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ства ра лі БНР, з'яў ля лі ся прад стаў ні-
ка мі па лі тыч ных сіл, якія прай гра лі 
вы ба ры ва Уста ноў чы сход. Пар тыі, 
якія ўдзель ні ча лі ў ства рэн ні БНР, 
перш за ўсё — БСГ, іх прай гра лі. 
Акра мя та го, не бы ло пад трым кі з 
бо ку ас тат ніх пар тый краю.

Ін шая спра ва, што, без умоў на, 
гэ та па дзея вы ключ най важ нас ці. 
Упер шы ню ў па лі тыч най гіс то рыі 
Бе ла ру сі бы ло пра дэк ла ра ва на 
пра ва на шай на цыі на не за леж ную 
дзяр жа ву.

Нель га не па га дзіц ца і з Ана то-
лем Сі да рэ ві чам, які па ка заў, што 
Устаў ная гра ма та 25 са ка ві ка аб не-
за леж нас ці Бе ла ру сі бы ла вы му ша-
ным кро кам, іні цы я ва ным Ан то нам 
Луц ке ві чам пад уплы вам вон ка вых
пры чы н. Та кіх вон ка вых пры чын
мож на вы лу чыць тры: пра ект поль-
ска-ня мец кай здел кі «Бе ла русь за 
Поз на ншчы ну»; іма вер насць па дзе-

ла Бе ла ру сі па між Поль шчай і Са-

вец кай Ра сі яй; прэ тэн зіі Літ вы на 

бе ла рус кія зем лі.

Не па срэд ны мі ж ім пуль са мі да 

пры няц ця Трэ цяй Устаў ной гра ма ты 

25 са ка ві ка бы лі Брэсц кі мір, пры-

знан не Гер ма ні яй не за леж нас ці 

Літ вы 23 са ка ві ка 1918 го да і атры-

ма нае ў той са мы дзень па ве дам-

лен не з Бер лі ну, што Гер ма нія БНР 

не пры знае.

Да рэ чы, у свой час та кі вы біт-

ны знаў ца праб ле мы, якім быў 
Кру та ле віч, ад зна чаў, што ўстаў-
ныя гра ма ты БНР і мір ная да мо ва 
ў Брэс це бы лі не су мя шчаль ны мі.

«ЗВЯЗ ДА»:

— Ці не ёсць пры чы най ня ўда-
чы пра ек та пад наз вай БНР і тое, 
што спро бу дзяр жаў нас ці ажыц-
цяў ля лі ле ту цен ні кі без до све ду 
дзяр жа ва бу даў ні чай і кі раў ніц-
кай спра вы?

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:

— А хто з бе ла ру саў та ды меў 
та кі до свед? Хі ба што тыя, хто пра-
ца ваў у дзяр жаў ных струк ту рах 
яшчэ Ра сій скай ім пе рыі. Бе ла рус-
кая на цы я наль ная элі та, пер шыя 
ідэ о ла гі на цы я наль най дзяр жа вы 
сфар мі ра ва лі ся ў Ра сій скай ім пе-
рыі. І гэ та на ту раль ны пра цэс, не 
трэ ба гэ та га цу рац ца. І ме на ві та ў 
ім пе рыі гэ тыя лю дзі здо ле лі зра зу-
мець, што най леп шым чы нам ад-
стой ваць ін та рэ сы свай го на ро да 
мож на толь кі ў не за леж най на цы я-
наль най дзяр жа ве.

Мі ха іл КАС ЦЮК:
— Дзея чы БНР бы лі вы со ка-

аду ка ва ныя лю дзі не толь кі на той 
час, а на ват у ця пе раш нім уяў лен ні. 
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. Іх эпі-
ста ляр ная спад чы на, іх вы ступ лен-
ні, іх мер ка ван ні вар тыя асоб на га 
вы ву чэн ня, ка лі мы хо чам зра зу-
мець, ад куль і з ча го бра лі па ча-
 так ідэя на цы я наль най дзяр жа вы і 
яе пер шае ўва саб лен не.

