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«ЗВЯЗ ДА»:

— Роў на сто га доў на зад на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі, ка лі га ва рыць 
аб ста наў лен ні на шай дзяр жаў-
нас ці, скла ла ся ці ка вая і не ад-
на знач ная сі ту а цыя. У снеж ні 
1917 го да ад быў ся 1-ы Усе бе ла-
рус кі з'езд, на якім упер шы ню 
бы ло за яў ле на аб на ме ры ства-
рыць на цы я наль ную бе ла рус кую 
дзяр жа ву. Баль ша ві кі, якія з'езд 
на па чат ку пад тры ма лі, урэш це 
яго ра за гна лі, але ж ідэю яны 
гэ тым не зні шчы лі. Тым ча сам 
на сту піў 1918-ы — адзін з са мых 
скла да ных і не ад на знач ных у 
на шай гіс то рыі. Ці маг лі ў тым 
пас ля рэ ва лю цый ным ва ен ным 
ха о се склас ці ся пе рад умо вы для 
прак тыч най рэа лі за цыі бе ла рус-
кай на цы я наль най дзяр жаў нас-
ці? Што спры я ла, што пе ра шка-
джа ла?

Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ:
— У рэ чы шчы на шай раз мо вы 

не аб ход на на га даць, што бе ла рус-
кія зем лі спрад ве ку не зна хо дзі лі-
ся ўба ку ад дзяр жа ваў тва раль ных 
пра цэ саў, якія ад бы ва лі ся на еў ра-
пей скай пра сто ры і ў мно гім бы лі 
аб умоў ле ны асаб лі вас ця мі гра мад-
ска-па лі тыч на га і ду хоў на-куль тур-
на га раз віц ця ўсход не сла вян скіх 
тэ ры то рый. Важ на на га даць, што 
Бе ла русь, зна хо дзя чы ся на геа па лі-
тыч ным скры жа ван ні, на ду хоў ным 
раз ло ме еў ра пей скай пра сто ры, па-
ста ян на ад чу ва ла не ад на ра зо выя 
спро бы цы ві лі за цый на га ўціс ку і з 
ад на го, і з дру го га бо ку (да рэ чы, мы 
гэ та на зі ра ем і сён ня). Акрэс ле ныя 
асаб лі вас ці геа па лі тыч на га мес-
ца зна хо джан ня бе ла рус кіх зя мель 
стрым лі ва лі аб' ек тыў ныя пра цэ сы 
эт на ге не зу, куль тур на-ду хоў на га 
раз віц ця і бу даў ніц тва на цы я наль-
най дзяр жаў нас ці.

Ня гле дзя чы на шмат лі кія вой ны, 
па лі тыч ныя і эка на міч ныя ўзру шэн-
ні, бе ла рус кі на род вы ста яў, не знік 
з гіс та рыч най аван сцэ ны, за ха ваў 
тра ды цыі і ду хоў на-куль тур ныя 
каш тоў нас ці, аба ра ніў сваё пра ва 
на са ма стой нае раз віц цё. Ме на ві та 
глы бін ная на цы я наль ная са ма быт-
насць бе ла рус ка га на ро да з'я ві ла ся 
аб' ек тыў ным фак та рам та го, што 
Бе ла русь ні ко лі ў гіс то рыі не бы ла 
ні за леж най тэ ры то ры яй, ні, тым 
больш, ка ло ні яй За ха ду або Ус хо ду. 
На су пе рак уся му — не дзя ку ю чы, а 
ме на ві та на су пе рак — мы здо ле лі 
ад быц ца як су ве рэн ная дзяр жа ва. 
Важ на пад крэс ліць, што на шы прод-
кі з глы бо кай ста ра жыт на сці ме лі 
са ма быт ных лі да раў, якія ад стой-
ва лі ін та рэ сы на ро да. Так бы ло ў 
По лац кай дзяр жа ве, у ВКЛ, Рэ чы 
Па спа лі тай, Ра сій скай ім пе рыі і ў 
Са вец кім Са ю зе.

