. Ка лі 

БНР ства ра ла ся праз на род нае 

прад стаў ніц тва — праз з'езд, праз 

дэ ле га таў, дык ССРБ, а пас ля і 

БССР — па ўказ цы з Маск вы...

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:

— Тут, я ду маю, не вар та су-

праць пас таў ляць. Га лоў нае, што 

ідэя бе ла рус кай на цы я наль най 

дзяр жаў нас ці пра цяг ва ла рэа лі-

зоў вац ца, толь кі на ін шым грун це. 

Ка лі б не бы ло ў кан цы 1918 го-

да пры ня та ра шэн не аб ства рэн ні 

ССРБ, не факт, што мы прый шлі 

б да Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Гэ та быў 

скла да ны пра цэс, ме ла ся шмат ад-

моў ных мо ман таў, ма са не да хо паў, 
але ўрэш це мы прый шлі да сва ёй 
не за леж най дзяр жа вы.

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК:
— На цы я наль ная дзяр жаў-

насць не ёсць фе но мен у ад ной чы 
за да дзе най фор ме. На ша на цыя 
скла ла ся ме на ві та ва кол дзяр жа-
вы. Не будзь тых са мых шас ці па-

ве таў, якія па кі ну лі Бе ла ру сі пас ля 
Рыж ска га мі ру, — не бы ло б ва кол 
ча го аб' яд ноў вац ца.

БНР нель га аб вя шчаць чу жой 
інт ры гай. Гэ та бы ла з'я ва гіс та рыч-
на га раз віц ця Бе ла ру сі. Гэ так са ма 
як нель га яе су праць пас таў ляць 
паз ней шым фор мам бе ла рус кай 
дзяр жаў насці, якія бы лі рэа лі за-

ва ныя.

Ігар МАР ЗА ЛЮК:

— Лі чу, што нель га спрошч ваць 

сі ту а цыю. Та кі лан цу жок — уяў ная 

рэч, у рэ аль нас ці ўсё бы ло скла-

да ней. Вы ток бе ла рус кай дзяр жаў-

нас ці, як і спро бы па яе рэа лі за цыі, 

у ра шэн нях Усе бе ла рус ка га з'ез да. 

Пас ля яго раз го ну ні на хві лі ну не 

спы ня лі пра цы па за ха дах рэа лі за-

цыі ідэі бе ла рус кай дзяр жаў нас ці ні 

тыя, хто аб вя шчаў БНР, ні тыя, хто 

31 сту дзе ня 1918 го да па чаў пра ца-

ваць у Бел на цка ме ў Пет ра гра дзе. 

Лан цуж ка не бы ло. Бы лі дзве плы ні, 

якія не толь кі ва ра га ва лі па між са-

бой, але і ўза е ма дзей ні ча лі. І ўрад 

БНР Ан то на Луц ке ві ча ў 1918-м, і 

паз ней шы ко вен скі ўрад Вац ла ва 

Лас тоў ска га так са ма вя лі пе ра мо-

вы з Саў нар ка мам, з Бел на цка мам. 