Ігар МАР ЗА ЛЮК:

— Але ж былі дзея чы Бел на цка-

ма — на шы на цы я наль ныя ге роі, 

вар тыя са ма га год на га ўша на ван-

ня ўдзяч ных на шчад каў. Ка мі са рам 

Бел на цка ма да мая 1918 го да з'яў-

ляў ся Аляк сандр Чар вя коў. Боль-

шасць у кі ру ю чым ак ты ве скла да лі 

ме на ві та ўдзель ні кі Усе бе ла рус ка га 

з'ез да. Пры га да ем ім ёны най больш 
зна ка вых бе ла рус кіх дзея чаў: Баг-
да но віч, Ва зі ла, Двар ча нін, Ду шэў-
скі, Жы лу но віч, Кан чар, Ла гун, Са-
балеў скі, Та раш ке віч, Ту рук, Ус ці-
ло віч.

Без гэ тых лю дзей не бы ло б 
бе ла рус кай са вец кай дзяр жаў нас-
ці, якую яны зра бі лі рэ аль нас цю, 
ня гле дзя чы на зня ва гу, па клё пы і 
су праць дзе ян не з бо ку кі раў ніц тва 
За ход няй воб лас ці.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:
— Усё ж га лоў най пры чы най, 

ча му БНР не ад бы ла ся, бы ла геа-
па лі тыч ная сі ту а цыя, якая скла ла ся 
ў дру гой па ло ве 1918 го да. Гер ман-
скія аку па цый ныя ўла ды ней кі час, 
па куль ім гэ та бы ло па трэб на, імк-
ну лі ся вы ка рыс таць БНР як сро дак 
ціс ку на Са вец кую Ра сію. Ад па вед-
на Са вец кая Ра сія ўспры ма ла БНР 
як пра ект у пі ку яе ін та рэ сам. Не бу-
дзем за бы вац ца і пра пе ра мож цаў 
Пер шай су свет най вай ны — кра і ны 
Ан тан ты. Яны ў 1918 го дзе зра бі-
лі стаў ку на ад ра джэн не Поль шчы 
ў ме жах Рэ чы Па спа лі тай да 1772 
го да як бу фе ра па між імі і рэ ва лю-
цый най Ра сі яй. У та кіх умо вах не-
за леж най Бе ла ру сі прос та не маг ло 

іс на ваць. І не іс на ва ла ні я ка га аба-

рон на га ме ха ніз му, каб за ха ваць 

но вае дзяр жаў нае ўтва рэн не.

Ры гор КАС ТУ СЁЎ:

— Яшчэ бы лі бе ла рус кія пал кі, 

якім не да лі да брац ца да Бе ла ру сі...

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:

— Са праў ды, шмат бе ла ру саў 
слу жы ла яшчэ ў цар скай ар міі, і вяр-
нуц ца да до му яны не па спе лі. Але з 
ін ша га бо ку, ка лі пе рад аб вя шчэн-
нем БНР бе ла рус кія ўзбро е ныя фар-
мі ра ван ні бы лі ство ра ны не па срэд на 
на мес цы, гер ман скія аку па цый ныя 
ўла ды ад ра зу за га да лі іх рас пус ціць,
і за гад быў вы ка на ны.