Як бач на, дзяр жа ваў тва раль-
ныя пра цэ сы бе ла рус ка га на ро да 
вя дуць ад лік не з ХХ ста год дзя, яны 
ма юць глы бін ныя ка ра ні. Вя до ма, 
1918 год стаў тым ру бі ко нам, ка лі і 
гра мад ства, і на цы я наль ныя лі да ры 
са спе лі для та го, каб аб вяс ціць аб 
ства рэн ні са ма стой най рэс пуб лі кі 
з наз вай Бе ла русь. І аб вя шчэн не 
Бе ла рус кай На род най Рэс пуб лі кі ў 
той час не бы ло вы пад ко вай з'я вай.
Ме на ві та ў той ня прос ты і праз мер-
на су пя рэч лі вы гіс та рыч ны пе ры яд 
з'я ві лі ся аб' ек тыў ныя і суб' ек тыў ныя 
ўмо вы для рэ аль на га аб вя шчэн ня 
на цы я наль най дзяр жаў нас ці.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:
— Га во ра чы пра 1918 год, мы 

не па він ны за бы ваць аб тым, што 
пра цэс ста наў лен ня бе ла рус кай 
дзяр жаў нас ці — ты ся ча га до вы. 

Сён ня ў Ін сты ту це гіс то рыі НАН 
Бе ла ру сі рас пра ца ва на кан цэп цыя 
гіс то рыі бе ла рус кай дзяр жаў нас ці, 
у ад па вед нас ці з якой мы раз гля-
да ем дзяр жаў насць як унут ра ны 
па тэн цы ял на ро да, які за бяс печ-
вае яго здоль насць да пра цяг ла-
га са ма стой на га іс на ван ня. І гэ ты 
ўнут ра ны па тэн цы ял са праў ды фар-
мі ра ваў ся тут ты ся ча год дзя мі, бо 
шмат лі кія па ка лен ні на шых прод каў 
жы лі ме на ві та на гэ тай зям лі. І на 
гэ тым геа па лі тыч ным скры жа ван ні 
яны на бы лі най ба га цей шы во пыт 
вы жы ван ня, ад стой ван ня сва іх ін-
та рэ саў. Па гля дзі це, коль кі ўзбро е-
ных кан флік таў прай шло праз на шу 
зям лю, але мы здо ле лі за ха вац ца як 
на род. У на шай дзяр жаў нас ці бы лі як 
гіс та рыч ныя фор мы — дзяр жаў ныя 
ўтва рэн ні на на шай тэ ры то рыі, па чы-
на ю чы ад По лац ка га княст ва, так і 
на цы я наль ныя — ка лі ў наз ве за гу-
ча ла сло ва «Бе ла русь, бе ла рус кая». 
Вось гэ тыя на цы я наль ныя ка ра ні і 
бя руць свой па ча так у 1918 го дзе, 
ка лі бы ла аб ве шча на Бе ла рус кая 
На род ная Рэс пуб лі ка. Так, яна не 
ста ла са праўд най дзяр жа вай, але 
гэ та бы ла пер шая спро ба прак-
тыч най рэа лі за цыі ідэі бе ла рус кай 
на цы я наль най дзяр жаў нас ці. І гэ та 
вель мі важ ны мо мант у на шай ты-
ся ча га до вай гіс то рыі.

Мі ха іл КАС ЦЮК:
— Ка лі ка заць пра больш гла-

баль ныя пе рад умо вы ства рэн ня 
бе ла рус кай дзяр жа вы, тут вар та 
кан ста та ваць устой лі васць эт ніч-
ных ка ра нёў бе ла ру саў і іх імк нен не 
да дзяр жаў нас ці. У на яў нас ці бы ла 
жы ву часць тра ды цый дзяр жаў нас ці 
на бе ла рус кіх зем лях, якія ў 1918-м 
на бы лі но вае ўва саб лен не...

Не су мнен на, ад ной з са мых важ-
ных па дзей 1918 го да бы ло ства-
рэн не Бе ла рус кай На род най Рэс-
пуб лі кі. БНР — не спан тан ная, не 
вы пад ко вая гра мад ска-па лі тыч ная 
з'я ва. Не вар та за бы вац ца, што яна 
вы рас ла з 1-га Усе бе ла рус ка га з'ез-
да — над звы чай прад стаў ні ча га ор-
га на бе ла рус ка га на ро да.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:
— Я ха чу звяр нуць ува гу на іс-

тот ны мо мант. На 1-м Усе бе ла рус-
кім з'ез дзе, які вы зга да лі, раз мо ва 
аб не за леж най Бе ла ру сі не іш ла. 
Пры ня тая рэ за лю цыя га ва ры ла аб 
пра ве бе ла ру саў на аў та но мію ў 
скла дзе Ра сій скай рэс пуб лі кі. Але 
трэ ба ўяў ляць, у які скла да ны час 
ад бы ва лі ся па дзеі, якія аб мяр коў-
ваюцца на мі, — іш ла вай на, па ло ва 
на шай тэ ры то рыі бы ла аку па ва ная 
гер ман скі мі вой ска мі.

