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Пы тан не ста я ла аб тым, быць ці 

не быць на огул Бе ла ру сі са ма стой-

ным па лі тыч ным утва рэн нем. Ка ля 

вы то каў яго фар мі ра ван ня ра зам з 

цэ лай пле я дай бе ла рус кай па лі тыч-

най элі ты, на ро джа най рэ ва лю цы яй, 

ста яў Аляк сандр Чар вяк, са праўд-

нае імя бу ду ча га па лі ты ка, або як 

ён сам пад піс ваў ся, Алесь Чар вяк. 

Гэ та по тым, па рэ ка мен да цыі Ста-

лі на, для мі ла гуч нас ці проз ві шча 

бу дзе зме не на на Чар вя коў. Та ды ж, 

у 20-м, яму ўся го 28 га доў, але

за пля чы ма ўжо сур' ёз ны па лі тыч ны 

до свед, як, зрэш ты, у мно гіх прад-

стаў ні коў яго па ка лен ня. 

«Раю вам, спа дар Чар вяк, 
кі нуць па ніб рац тва 
з мяс цо вым 
на сель ніц твам»

Ура джэ нец вёс кі Ду кар ка Мін-

скай гу бер ні, ён скон чыў спа чат ку 

Ві лен скае на род нае ву чы лі шча, за-

тым Ві лен скі на стаў ніц кі ін сты тут, 

па цвер дзіў зван не на род на га на-

стаў ні ка і збі раў ся пры свя ціць ся бе 

ра бо це на вёс цы, та му па пра сіў ся ў 

вёс ку, хоць мог за стац ца ў Віль ні, 

ку ды пе ра бра ла ся сям'я. Хут чэй гэ-

та бы ло за ка на мер нас цю. Да па чат-

ку мі ну ла га ста год дзя на тэ ры то рыі 

су час най Бе ла ру сі сфар мі ра ва ла ся 

ўні каль ная са цы яль ная гру па — вяс-

ко вая ін тэ лі ген цыя, што ста ла вы ні-

кам шмат га до ва га пра цэ су вы цяс-

нен ня бе ла рус ка га на сель ніц тва з 

га ра доў у вёс ку. На прык лад, у са-

мым бе ла рус кім го ра дзе Ві цеб ску, 

а ён ува хо дзіў у склад Бе ла рус кай 

гу бер ні, адзі най у Ра сіі ство ра най 

па на цы я наль най пры кме це ўка зам 

Ка ця ры ны ад 12 снеж ня 1796 го да 

«...у су вя зі з аб' яд нан нем Ма гі лёў-

ска га і По лац ка га на мес ніц тваў у 

адзі ную Бе ла рус кую гу бер ню», бе-

ла рус кае на сель ніц тва скла да ла 

менш як 20 %. Ты по вы мі прад стаў ні-

ка мі сель скай ін тэ лі ген цыі бы лі мно-

гія вя до мыя бе ла ру сы, да стат ко ва 

ўспом ніць толь кі Яку ба Ко ла са і яго 

вы дат ныя тво ры. Што ж да ты чыц ца 

ра бо ты Але ся Чар вя ка ў сель скай 

шко ле, то аб гэ тым за ха ваў ся ўні-

каль ны да ку мент той па ры. Ён на-

стаў ні чаў у Трок скім па ве це і пры 

гэ тым ак тыў на да па ма гаў прос тым 

ся ля нам на пі саць пра шэн не, скар-

гу, ра іў, як ад стой ваць свае пра вы, 

ня гле дзя чы на тое, што асноў ную 

част ку на сель ніц тва скла да лі лі тоў-

цы, ка ля 30 % — па ля кі і зу сім тро-

хі — бе ла ру сы. Але Чар вя коў ву чыць 

і поль скую, і лі тоў скую, каб сва бод-

на гу та рыць з людзь мі, вуч ня мі. Па-

ва га да на цы я наль най ідэн тыч нас-

ці за ха ва ец ца ў Чар вя ко ва на ўсё 

жыц цё. Та ды ж яго дзей насць не 

за ста ла ся не за ўва жа ная ўла да мі. 