Ва лян цін МА ЗЕЦ:

— На са мрэч, я лі чу, нель га ка-
заць, што ідэя Бе ла рус кай На род-
най Рэс пуб лі кі, якая ад люст роў ва ла 

імк нен не бе ла ру саў жыць у сва ёй 
на цы я наль най дзяр жа ве, па цяр пе-
ла па ра жэн не. Уся спра ва ў тым, 
што ў тых скла да ных, перш за ўсё 
геа па лі тыч ных, аб ста ві нах — а БНР 
аб вя шча ла ся ва ўмо вах Пер шай 
су свет най вай ны і зна хо джан ня 
на бе ла рус кай зям лі аку па цый ных 
вой скаў — ства рыць са ма стой ную 
дзяр жа ву бы ло прос та не маг чы ма. 
Але ж ідэя не за леж най бе ла рус кай 
дзяр жа вы за ста ла ся. Ма ла та го, яна 
бы ла вель мі жы ву чая, яна на столь кі 
па шы ра ла ся, што баль ша ві кі ўжо ў 
кан цы 1918 го да бы лі вы му ша ны
па га дзіц ца на аб вя шчэн не ССРБ. 
І дзея чы БНР бы лі згод ныя на та кую
фор му дзяр жаў нас ці. У пе ра піс цы 
Ар ка дзя Смо лі ча з Ан то нам Луц-

ке ві чам ад зна ча ла ся га тоў насць 

пад тры маць аб ве шча ную бе ла рус-

кую дзяр жаў насць у фор ме ССРБ, 

ка лі бе ла рус кім са вец кім ура дам 

«бу дуць рэа лі за ва ны на шы ідэа лы 

сва бод най Бе ла ру сі». І гэ та не з'яў-

ля ец ца па ра док сам, та му што на 

1-м Усе бе ла рус кім з'ез дзе ра зам 

бы лі і тыя, хто ства раў БНР, і тыя, 

хто ста яў ля вы то каў БССР. Яны

фак тыч на ажыц цяў ля лі ад ну і тую ж 

ідэю праз роз ныя фор мы.

Мі ха іл КАС ЦЮК:

— Дзей насць БНР са праў ды 

ады гра ла вя лі кую ро лю ў тым, што 

тэр мі но ва ўтва ры лі ССРБ, а кры ху 

паз ней — БССР. Ро ля дзея чаў БНР 

тут бяс спрэч ная, асаб лі ва ў кан тэкс-

це між на род ных ста сун каў. Гіс та-

рыч ныя да сле да ван ні свед чаць, 

што ка ля дзя сят ка кра ін ці дэ-юрэ, 

ці дэ-фак та ўсё ж та кі пры зна лі Бе-

 ла рус кую На род ную Рэс пуб лі ку. 

І гэ та быў для Маск вы вель мі важ ны

сіг нал — там зра зу ме лі не аб ход-

насць аль тэр на ты вы.

Ва лян цін МА ЗЕЦ:

— Трэ ба ад зна чыць, што ка лі 

з па лі тыч най па зі цыі пра БНР ужо 

на пі са на і ска за на шмат і роз на га, 

дык пра са цы яль на-эка на міч нае 

раз віц цё гэ та га дзяр жаў на га ўтва-

рэн ня мы амаль не ве да ем. А тут 

ёсць пра што га ва рыць. Ме на ві та 

ў ча сы БНР бы ла ство ра на пер шая 

Бе ла рус кая ганд лё ва-пра мыс ло вая 

па ла та. Пра ект увя дзен ня пер шых 

бе ла рус кіх гро шай быў рас пра ца-

ва ны ў ча сы БНР. За бяс печ вац ца 

на цы я наль ная ва лю та па він на бы ла 
кош там та вар на га ле су. Больш за 
тое, пер шы бе ла рус кі паш парт — 
гэ та паш парт БНР. Пер шы за кон 
аб гра ма дзян стве быў пры ня ты ў 
БНР. У ім, да рэ чы, за ба ра ня ла ся 
двай ное гра ма дзян ства. А па пя рэд-
ні ча ла гэ та му вы да ча «Па свед чан ня 
гра ма дзя ні на Бе ла ру сі». Па доб нае 

па свед чан не бы ло вы да дзе на ў 
1918 го дзе і Ян ку Ку па лу. У кра са-
ві ку 1918 го да на па ся джэн ні На род-
на га Сак ра та ры я та бы ла пры ня тая 
па ста но ва, па вод ле якой бе ла рус-
кая мо ва аб вя шча ла ся дзяр жаў най 
і аба вяз ко вай мо вай Рэс пуб лі кі. 
І гэ та так са ма бы ло зроб ле на ўпер-
шы ню ў ай чын най гіс то рыі.