Да рэ чы, ССРБ, аб ве шча ная 1 сту-

дзе ня, так са ма дэк ла ра ва ла свой 

ста тус у якас ці не за леж най дзяр-

жа вы. Пас ля за кан чэн ня поль ска-

са вец кай вай ны і Рыж скай да мо вы 

кан так ты пра цяг ва лі ся. Ан тон Луц-

ке віч па прось бе са вец ка га паў на-
моц на га прад стаў ніц тва ў Поль шчы 
склаў дак лад аб тых ме ра пры ем-
ствах, якія бы лі па жа да ны мі ў БССР 
з пунк ту гле джан ня за ход ніх бе ла-
ру саў. Ён пра па на ваў: 1) вы ра шыць 
пы тан ні пра па ве лі чэн не тэ ры то рыі 
БССР; 2) раз гар нуць куль тур ную 
пра цу; 3) аб вес ціць ам ніс тыю дзея-
чам БНР, ар га ні за ваць тэ ры та ры-
яль ныя вой скі. Мы ве да ем, што 
ўсе гэ тыя па сту ла ты бы лі вы ка-
на ныя. Як вы нік — 15 каст рыч ні ка 
1925 го да Са вет мі ніст раў БНР пры-
няў па ста но ву аб са ма рос пус ку і 
пры знаў «Менск адзі ным цэнт рам 
ад ра джэн ня Бе ла ру сі». Да ку мент 
пад пі са лі Цві ке віч, За яц, Пра ку-
ле віч. Пад крэс лім, што акт ура да 
БНР аб са ма рос пус ку аба пі раў ся 
на ра шэн не 2-й па лі тыч най на ра ды 
ў Бер лі не, якая прай шла так са ма 

15 каст рыч ні ка 1925 го да. Раз гля-

да ю чы ста лі цу Са вец кай Бе ла ру сі 

ў якас ці цэнт ра бе ла рус ка га ад ра-

джэн ня, на ра да лі чы ла, што ўся кія 

спро бы ак тыў най ба раць бы су-

праць Мін ска з'яў ля юц ца «здра дай 

спра ве вы зва лен ча га бе ла рус ка га 

ру ху». Кан фе рэн цыя не пры зна ла 

Рыж скі мір, па дзел Бе ла ру сі ды лі-

чы ла важ ней шым за дан нем БССР 

уз' яд нан не аку па ва ных поль скі мі ім-

пе ры я ліс та мі тэ ры то рый За ход няй 

Бе ла ру сі. На на ра дзе пры сут ні ча лі 

прад стаў ні кі БССР З. Жы лу но віч і 

Уль я наў для пры няц ця, як ска за на 

ў да ку мен це, ман да таў БНР. Та кім 

чы нам, пас ля гэ та га БССР ста ла ў 

тым лі ку і пра ва пе ра ем ні цай тра ды-
цыі БНР. Так што Рэс пуб лі ка Бе ла-
русь ус пад ка ва ла, з юры дыч на га 
пунк ту гле джан ня, і тую, і дру гую 
тра ды цыі.

Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ:

— Мы сён ня, раз маў ля ю чы пра 
па дзеі 1918 го да, не па він ны дзя-
ліц ца на «бе лых» і «чыр во ных». 
Так, на шы мер ка ван ні не бу дуць 
ад ноль ка выя, але яны па він ны 
кан са лі да ваць нас, а не раз дзя-
ляць, бо сён ня мы, вы ву ча ю чы і 
ана лі зу ю чы на шу агуль ную гіс то-
рыю, ра зам бу ду ем на шу агуль-
ную не за леж ную кра іну.

Круг лы стол пра вя ла 

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. 
alena@zviazda.by

1918-ы: 
НАБЫТКІ
І СТРАТЫ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

ЛЮСТЭРКА
Нес ці да бро кож на муНес ці да бро кож на му  

МІТ РА ПА ЛІТ ПА ВЕЛ 
ПА ДА РЫЎ ДО МУ ДЗІ ЦЯ ЦІ

МЕ ДЫ ЦЫН СКАЕ АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ
Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі 
ўчо ра на ве даў мін скі Дом дзі ця ці № 1 і ўру чыў па да рун кі, а так са-
ма ме ды цын скае аб ста ля ван не (кан цэнт ра тар кіс ла ро ду). Пе да го гі і 
вы ха ван цы ўста но вы пад рых та ва лі Ка ляд нае прад стаў лен не, якое і 
па ка за лі гас цям.