У ад ной са спра ва здач па лі цыі за 

са ка вік 1912 го да чы та ем: «Шко лу 

на ве даў пры стаў і па пя рэ дзіў: «Раю

вам, спа дар Чар вяк, кі нуць па ні-

б рац тва з мяс цо вым на сель ніц твам». 

І пры піс ка: «Узя ты пад на зі ран не». 

Прозвішча змяніў Сталін
Вай на ўнес ла свае ка рэк ты вы. 

Пас ля за кан чэн ня Аляк санд раў ска-

га ва ен на га ву чы лі шча ў Маск ве, у 

лю тым 1917-га, Чар вя ко ва на кі роў-

ва юць у Пет ра град для пра хо джан-

ня служ бы ў ку ля мёт най ро це. Але 

рэ ва лю цый ны рух пры цяг вае. У маі 

ён ус ту пае ў пар тыю баль ша ві коў, 

шлях да якой ля жаў праз Бе ла рус-

кую са цы ял-дэ ма кра тыч ную ра бо-

чую пар тыю, удзель ні чае не толь кі ў 

дзей нас ці баль ша віц кіх ар га ні за цый, 

але і ак тыў на зай ма ец ца пы тан ня мі 

бе ла рус кіх бе жан цаў. Не ча ка на ў 

лю тым 1918 го да Чар вя ко ва ад клі-

ка юць у Маск ву, шыф ра гра ма за гад-

ва ла: «Тэр мі но ва пры быць у Са вет 

На род ных Ка мі са раў РСФСР». Там 

ён да ве даў ся, што Саў нар ка мам 

пры ня та ра шэн не ства рыць спе цы яль -

ную ўста но ву, якая зай ма ла ся б 

на цы я наль ны мі спра ва мі бе ла ру-

 саў. А 14 лю та га 1918 го да ў га зе це 

«Пра вда» быў апуб лі ка ва ны дэ крэт, 

пад пі са ны Стар шы нёй Саў нар ка ма 

РСФСР У. І. Ле ні ным, у якім па ве-

дам ля ла ся: «Пры На род ным ка мі са-

ры я це па спра вах на цы я наль нас цяў 

ар га ні зу ец ца ка мі са ры ят па спра вах 

бе ла ру саў». Ка мі са рам пры зна ча ны 

Аляк сандр Чар вя коў. Ме на ві та та-

ды ад бы ла ся яго су стрэ ча са Ста-

лі ным, які на той пе ры яд зай маў ся 

на цы я наль ным пы тан нем, і з якім 

яго бу дзе звяз ваць не толь кі ра бо та, 

але, мяр ку ю чы па да ку мен тах, ней кі 

час і доб рыя ад но сі ны. У да лей шым 

гэ та ады грае не апош нюю ро лю ў 

пад трым цы бе ла рус кай пар тый най 

ар га ні за цыі пры пры няц ці шэ ра гу 

ра шэн няў. Та ды ж бы ло рэ ка мен-

да ва на змя ніць проз ві шча. Ста лін 

на огул лю біў ка рэк та ваць іх — Ка-

бы лін скі ста но віц ца Бы лін скім, 

Грэк — Грэ ка вай, Чар вяк — Чар-

вя ко вым, Джанд га ва — Ца на вым і 

г. д. Чар вя коў і зда гад вац ца не мог, 

якую страш ную ро лю сыг рае ў яго 

лё се Іо сіф Джу гаш ві лі. Пры ўсіх жа 

най важ ней шых пы тан нях, якія да во-

дзі ла ся вы ра шаць на па чат ку фар-

мі ра ван ня бе ла рус кай дзяр жаў нас ці 

Чар вя ко ву, пры яры тэт ны мі з'яў ля-

лі ся на цы я наль ныя, пісь мен насць 

на сель ніц тва, ся лян ства і, вя до ма ж, 

пы тан не тэ ры то рый.