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК:
— Так, 1-ы Усе бе ла рус кі з'езд не 

пры маў ра шэн не аб ства рэн ні не за-
леж най бе ла рус кай дзяр жа вы. Але 
пад час з'ез ду яго дэ ле га ты па спе-
лі пра га ла са ваць толь кі за пер шы 
пункт рэ за лю цыі — «Аб ула дзе». 
Ка лі ка заць пра 1918 год, не трэ ба 
за бы вац ца і пра па дзеі, якія ад бы-
ва лі ся ў дру гой яго па ло ве. Ле там 
1918 го да ў Маск ве, склі ка ны Бе-
ла рус кім на цы я наль ным ка мі са ры-
я там і бе ла рус кі мі ка му ніс тыч ны мі 
сек цы я мі, прай шоў з'езд бе жан цаў 
з Бе ла ру сі, які па сут нас ці быў пра-
ця гам 1-га Усе бе ла рус ка га з'ез да і 
пры няў тыя рэ за лю цыі, якія на з'ез-
дзе пры няць не па спе лі. У тым лі ку 
і аб вы ва дзе ўсіх за меж ных вой скаў 
з тэ ры то рыі Бе ла ру сі, аб ства рэн ні 
бе ла рус кіх уз бро е ных сіл, аб са ма-
вы зна чэн ні Бе ла ру сі шля хам рэ фе-
рэн ду му, які мер ка ва ла ся пра вес ці 
пас ля вы ва ду ін ша зем ных вой скаў. 
А 30 снеж ня ў Сма лен ску збі ра ец ца 
6-я паў ноч на-за ход няя кан фе рэн-
цыя ра сій скай кам пар тыі баль ша-

ві коў, якая аб вя шчае ся бе 1-м з'ез-
дам кам пар тыі Бе ла ру сі і пры мае 
ра шэн не аб ства рэн ні Са цы я ліс тыч-
най Са вец кай Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
(ССРБ). Яе ка ра ні так са ма там, у 
1-м Усе бе ла рус кім з'ез дзе.

Ігар МАР ЗА ЛЮК:
— Мне над звы чай бліз кая па зі-

цыя ка ле гі Сяр гея Трац ця ка. Але 
му шу зра біць не каль кі ўдак лад нен-
няў. Слуш на, нель га толь кі ства-
раль ні каў БНР лі чыць пра ва пе ра-
 ем ні ка мі ідэ й 1-га Усе бе ла рус ка га 
з'ез да. Больш та го, дэ ма кра тыч на га 
ман да та і ле гі тым най пра ва пе ра ем-
нас ці з Усе бе ла рус кім з'ез дам Ра да 
БНР на самрэч не ме ла, бо Усе бе ла-
рус кі з'езд ні ко лі па тра ба ван няў не-
за леж нас ці не агуч ваў. Ле гі тым ным 
пе ра ем ні кам і пра даў жаль ні кам ідэй
Усе бе ла рус ка га з'ез да быў Бел на ц-
кам. Так, з'езд ра за гна лі баль ша-
 ві кі За ход ня га фрон ту, бо не жа-
да лі дзя ліц ца ўла дай з прад стаў-
ні ка мі бе ла рус ка га на ро ду. Але ж 
з'езд здо леў ад быц ца і быць та кім 
прад стаў ні чым ме на ві та та му, што 
баль ша віц кае цэнт раль нае кі раў ніц-
тва, а дак лад ней — аса біс та Ле нін
і Ста лін, пад тры ма ла яго пра вя дзен-
не. На га даю — дэ ле га ты пры ня лі 
рэ за лю цыю, у якой пры зна юць Са-
вец кую ўла ду. Дэ ле га ты пры ня лі 
ра шэн не аб уста ля ван ні ў Бе ла ру сі 
рэс пуб лі кан ска га ла ду, пры зна ва лі 
цэнт раль ны ўрад і не пры зна ва лі 
Абл вы кам зах як струк ту ру фран-