Ігар МАР ЗА ЛЮК:
— Ці мож на ка заць пра БНР як 

пра дзяр жаў нае ўтва рэн не? Лі чу, 
што не. Асоб ныя пуб лі цыс ты на ват 
да га вор ва юц ца да са вец кай аку па-
цыі БНР. Гэ та іна чай, як гіс та рыч най 
мі фа ло гі яй, на зваць нель га. Са вец-
кай аку па цыі БНР не бы ло, бо БНР 
як рэ аль най дзяр жа вы не іс на ва-
ла. БНР бы ла па лі тыч ным пра ек там 
бе ла рус кіх па лі ты каў, не ня мец кіх, 
які ад нак та кім па лі тыч ным пра ек-
 там і за сталася. Тут цал кам мож на 
па га дзіц ца з бе ла рус кім па лі то ла-
гам Сяр ге ем Бог да нам: «БНР бы ла 
толь кі пра ек там та му, што ні во дзін 
урад БНР ані змог узяць пад эфек-
тыў ны кант роль ані вод на га ла пі ка 
зям лі, на якую прэ тэн да ваў, ані 
сфар ма ваць ін сты ту таў не за леж-
най дзяр жа вы».

Ства рэн не БССР іш ло па ра лель-
на са ства рэн нем БНР ды бы ло 
іні цы я ва на бе ла рус кі мі ж на цы я-
наль ны мі дзея ча мі, больш праг ма-
тыч ны мі і рэа ліс тыч ны мі за сва іх 
апа не нтаў з ла ге ра БНР. І яны, у 
ад роз нен не ад сва іх апа не нтаў, да-
сяг ну лі рэ аль на га пос пе ху.

«ЗВЯЗ ДА»:

— Ча му ж, ка лі ўсё так раз ві ва-
ла ся, БНР як спро ба рэ аль на га 
дзяр жаў на га ўтва рэн ня знік ла
ра зам з ня мец кі мі вой ска мі? 
У хут кім ча се прый шлі но выя аку-
 пан ты — па ля кі. Мож на бы ло па-
спра ба ваць да мо віц ца з імі...

Ва лян цін МА ЗЕЦ:
— Не за бы вай це ся, якой улас-

най на цы я наль най ідэ яй кі ра ва лі-
ся па ля кі. Яны аб мя жоў ва лі лю бую 
дзей насць, на кі ра ва ную на куль ты-
ва ван не і па шы рэн не бе ла рус кай 
на цы я наль на-дзяр жаў най ідэі. Так, 
на за ня тай поль скі мі вой ска мі тэ-
ры то рыі па ча лі ма са ва за чы няць 
бе ла рус кія шко лы і куль тур ныя 
ўста но вы. Але для зма ган ня з баль-
ша ві ка мі па ля кі да зво лі лі ства рэн не
Бе ла рус кай вай ско вай ка мі сіі. Праў-
да, дзей насць гэ тай ка міс іі бы ла 
без вы ні ко вай — бе ла рус кае вой ска 
так і не бы ло ство ра на.

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ:
— І абя цан не Піл суд ска га ства-

рыць бе ла рус кую на цы я наль на-
куль тур ную аў та но мію за ста ло ся 
толь кі абя цан нем. У кож на га з аку-
пан таў бы лі свае мэ ты. Гер ма нія, 
якая ад кры ва ла тут бе ла рус кія 

шко лы і да зво лі ла ства рэн не БНР, 

раз гля да ла гэ ту тэ ры то рыю як зо-

ну па лі тыч на га ўплы ву. А Поль шча 

раз гля да ла яе як част ку ўлас най 

дзяр жа вы, на якой на поў ні цу трэ ба 
рэа лі зоў ваць сваю на цы я наль ную 
па лі ты ку.