Пешшу ў Рыгу
У ве рас ні 1920-га рэс пуб лі ка 

апы ну ла ся пе рад па гро зай ад дзя-

лен ня знач най част кі зя мель з кам-

пакт ным пра жы ван нем бе ла рус ка га 

на сель ніц тва. У Ры зе па чы на лі ся пе-

ра га во ры па пы тан ні вы зна чэн ня са-

вец ка-поль скай мя жы. З ра сій ска га 

бо ку дэ ле га цыю ўзна ча ліў Адольф 

Аб ра ма віч Іо фэ, член ка ле гіі На род-

на га ка мі са ры я та ра бо ча-ся лян скай 

ін спек цыі, поль скую — Ян Дамб роў-

скі. Прад стаў ні коў Бе ла ру сі на пе-

ра га во ры не за пра сі лі. Але гэ та не 

спы ні ла кі раў ніц тва рэс пуб лі кі, пы-

тан не бы ло над звы чай най важ нас ці. 

Аляк сандр Чар вя коў, на той мо мант 

стар шы ня Ва ен на-рэ ва лю цый на га

ка мі тэ та, ра зам з сак ра та ром рэў ка ма 

Іва нам Ры го ра ві чам Клі шэў скім

са ма стой на на кі роў ва юц ца ў Ры гу 

ад стой ваць ін та рэ сы бе ла ру саў. Як 

да бі ра лі ся, гіс то рыя асоб ная — да-

ро гі раз бі тыя, пас ля ва ен ных дзе-

ян няў не ад ноў ле ныя. У та вар ным 

ва го не ўда ло ся да ехаць толь кі да 

стан цыі Се беж, але і гэ та не спы ні-

ла. Да лей іш лі пеш шу, ары ен цір — 

рас кі да ныя шпа лы. Але да асноў ных 

пе ра га во раў яны ўсё ж па спе лі — 

пры бы лі ў Ры гу 18 ве рас ня, хоць са-

вец кая дэ ле га цыя зна хо дзі ла ся там 

з 12 ве рас ня. У бе ла ру саў — ні я ка га 

афі цый на га ста ту су і ні я кіх пра воў 

на ўдзел у пе ра га во рах. Да ку мен-

ты На цы я наль на га ар хі ва Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь фон ду 60п, спра вы 455, 

во пі су 3 за хоў ва юць ліс ты Чар вя-

ко ва пра тое, што та ды ад бы ва ла ся 

ў Ры зе. У іх увесь дра ма тызм сі ту а -

цыі. Пер шы ён ад праў ляе ў Мінск

20 ве рас ня, з яго да ве да ем ся, што 

яны з Клі шэў скім «пад каў па ком»: 

«Мы акру жа ны шпі ё на мі з усіх ба-

коў. На кож на га з нас пры па дае 

дзве па нен кі і адзін муж чы на з лі-

тоў скай контр вы вед кі. Гэ тая ра бо-

та ў іх па стаў ле на не горш як бы ло 

пры ца рыз ме. Со чаць за кож ным 

на шым кро кам». Тым не менш Чар-

вя коў да лу ча ец ца да са вец кай дэ ле-

га цыі, хоць гэ та му па пя рэд ні ча ла не 

менш дра ма тыч ная сі ту а цыя — на 

пер шым па ся джэн ні Ян Дамб роў скі 

за явіў: «Я ба чу ў спі се прад стаў ні коў 

ней кай мі фіч най дзяр жа вы. Па куль 

мы не пе ра ка на ем ся ў за кон най 

сі ле паў на моц тваў усіх дэ ле га таў, 

пра цяг пе ра га во раў лі чым не маг-

чы мым». Ста но ві шча фак тыч на 

вы ра та ваў Кі раў, та ды прад стаў нік 

РСФСР у Гру зіі і член дэ ле га цыі, які 

на га даў, што 31 лі пе ня 1920 го да 

пры ня та Дэк ла ра цыя аб аб вя шчэн ні 

Са цы я ліс тыч най Са вец кай Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. «Вам доб ра вя до ма, 

спа да ры, што ССРБ іс нуе як фе-

дэ ра тыў ная су ве рэн ная дзяр жа ва, 

не за леж насць якой дэк ла ра ва ная 

ВЦВКам». Ад каз поль скай дэ ле га-

цыі: «Не ве да ем та кой дзяр жа вы і не 

жа да ем слу хаць». У вы ні ку Чар вя-

ко ва пры зна лі экс пер там пры са вец-

кай дэ ле га цыі без на дан ня афі цый-

на га ста ту су, але і гэ та бы ла ня хай 

ма лень кая, але пе ра мо га. У ліс тах 

у Мінск ён ін фар ма ваў кі раў ніц тва 

рэс пуб лі кі аб хо дзе пе ра га во раў, 

мяр ку ю чы па якіх, бе ла ру сы не раз 

ста на ві лі ся па ру шаль ні ка мі спа кою. 