Кла сі ка — веч наяКла сі ка — веч ная  

«СТУ ДЗЕНЬ СКІЯ МУ ЗЫЧ НЫЯ 
ВЕ ЧА РЫ» ПРА ДОЎ ЖАЦ ЦА... ЛЕ ТАМ

У Брэс це з тры ум фам за вяр шыў-
ся юбі лей ны ХХХ Між на род ны 
фес ты валь «Сту дзень скія му-
зыч ныя ве ча ры». Сё лет ні фэст 
кла січ най му зы кі са браў больш 
за 500 удзель ні каў з 13 кра ін све-
ту. А ўся го, пад лі чы лі ар га ні за та-
ры, за трыц цаць га доў гіс то рыі 
фо ру му Брэст на ве да лі больш за 
сем ты сяч му зы кан таў і вы ка наў-
цаў кла січ най му зы кі.

У гэ тым го дзе «Ве ча ры» вы зна чы-
лі ся ўдзе лам фак тыч на ўсіх вя ду чых 
ар кест раў кра і ны. Так, на па чат ку фес-
ты валь пры ві таў вы ступ лен нем Прэ зі-
 дэнц кі ар кестр Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
А ў апош ні фес ты валь ны дзень на сцэ-
 не Брэсц ка га ака дэ міч на га тэ ат ра 
дра мы джа за ва-эст рад ную пра гра му 
прад ста віў гле да чам На цы я наль ны 
ака дэ міч ны кан цэрт ны ар кестр пад 
кі раў ніц твам на род на га ар тыс та Бе-
ла ру сі Мі ха і ла Фін бер га.

Ама та раў кла січ най му зы кі па ра-
да ва лі опер ныя спе ва кі і зна ка мі тыя 
му зы кан ты. А пе рад па чат кам за-
ключ на га кан цэр та «Ве ча роў» стар-
шы ня Брэсц ка га гар вы кан ка ма 
Аляк сандр РА ГА ЧУК зра біў не ча ка-
ную за яву. Кі раў нік го ра да па ве да міў, 
што «Сту дзень скія му зыч ныя ве ча ры» 
кры ху мя ня юць фар мат і бу дуць пра-
доў жа ны ле там, ка лі Брэст свят куе 
дзень го ра да. Ме на ві та ў кан цы лі пе-
ня ад бу дзец ца вя лі кі нач ны кан цэрт 
кла січ най му зы кі. І яго слу ха ча мі ста-
нуць не толь кі тыя лю дзі, што за га дзя 
ку пі лі бі ле ты, як гэ та бы вае зі мой, а 
ўсе ах вот ныя, бо кан цэрт прой дзе на 
пло шчы Ле ні на. Та кім чы нам, на дум-
ку мэ ра, мо ладзь бу дзе пры ву чац ца 
да цу доў на га і веч на га жан ру мас тац-
тва — кла січ най му зы кі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevich@zviazda.by



Як ад зна чыў мі ністр ахо вы зда роўя 

Ва ле рый Ма ла шка, ак цыя «На шы 

дзе ці», у якой пры ма юць удзел у тым 

лі ку чы ноў ні кі і кі раў ніц тва Бе ла ру сі, 

пра хо дзіць не пер шы год. Сё ле та па-

пя рэд нія яе вы ні кі свед чаць, што ў на-

шай кра і не ўсе дзе ці, у тым лі ку і тыя, 

што зна хо дзяц ца пад ме ды цын скім 

на гля дам, на на ва год нія і ка ляд ныя 

свя ты атры ма лі ўва гу і па да рун кі.

Ва ле рый Ма ла шка за ся ро дзіў ува гу 

на но вых фор мах ра бо ты, якія з мі ну ла-

га го да дзей ні ча юць у да мах дзі ця ці.

— У апош нія га ды коль касць дзі ця-

чых ін тэр на тных уста ноў зні жа ла ся. У 

кра і не раз ві ва ла ся апя кун ства, дзі ця-

чыя да мы ся мей на га ты пу. Мі ну лы год 

у гэ тым сэн се стаў для нас рэ ва лю-

цый ным. Вый шла не каль кі нар ма тыў-

ных да ку мен таў, і ра бо ту да моў дзі ця-

ці ўда ло ся транс фар ма ваць. Сён ня ў 

іх, акра мя зда ро вых, зна хо дзяц ца і 

дзе ці, якія ма юць па трэ бу ў па лі ятыў-

най да па мо зе, — рас ка заў мі ністр.