та во га па хо джан ня. Раз гон з'ез ду 

быў са ма воль ствам Мяс ні ко ва, 

Кно ры на і Лан дэ ра. Іх па зі цыю, як 

слуш на па ка заў у сва іх пуб лі ка цы ях 

Ва дзім Гі гін, рэз ка рас кры ты ка ва лі 

ў Пет ра гра дзе, за па тра ба ва лі пра-

вес ці но вы з'езд. На ту раль на, што 

кры ты ка гэ тая зы хо дзі ла з па да чы 

тых бе ла рус кіх дзея чаў, якія са мі 

бы лі ўдзель ні ка мі Усе бе ла рус ка га 

з'ез да. У На род ным ка мі са ры я це 

па спра вах на цы я наль нас цяў, якім 

кі ра ваў Ста лін, 31 сту дзе ня 1918 го-

да, па вод ле дэ крэ та Ле ні на, ства ры-

лі ў Пет ра гра дзе Бе ла рус кі на цы я-

наль ны ка мі са ры ят. Ме на ві та гэ ты 

ор ган ады граў вы ключ ную ро лю 

ў ства рэн ні бе ла рус кай са вец кай 

дзяр жаў нас ці.

Та кім чы нам, ад па чат ку 1918 

го да ў бе ла рус кім ру ху іс на ва лі і 

са пер ні ча лі дзве плы ні — «бел на ц-

ка маў цы» і «бэ нэ э раў цы». Кож ная

з гэ тых плы няў ад маў ля ла ін шую, 

аб ві на вач ва ю чы ў здра дзе бе ла рус-

кай спра ве і бе ла рус ка му на ро ду. 

Аб' ек тыў на ж — і тыя, і дру гія пра ца-

ва лі на ка рысць Бе ла ру сі, імк ну лі ся 
да ства рэн ня бе ла рус кай дзяр жаў -
нас ці. Да рэ чы, і тыя, і дру гія бы лі 
прад стаў ні ка мі роз ных пар тый са-
цы я ліс тыч на га  кі рун ку.

«ЗВЯЗ ДА»:

— Пер шы раз ідэя ме на ві та бе-
ла рус кай на цы я наль най аў та-
но міі бы ла агу ча на ў 1884 го-
дзе ў ча со пі се «Го ман». З та го 
моманту да 1918 го да прай шло 
ў ме жах гіс то рыі зу сім ня шмат 
ча су. Мо жа, бе ла ру сы та ды яшчэ 
па спе лі прыйсці да ра зу мен ня, 
да ад чу ван ня не аб ход нас ці на-
цы я наль най дзяр жа вы? Ку па ла, 
ка неш не, ска заў ужо: «Людзь-
мі звац ца!», але ці мно гія та ды 
ра зу ме лі, што гэ та ім ска за на і 
пра іх? Бо той жа дзе яч на цы я-
наль на га ру ху Язэп Ды ла пад час 
1-га Усе бе ла рус ка га з'ез да на ра-
каў: «Ма ла ве ры-бе ла ру сы, якія 
ў сва ёй ду шы ра зам з бе ла рус-
кай ба яз лі вас цю і не ра шу час цю 
ўзга да ва лі і поў ны, без на дзей ны 
не да вер да здоль нас ці бе ла ру са 
ўсвя до міць ся бе»...

Ва лян цін МА ЗЕЦ:
— У су вя зі з гэ тым вель мі доб ра 

вы ка заў ся ся бар Ра ды БНР Аляк-
сандр Іва на віч Цві ке віч, ужо ка-
лі асэн соў ваў, ана лі за ваў па дзеі 
1918 го да: «У зма ган ні за бе ла-
рус кую дзяр жаў насць, як і ва ўся-
кай ба раць бе, трэ ба спа дзя вац ца 
перш за ўсё на свае ўлас ныя сі лы, 
на ар га ні за ва ныя сі лы бе ла рус ка га 
на ро да. Толь кі бес па ся рэд няя во-
ля на ро ду, вы ра жа ная ў ак тыў ным 
чы не, здоль на ства рыць дзяр жа-
ву. Але ка лі та кой во лі яшчэ ня ма, 
або яна не да стат ко вая, то на ша 
га лоў ная за да ча — яе вы хоў ваць, 
куль ты ва ваць, ша на ваць і ўся ляк 
па шы раць».

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:
— Яшчэ мы не па він ны за бы ваць, 

якім вы пра ба ван нем для Бе ла ру сі 
бы ла Пер шая су свет ная вай на, якая 
за вяр шы ла ся ў ліс та па дзе 1918 го-
да. Кра і на бы ла спус то ша на, яе тэ-
ры то рыю па кі ну ла ка ля 1,5 міль ё-
наў на сель ніц тва, сот ні ты сяч бы лі 
ма бі лі за ва ны ў вой ска. Зра зу ме ла, 
што і з-за гэ та га не бы ло ма са вай 
ахоп ле нас ці ідэ яй дзяр жаў на га бу-
даў ніц тва, бо на пер шым пла не бы-
лі ме на ві та са цы яль ныя праб ле мы, 
якія па тра ба ва лі не ад клад на га вы-
ра шэн ня, лі та раль на чым на кар міць 
сям'ю і дзе жыць.