«З на ша га бо ку пра па но ва — вус це 

Свіс ла чы пры ўпа дзен ні ў Нё ман на 

поў дзень К. М. Свіс лач, Бе ла веж, 

Вы со ка-Лі тоўск, Брэст-Лі тоўск. Па-

лі ты кі раз гу бі лі ся, па пра сі лі два дні 

ад тэр мі ноў кі для ад ка зу. Мы ча ка-

ем...». Спраў джва лі ся най гор шыя 

зда гад кі Іо фэ аб тым, што ўдзел 

дэ ле га цыі ад Бе ла ру сі, су праць 

пры сут нас ці якой ён быў пер ша-

па чат ко ва, мо жа ўсё пе ра вяр нуць 

на пе ра га во рах. На гэ тым фо не ў 

Мінск з 29 ве рас ня да 3 каст рыч ні-

ка ідуць ліс ты, поў ныя дра ма тыз му. 

«Ха рак тэр ным для поль скай дэ ле га-

цыі з'яў ля ец ца тое, што яна ця пер 

зу сім ужо не га во рыць аб пры гне ча-

ных на род нас цях, якія жы вуць па між 

Поль шчай і Ра сі яй, якім яна ня се 

сва бо ду, а ка жа пра ме жы Поль-

шчы, якія за бяс печ ва юць яе жыц-

цё выя ін та рэ сы. Зра зу ме ла, што 

та кая па зі цыя не да пус кае на ват 

на мё ку на іс на ван не ней кай Бе ла-

ру сі, ...па коль кі ін та рэ сы Поль шчы 

не су мнен на су тык нуц ца з ін та рэ са мі 

Бе ла ру сі». Чар вя коў про сіць па шы-

рыць яго паў на моц твы, бо «поль скі 

бок... мі ні мум яго па тра ба ван няў, 

гэ та мя жа кры ху на за хад ад Мін ска, 

каб лі ніі «Ба ра на ві чы — Лу ні нец, 

Са рны ады шлі да Поль шчы. Ка лі я 

па чаў га ва рыць пра на строі ў Бе ла-

ру сі, то ён (Іо фэ) ска заў мне: «Мір 

за клю чае Ра сія з Поль шчай, але не 

Бе ла русь». Пя рэ чан не бы ло і з бо ку 

поль скай дэ ле га цыі, якая за яві ла, 

як пі саў у сва ім ліс це Чар вя коў ад 

3 каст рыч ні ка, «...поль ская дэ ле га-

цыя за яў ляе, што з мас коў скім чы-

ноў ні кам Чар вя ко вым яны га ва рыць 

не жа да юць, а жа да юць га ва рыць з 

прад стаў ні ком бе ла рус ка га на ро да. 

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра Бе-

ла рус кай На род най Рэс пуб лі кі спа-

да ра Лас тоў ска га, я ма гу прад стаў-

ляць толь кі ка му ніс тыч ную пар тыю, 

але не бе ла рус кі на род».

Але і да дум кі ўра да БНР, які 

на той мо мант зна хо дзіў ся ў эміг-

ра цыі і ні як не ха цеў пры зна ваць, 

што ство ра ная ў рам ках ня мец кай 

аку па цыі, яна бы ла не зра зу ме лая 

бе ла рус ка му на ро ду і не пад тры-

ма ная ім, так са ма не пры слу ха лі ся. 