У пры ват нас ці, у До ме дзі ця ці № 1 

аб ста ля ва на ад дзя лен не рэ ані ма цыі 

на 12 лож каў, дзе дзя цей пад клю ча-

юць да апа ра таў штуч най і да па мож-

най вен ты ля цыі лёг кіх.

— У Мін ску яшчэ 11 дзя цей з ана-

ла гіч ны мі за хвор ван ня мі зна хо дзіц ца 

на штуч най вен ты ля цыі лёг кіх у сва іх 

сем' ях, — ад зна чыў Ва ле рый Ма ла-

шка. — Баць кі пры ня лі ра шэн не ўзяць 

на ся бе гэ тую ня прос тую мі сію, і на шы 

нар ма тыў ныя да ку мен ты, пра якія я 

згад ваў, да лі маг чы масць за бяс пе чыць 

іх ад па вед ны мі апа ра та мі, рас ход ны мі 

ма тэ ры я ла мі і ме ды цын скім су пра ва-

джэн нем. Та кое ўза е ма дзе ян не на ла-

джа на праз струк ту ры да моў дзі ця ці.

Па вод ле ін фар ма цыі Ва ле рыя Ма-
ла шкі, сён ня ў кра і не па трэ бу ў па лі-
ятыў най да па мо зе ма юць ка ля 1300 
дзя цей, і яна на ладж ва ец ца праз ін-
тэр на тныя ўста но вы — баць кі, якія 
са ма стой на да гля да юць та кіх дзя цей, 
атрым лі ва юць не аб ход ную да па мо-
гу. Акра мя та го, баць кі ма юць маг чы-
масць ча со ва змя шчаць дзя цей у да-
мы дзі ця ці (та ды до гляд бу дзе вес ці ся 
ме ды цын скі мі ра бот ні ка мі), каб сям'я 
атры ма ла не вя лі кую пе рад ыш ку.

Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па-
вел, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру-
сі на га даў, што ў са вец кія ча сы царк-
ву ад лу чы лі ад аду ка цыі і вы ха ван ня, 
і гэ та не пры нес ла ста ноў чых вы ні каў. 
Свя шчэн ні кі па він ны ўдзель ні чаць у 
вы ха ван ні ча ла ве ка па чы на ю чы з яс-
ляў і дзі ця чых сад коў.

— Еван гел ле скі ра ва на на тое, каб 
нес ці лю дзям да бро, яго трэ ба пе ра-
да ваць дзе цям у са мым ран нім уз рос-
це, най перш у сям'і. Баць кі па він ны 
ства раць та кую аб ста ноў ку, каб не 
бы ло стрэ су ў дзі ця ці. Я ўдзяч ны сва-
ім баць кам, бо ні ко лі не чуў, каб ма ці 
і та та вы свят ля лі ад но сі ны. Я толь-
кі по тым да ве даў ся, што ў іх, як і ва 
ўсіх, бы лі праб ле мы. Але на дзі ця чым 
вы ха ван ні гэ та не ад бі ва ла ся, — рас-
ка заў Міт ра па літ Па вел.

Доб ра ах вот ніц кі рух хра ма «Усе ца-
ры ца», з да па мо гай яко га са бра ны па-
да рун кі, аказ вае да па мо гу дзі ця чым 
хос пі сам, па да печ ным па лі ятыў ных 
па лат і да моў дзі ця ці. Сё ле та са бра на 
больш за 1700 па да рун каў, якія атры-
ма лі дзе ці ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі.

Але на КРА ВЕЦ. krаvеts@zvіаzdа.bу
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