Ва лян цін МА ЗЕЦ:
— Уво гу ле ў ад но сі нах да аку-

пан таў ілю зій не бы ло ні ко лі. Стар-
шы ня ўра да БНР Ан тон Луц ке віч, які 
доў гі час меў ста сун кі з гер ман скі мі 
ўла да мі, пі саў у сва іх ус па мі нах, што 
Гер ма нія ў да чы нен ні да Бе ла ру сі 
пра во дзі ла «ду жа пас куд ную па лі-
ты ку».

Мі ха іл КАС ЦЮК:

— Але ўні каль ны вы па дак: і Гер-
ма нія, і кра і ны Ан тан ты — пра ціў-
ні кі ў вай не — ме лі ад ноль ка вую 
па зі цыю ў ад но сі нах да БНР, яны 

раз гля да лі яе праз прыз му ад но сін 
з Са вец кай Ра сі яй. Да ку мен ты свед-
чаць, што за пе ры яд аку па цыі бы ло 
ад чы не на ка ля 300 бе ла рус ка моў-
ных школ. Але гэ та зу сім не свед чан-
не та го, што нем цы так апе ка ва лі ся 
на шым на цы я наль ным ру хам. Па лі-
ты ка Гер ма ніі на аку па ва ных зем лях 
бы ла ў су праць пас таў лен ні ў пер-
шую чар гу Ра сіі і Поль шчы. Бе ла ру-
сы тут ака за лі ся як раз да рэ чы.

Ігар МАР ЗА ЛЮК:

— Гіс то ры кі Уладзімір Ля хоў-
скі і Юрый Ба ры сё нак пе ра ка наў-
ча раз вян ча лі міф аб «сім па ты ях» 
кай зе раў ска га аку па цый на га рэ-
жы му ў да чы нен ні да бе ла рус кай 
мо вы і бе ла рус кай на цыі. З'яў лен-
не бе ла рус кіх, лі тоў скіх, яў рэй скіх 
школ у зо не ня мец кай аку па цыі 
бы ло пра ця гам жорст ка га ан ты-
поль ска га кур су, які па чаў рэа лі-
за вац ца ў Гер ман скай ім пе рыі з 
мо ман ту яе ства рэн ня ў 1871 го дзе.
Нем цы да зво лі лі ства рыць толь кі 
89 бе ла рус кіх школ у зо не Обер Ост. 
Боль шасць бе ла рус кіх ка зён ных 
школ бы ло ство ра на ў ге не раль най
акру зе «Бе ла сток — Га род ня», на 
бе ла рус ка-поль скім па меж жы. Нем-
цы, та кім чы нам, ства ра лі свое асаб-
лі вы «бе ла рус ка моў ны кар дон», каб 
спы ніць поль скую экс пан сію на ўсход 
аку па цый най зо ны. Та му не трэ ба, 
ша ноў ныя ка ле гі, блы таць і змеш-
ваць да ку пы ўлас ную іні цы я ты ву 
бе ла рус кіх дзея чаў па ства рэн ні
на цы я наль на га школь ніц тва з ня-
мец кай па лі ты кай у гэ тым пы тан ні.

«ЗВЯЗ ДА»:

— Уво гу ле «ду жа пас куд ную 
па лі ты ку» пра во дзі лі ў тыя ча-
сы ў ад но сі нах да Бе ла ру сі не 
толь кі нем цы і па ля кі. Брэсц кі 
мір у 1918-м за клю чы лі фак тыч-
на без улі ку бе ла рус кіх ін та рэ-
саў. Не ка жу чы ўжо пра Рыж скі 
мір 1921 го да: та ды ўжо пра ва-
моц на два га ды іс на ва ла БССР, 
вы ні кам пад пі сан ня да ку мен та 
бы ло ада бран не па ло вы бе ла-
рус кіх тэ ры то рый, а бе ла рус кіх 
прад стаў ні коў у Ры зе не бы ло. 
Ку па ла праз год з го рыч чу пі-
саў пра гэ та: «Бах! На шу Ай чы ну 
без на шае во лі, як тую аў чы ну, у 
шмат кі па па ро лі»...