Як свед чаць да ку мен ты, на дзе ян ні 

яе прад стаў ні коў на огул не бы ло ні-

я кай рэ ак цыі, хоць у ве рас ні 1920-га 

ў Па рыж на ад рас дзяр жаў Ан тан ты 

бы ла на кі ра ва на но та аб тым, што 

Ра сія не мае пра ва вы сту паць на 

пе ра га во рах ад імя Бе ла ру сі, на род 

якой мае свой за кон ны ўрад. Не 

атры маў шы ад ка зу, урад БНР на кі-

роў вае паў тор ную но ту, у якой ужо 

па тра буе пры знаць яго за кон насць 

і аба ра ніць тэ ры то рыю рэс пуб лі кі ад 

за хо пу Поль шчай, Літ вой і РСФСР. 

Ад на ча со ва 7 ве рас ня ён звяр нуў ся 

з но тай і да Поль шчы, на га даў шы аб 

абя цан ні Піл суд ска га за бяс пе чыць 

сва бо ду бе ла рус ка му на ро ду. У ёй 

бы ла ці ка вая пры піс ка — у вы пад ку 

пры знан ня не за леж нас ці Бе ла ру сі 

кі раў ніц тва БНР га ран та ва ла пад-

трым ку ства рэн ня поль ска-бе ла-

рус кай фе дэ ра цыі. Пра іг на ра ва ла 

Поль шча і па тра ба ван не даць паў-

на моц твы на пе ра га во рах дэ ле га цыі 

БНР у скла дзе Лас тоў ска га, Цві ке-

ві ча і Пі гу леў ска га. Не зра зу ме лая 

струк ту ра толь кі за мі на ла Поль шчы, 

пра цэс і без та го ішоў скла да на. 

На ма ган ні ж Чар вя ко ва бы лі не 

мар ныя. 12 каст рыч ні ка 1920 го да 

ў Ры зе быў пад пі са ны да га вор аб 

пе ра мір'і, а ў яго пер шым ар ты ку ле 

га ва ры ла ся: «Абод ва да га вор ныя 

ба кі, згод на з прын цы пам са ма вы-

зна чэн ня на ро даў, пры зна юць не за-

леж насць Укра і ны і Бе ла ру сі». Гэ та 

бы ло фак тыч на пер шае між на род-

нае пры знан не рэс пуб лі кі. Ад нак 

вы нік кан чат ко вых пе ра га во раў, 

якія за вяр шы лі ся Рыж скім мі рам 

18 са ка ві ка 1921 го да, быў прад-

вы зна ча ны ўжо та ды. «Ста но ві шча 

на фрон це на столь кі дрэн нае, што 

трэ ба за клю чаць мір. Ды рэк ты ва 

ад ЦК га во рыць: «У край нім вы-

пад ку зга джай це ся», — пі саў Чар-

вя коў у каст рыч ні ку 20-га з Ры гі. 

Пра гэ та — і ў вы ступ лен ні Ле ні на 

ад 15 каст рыч ні ка 1920-га пе рад 

стар шы ня мі вы кан ка маў Мас коў-

скай гу бер ні: «Ста но ві шча Са вец-

кай рэс пуб лі кі над звы чай цяж кае, 

што пры му сі ла нас спя шац ца з 

мі рам пе рад зі мо вай кам па ні яй». 

Толь кі вось якой ца ной — да лей у 

тэкс це: «...лепш мець гор шую мя-

жу, г. зн. атры маць мен шую тэ ры-

то рыю Бе ла ру сі і мець маг чы масць 

мен шую коль касць бе ла рус кіх ся лян 

вы рваць з-пад пры гнё ту бур жу а зіі, 

чым пад верг нуць но вым цяж кас цям, 

но вай зі мо вай кам па ніі ся лян Ра сіі. 

Вось пры чы на».