Ры гор КАС ТУ СЁЎ:
— А пра тое, што лю дзі не ве да лі 

і не ра зу ме лі ў той час дзяр жаў ных 
па мкнен няў, я га то вы спра чац ца. 
Мой дзед Мак сім Ба ра ві коў, які быў 
ро дам з Ма гі лёў шчы ны, у той час
слу жыў у Чыр во най ар міі. Пра 
1918 год ён ка лісь ці расказваў, што 
чыр во на ар мей цы, вы хад цы з Бе ла-
ру сі, збі ра лі ся ра зам і аб мяр коў ва лі, 
што ад бы ва ец ца ў іх на ра дзі ме. Да 
іх не да хо дзі ла наз ва БНР, да іх не 
да хо дзі лі ней кія ін шыя дэ та лі, але 
тое, што бе ла ру сы збі ра юц ца жыць 
са ма стой на, асоб на ад Ра сіі, яны 
ўспры ма лі ста ноў ча.

Ка лі ж вяр нуц ца ад свед чан няў 
пры ват ных да да ку мен таль ных, 
мож на га ва рыць, што рэ за лю цыю,
пры ня тую ў снеж ні 1917 го да на 
1-м Усе бе ла рус кім з'ез дзе, якая 
ста ві ла мэ тай ства рэн не асоб най 
бе ла рус кай дзяр жа вы, пры ма лі 
прад стаў ні кі ўсіх сла ёў на сель ніц-
тва. Ся род амаль 1900 дэ ле га таў — 
ураж вае вель мі вя лі кая для та го ча-
су і тых умоў іх коль касць — бы лі 

і ра бо чыя, і ся ля не, і сал да ты.

Ігар МАР ЗА ЛЮК:

— Да вай це ашчад на ста віц ца 

да фак таў. Усе бе ла рус кі з'езд не 

су праць пас таў ляў ся бе Са вец кай 

цэнт раль най ула дзе ў Пет ра гра дзе, 

Саў нар ка му. Паў та ру ся, у рэ за лю-

цыі Усе бе ла рус ка га з'ез да пра ма 

га во рыц ца пра пры знан не Са вец-

кай ула ды і не аб ход нас ці бу да ваць 

но вую рэс пуб лі ку на са вец кім пад-

мур ку. Так са ма пад крэс лі ва ец ца 

не аб ход насць пад трым лі ваць дзяр-

жаў ную су вязь з Ра сій скай дэ ма кра-

тыч най рэс пуб лі кай. Слуш на, гэ та 

пра гра ма дэ ман струе ідэа ла гіч ную 

пе ра ем насць бе ла рус ка га ру ху. Бо 

па доб ныя па тра ба ван ні мы мо жам 
знай сці ў зга да ным ча со пі се «Го-
ман», што вы да ваў ся ў 1884 го дзе 
бе ла рус кі мі на род ні ка мі. Фак тыч на 
ўжо ў 1917 го дзе па він на бы ла з'я-
віц ца на свет Бе ла рус кая са вец кая 
рэс пуб лі ка. З та кой мэ тай Саў нар-
кам і пад тры маў пра вя дзен не 1-га 
Усе бе ла рус ка га з'ез да.

Та кім чы нам, бе ла ру сы жа да лі 
мець улас ную дзяр жаў насць, але 
на прын цы пах, агу ча ных на Усе бе-
ла рус кім з'ез дзе. Боль шасць бе ла ру-
саў у той мо мант жа да ла і ўлас най 

дзяр жаў нас ці, і са ю зу з Са вец кай 
Ра сі яй ад на ча со ва.

«ЗВЯЗ ДА»:

— У на шым мен та лі тэ це спрад-
ве ку за кла дзе на ад на знач на ад-
моў нае стаў лен не да аку па цыі і 
аку пан таў. БНР бы ла ство ра на на 
аку па ва най тэ ры то рыі са зго ды 
аку па цый на га рэ жы му. Зда ец ца, 
што гэ ты факт здоль ны па ста віць 
пад су мнен не ўсе вы са ка род ныя 
па мкнен ні яе ства раль ні каў...

Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ:

— Ка неш не, не так усё ад на знач-
на. Але з пунк ту гле джан ня гіс то рыі — 
я як ва ен ны гіс то рык ка жу — гэ-
та яшчэ ад но свед чан не та го, што 
мы на ву чы лі ся «дзя ку ю чы» на ша му 
гор ка му до све ду на ват ва ўмо вах 
аку па цыі жыць, вы жы ваць і за ста-
вац ца са бой. Пры хо дзяць аку пан ты 
ў 1918-м — ро бім спро бу ства рыць 
на цы я наль ную дзяр жа ву, пры хо-
дзяць у 1941-м — ідзём у пар ты за-
ны і ства ра ем цэ лыя сва бод ныя ад 
фа шыс таў зо ны — іх бы ло больш 
за двац цаць, у якіх на ват сель са-
ве ты дзей ні ча лі. Ні ў ад ной кра і не 
та ко га не бы ло. І рух пар ты зан скі 
жыў ме на ві та дзя ку ю чы су цэль най 
пад трым цы на ро да, інакш ён быў 
бы зні шча ны да зван ня за не каль-
кі ме ся цаў... Гэ та са праў ды ўжо на 
ген ным уз роў ні — не дзя ку ю чы, а 
на су пе рак.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:

— У гіс то рыі ўво гу ле вель мі ма-

ла па дзей, якія ад на знач на мож на 

ацэнь ваць ста ноў ча ці ад моў на. Так, 

БНР аб вя шча ла ся пад гер ман скай 

аку па цы яй, і без зго ды аку па цый-

ных улад ра біць неш та бы ло не маг-

чы ма. Гэ та бы ла скла да ная з'я ва, 
з'я ва свай го ча су, і там бы лі роз ныя 
мо ман ты. А мы па він ны аб' ек тыў-
на яе вы ву чаць, бо гэ та на ша гіс-
то рыя.

Ры гор КАС ТУ СЁЎ:

— І мы па він ны ве даць пра тое, 

што пас ля ства рэн ня БССР у 1919 
го дзе баль ша ві кі вы да лі да ку мен-
ты, якія за ба ра ня лі на ват згад кі пра 
БНР. І ва ўсе са вец кія ча сы пра БНР 
ні чо га не ве да лі, гэ та тэ ма бы ла, 
лі чы, пад за ба ро най ці па да ва ла ся 
вы ключ на ў не га тыў най афар боў-
цы. І ў знач най коль кас ці на шых су-
гра ма дзян ус пры ман не БНР та га-
час нае, са вец кае. Аб аб' ек тыў нас ці 
тут па куль га ва рыць ня ма як..

Мі ха іл КАС ЦЮК:

— Які асноў ны за клік дзея чаў 
БНР? «Бе ла русь — не за леж ная і 

воль ная дзяр жа ва». Вель мі ак ту-

аль ны для су час най кра і ны.

Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ:

— Мы не па він ны су дзіць гіс то-

рыю. Мы па він ны яе вы ву чаць і ў 

яе ву чыц ца. Гіс то рыя не цер піць 

умоў на га ла ду — «што бы ло б, ка-
лі...» яна не пры мае. 1918 год — 
гэ та пе ры яд гіс та рыч на га пра цэ су, 
які най больш вы раз на ўпер шы ню 
па ка заў, што ў нас ёсць па тэн цы-
ял ства рыць сваю на цы я наль ную 
дзяр жа ву. І гэ та ідэя бы ла па се я на 
ў ро зу мы ўся го на сель ніц тва і бы ла 
ўспры ня тая. Вось у чым важ насць 
па лі тыч ных пра цэ саў 1918 го да, а 
не ў тым, уда ло ся ці не ў той мо мант 
рэа лі за ваць ідэю дзяр жаў нас ці.

Ігар МАР ЗА ЛЮК:
— Га лоў нае тут, лі чу, усё ж тое, 

што нель га бы ло стаць дзяр жа вай 
ва ўмо вах за меж най аку па цыі. На-
 га даю пе ра лік пры чы н па ра зы 
па лі тыч на га пра ек та БНР. Нем цы 
не пад трым лі ва лі ідэю БНР, хоць 
яе лі да ры і раз ліч ва лі на іх апе ку — 
гэ та пер шае. Дру гое — не бы ло
на род най пад трым кі. Тыя лю дзі, што 

1918-ы: 
НАБЫТКІ І СТРАТЫ

(Працяг. 
Пачатак на 1-й стар.)