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК:
— Тэ ма Бе ла ру сі на Брэсц кіх мір-

ных пе ра га во рах у 1918-м ус плы ла 
толь кі ад ной чы, ка лі ге не рал Макс 
Гоф ман па спра ба ваў вы ка рыс таць 
ін фар ма цыю аб раз го не баль ша-
ві ка мі 1-га Усе бе ла рус ка га з'ез да 
для ціс ку на са вец кую дэ ле га цыю. 
Але ён ус це шыў ся рас тлу ма чэн нем, 
якое даў Троц кі. А для са вец кай дэ-
ле га цыі бе ла рус кае пы тан не та ды 
так са ма не бы ло асноў ным, бо ў 
лю бым вы пад ку гра ні ца б прай шла 
да лё ка на за хад ад лі ніі фрон ту 
1917 го да. Нем цы да 1915 го да не 
ме лі кан так таў з бе ла рус кім на цы-
я наль ным ру хам, яны ўво гу ле да 
аку па цыі на шай тэ ры то рыі на ўрад 
ці ве да лі, што ёсць та кі на род. Гер-
ман скі ўрад і гер ман скія ге не ра лы 

да са ма га кра ху іх ім пе рыі ў кан цы 

1918 го да так і не ве да лі, што ім 

ра біць з Бе ла рус сю. Ка лі б бе ла-

рус кі на цы я наль ны рух быў прос та 

ня мец кай інт ры гай, як спра ба ва лі 

да во дзіць на шы су се дзі і з За ха ду, 

і з Ус хо ду, лёс Бе ла рус кай На род-

най Рэс пуб лі кі склаў ся б інакш. Але 

гер ман скі аку па цый ны ўрад ра біў 

стаў ку на лі тоў скую па лі тыч ную 

элі ту. Бу ду чае Лі тоў скае ка ра леў-

ства, у якое пла на ва лі ўклю чыць і 

част ку за ход няй Бе ла ру сі, па він на 

бы ло стаць ня мец кім ко зы рам ва 

ўсход не еў ра пей скай па лі ты цы ў 
вы пад ку пе ра мо гі Гер ма ніі ў вай-
не. Бе ла ру сі ў тых пла нах і бліз ка 
не бы ло. З Бе ла рус кай На род най 
Рэс пуб лі кай «гу ля ла» ка ман да ван-
не 10-й гер ман скай ар міі, чый штаб 
быў у Мін ску, та му што яно ме ла 
па трэ бу ў якім-не будзь мяс цо вым 
да па мож ным апа ра це. Але ў Бер-
лі не на гэ та гля дзе лі вель мі ко са. 
Та му ў прын цы пе атры ма ла ся так, 
што пас ля Брэсц ка га мі ру Бе ла ру сі 
ўво гу ле не па він на бы ло іс на ваць. 
Але 25 са ка ві ка 1918 го да лю дзі, 
якія спа чат ку аб вяс ці лі аб ства рэн ні 
БНР, а пас ля — яе не за леж насць, 
па спра ба ва лі за явіць пра ва Бе ла ру-
сі на іс на ван не ў та га час ным між ва-
ен ным і пас ля ва ен ным све це...

(Заканчэнне на 10-й стар.)
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Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ.

Сяр гей ТРАЦ ЦЯК. Ва лян цін МА ЗЕЦ. Ры гор КАС ТУ СЁЎ.

Ігар МАР ЗА ЛЮК. Мі ха іл КАС ЦЮК. Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ.


