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Публикация представляет собой перепечатку статьи с первой по-

лосы издававшейся в Вильне (совр. Вильнюс) газеты «Беларускі дзень», 

посвящённой десятилетию со дня провозглашения независимости Бе-

лорусской Народной Республики. Автор той статьи рассуждает об усло-

виях, в которых была принята третья Уставная грамота, и о причинах 

неудачи политического проекта БНР. 
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The publication is a reprint of an article from the front page of the 

newspaper «Bielaruski dzen», published in Vilnius (modern Vilnius), and 

dedicated to the tenth anniversary of the proclamation of independence of the 

Belarusian People's Republic. The author discusses about the conditions 

under which the third Charter was adopted, and the reasons for the failure of 

the BPR political project. 

Keywords: BPR, Belarusians, Independence, Imperialism, «Bielaruski 

dzen». 
 

Беларусы, якія апынуліся на тэрыторыі Латвіі, Літвы і Польшчы, 

на працягу міжваеннага часу мелі шматлікія сувязі, падмурак якіх быў 

закладзены падчас работы дзеячаў Беларускай Народнай Рэспублікі ў 

названых краінах. Нягледзячы на іх палітычную паразу, стасункі паміж 

беларускімі суполкамі працягвалі сваё існаванне. У пэўнай ступені 

можна гаварыць нават пра нейкі прататып адзінага інфармацыйнага 

поля, бо друкаваныя ў Латвіі, Літве, Польшчы беларускія выданні трап-

лялі і ў суседнія краіны. Сярод такіх газет была «Беларускі дзень», якая 

выдавалася ў Вільні ў 1927−1928 гг. і распаўсюджвалася таксама ў Лат-

галіі. Сёння на розных сайтах (Вікіпедыя,  Kamunikat.org і інш.) гэтую 

газету характарызуюць як паланафільскую, што аднак не аспрэчвае 

факт, што ў ёй друкаваліся шматлікія матэрыялы з нацыянальнага і 

культурнага жыцця беларусаў. Мы прапануем Вам пазнаёміцца з арты-

кулам перадавіцы № 11 ад 25 сакавіка 1928 г., прысвечаным 10-годдзю 

абвяшчэння незалежнасці БНР. 
 

 



У 10-ыя угодкі 

(25.ІІІ.1918 − 25.ІІІ.1928 г.)1 
10 гадоў дзеліць нас ад таго мамэнту, калі Рада Беларускай Народнай 

Рэспублікі абвясьціла 25 сакавіка 1918 г. ў Менску Незалежнасьць Беларусі. 

У гэтым годзе, які можа быць параўнаны з 1848 г., годам вясны Эўропы, усе 

падняволеныя моцнымі аковамі народы скінулі накінутае ім расейскім імпэ-

рыялізмам ярмо няволі і голасна заявілі аб сваёй волі да незалежнага 

жыцьця, аб якім лятуцелі даўно. Расейская рэвалюцыя разваліла моцныя 

сьцены “турмы народаў” царскай Расеі, сіла якой апіралася на самадзяржаўі 

цароў, праваслаўі і нацыяналізьме пануючае велікарасейскае нацыі, якая 

імкнулася ўліць усе народы ў адно “вялікае расейскае мора”. 

I адразу ўсе народы б[ылой] вялікай Расеі заявілі аб тым, што яны па-

рываюць сваю сувязь з б. расейскай дзяржавай і прыступаюць да будаваньня 

свайго ўласнага незалежнага жыцьця. Усе “акраінныя” народы, якія 

найцяжэй адчулі цяжар царскага ступайкі-жандара і паліцэйскага кнута, 

кінулі Расею і парвалі ўсё, што з ёю іх лучыла. Гэтак сама зрабіў беларускі 

народ. Грамата 25 сакавіка 1918 г. была паказчыкам таго, што народ за ка-

роткі час адраджэньня пазнаў самога сябе і, ратуючыся ў моры расейскага 

хаосу і бальшавіцкае разрухі, сказаў аб ідэале, які характарызуе народ і тво-

рыць яго, аб незалежным жыцьці дзяржаўным. Ня ўсе б[ылыя] падняволь-

ныя народы здолелі ўтрымаць сьцяг незалежнасьці. Адроджаны расейскі 

імпэрыялізм, афарбаваўшыся ўчырвань, сымболь крыві, пад лёзунгамі 

роўнасьці нясучы новую, яшчэ цяжэйшую няволю, здушыў імкненьні да не-

залежнасьці украінцаў, грузінаў і беларусаў. Ад нас, беларусаў, пачалі баль-

шавікі сваю імпэрыялістычную палітыку, разганяючы Усебеларускі Зьезд у 

сьнежні 1918 г. Другія народы − польскі, эстонскі, латыскі, літоўскі і фінскі 

адваявалі сваё права да вызваленьня з “турмы народаў” і да незалежнасьці. 

Цяжкія ахвяры былі паложаны імі за гэтае сваё права. 

Шчасьлівейшая іх доля, чымся наша. Але прызнацца трэба, што воля і 

імкненьні да незалежнасьці былі ў гэтых народаў сільнейшыя. 

Для нас незалежнасьць ізноў астаецца ідэалам. 

Ён жыве ў душы кожнага сьвядомага беларуса, як яго найчысьцейшае, 

найсьвяцейшае пачуцьцё. 

Але гэта яшчэ не азначае таго, што беларусы-незалежнікі зьяўляюцца 

ворагамі тае дзяржавы, у якой воляю лёсу і гісторыі прышлося ім жыць. 

Незалежнасьць толькі тады можа быць зьдзейсьнена, калі ў самым 

народзе будзе біць крыніцай нацыянальная сьведамасьць, калі ў народзе 

знойдуцца культурныя сілы, якія б маглі наладзіць бег грамадзкага ладу ў 

незалежнай дзяржаве і калі вонкавыя абставіны чужых імпэрыялізмаў, што 

зьяўляюцца ворагамі незалежнасьці данага народу, зменяцца на карысьць 

незалежнасьці. 

                                                 
1 Стыль і правапіс арыгіналу захаваны. 



Якраз гэтых канечных прадпасылак не хапала ў 1918 г. падчас акту 25 

сакавіка. 

І дасюль мы, беларусы, пазбаўлены іх. Асабліва адчуваецца няхват 

культурных грамадзкіх сілаў. 

Узгадаваньне і вытварэньне іх можа наступіць толькі тады, калі бела-

русы, заняўшы лёяльную пазыцыю ў адносінах да дзяржаўнага ладу, здо-

леюць выкарыстаць тыя магчымасьці нацыянальнага жыцьця, якія даюцца 

констытуцыяй. 

I з гэтага пагляду выходзячы, трэба прызнаць, што ўся работа чырво-

нага Інтэрнацыяналу якраз адцягвае магчымасьць будаваньня незалеж-

насьці Беларусі, бо яна заганяе беларускі рух у падпольле, вырывае ўсе куль-

турныя і маладыя сілы з бегу нашага жыцьця, а на ўвесь беларускі адрадж-

энскі рух пад Польшчай кладзе кляймо антыдзяржаўнасьці. А гэта якраз на 

руку расейскаму імпэрыялізму, які заўсёды аднолькава варожы беларускай 

справе. 
 