Калінін быў супраць
Пас ля пад пі сан ня Рыж ска га мі-

ру рэс пуб лі ка страч ва ла не толь кі 

за ход нія зем лі, якія ады хо дзі лі да 

Поль шчы, але і част ку ўсход ніх. Ві-

цеб ская, Го мель ская і Сма лен ская 

воб лас ці ады хо дзі лі да Ра сіі. На-

сель ніц тва рэс пуб лі кі — 1,6 міль ё-

на, тэ ры то рыя — 6 па ве таў бы лой 

Мін скай гу бер ні. Чар вя коў па чы нае 

пла на мер ную ра бо ту па вяр тан ні ў 

склад Бе ла ру сі ўсход ніх зя мель з 

кам пакт ным пра жы ван нем бе ла-

рус ка га на сель ніц тва. Як вя до ма з 

гіс то рыі, два са мыя скла да ныя пы-

тан ні для дзяр жа вы — гэ та тэ ры та-

ры яль нае і на цы я наль нае. Та лент 

Чар вя ко ва да зво ліў па збег нуць кан-

флік ту па гэ тых двух кі рун ках, хоць 

гіс то рыя ве дае ня ма ла сум ных пры-

кла даў іх кры ва ва га вы ра шэн ня. Ра-

бо та бы ла скла да ная, кар пат лі вая і 

не бяс печ ная, ка лі да во дзі ла ся ўсту-

паць у пуб ліч ную спрэч ку з мно гі мі 

кі раў ні ка мі пар тыі. Асаб лі ва вост ры 

кан флікт па чы наў ся са ўсе са юз ным 

ста рас там Ка лі ні ным, які быў ка тэ-

га рыч на су праць уз буй нен ня Бе-

ла ру сі і пры маў ак тыў ныя дзе ян ні, 

каб гэ та га не ад бы ло ся. Пры гэ тым 

ідэю пад тры ма лі Ста лін і Троц кі, та-

ды яны яшчэ бы лі ад на га лос ныя па 

мно гіх пы тан нях. У снеж ні 1922 го да 

ў бе ла ру саў з'я віў ся шанц вы пра віць 

сі ту а цыю. 30 снеж ня 1922-га ў Маск ве 

па чаў ра бо ту І Усе са юз ны з'езд

Са ве таў, дэ ле га цыю ад Бе ла ру сі 

ўзна чаль ваў Чар вя коў. Як вя до ма, 

дэ ле га ты ад на га лос на пра га ла са-

ва лі за ства рэн не СССР, толь кі вось 

па га лоў ным пы тан ні — аб умо вах 

ува хо джан ня ў яго склад ча ты рох 

рэс пуб лік, якія ста лі яго за сна валь-

ні ка мі, — За каў каз ская, Укра і на, 

Бе ла русь і Ра сія — раз га рэ ла ся 

дыс ку сія. Ле нін скі план — рэс пуб лі кі 

ўва хо дзяць у склад як су ве рэн ныя. 

План Ста лі на — на пра вах аў та но міі 

з адзі ным цэнт рам у Маск ве, да яко-

га схі ля лі ся дэ ле га ты і ўжо га то выя 

бы лі га ла са ваць за яго. Сі ту а цыю 

змя ні ла вы ступ лен не Чар вя ко ва, 

дзе ён аб грун та ваў мэ та згод насць 

ува хо джан ня рэс пуб лік у склад са-

ю за ў якас ці су ве рэн ных, за што і 

пра га ла са ва лі. На гэ тых прын цы пах 

быў пад пі са ны Да га вор аб утва рэн ні 

СССР. Гэ та бы ло да стат ко ва сме-

лым кро кам, а са ма стой ную па зі-

цыю Чар вя ко ва Ста лін яшчэ пры-

пом ніць. Су ве рэ ні тэт меў на ўва зе 

ў тым лі ку і вы зна чэн не гра ніц, для 

Бе ла ру сі гэ та — ар хі важ ная праб-

ле ма тэ ры то рый. Ліс ты Чар вя ко ва 

ў ЦК, аб грун та ван не не аб ход нас ці 

ўзбуй нен ня рэс пуб лі кі, на стой лі-

васць бе ла рус ка га кі раў ні ка ста лі 

на го дай раз гля ду гэ та га пы тан ня на 

па літ бю ро. І зноў — га ра чая дыс-

ку сія. Із ноў ка тэ га рыч на су праць 

Ка лі нін, пад трым ка з бо ку Ста лі на 

і Троц ка га. Ме на ві та іх дум ка ста ла 

вы ра шаль най. 3 са ка ві ка 1924 го-

да ВЦВК РСФСР пры няў па ста но-

ву «Аб уз буй нен ні БССР», да яе 

ады хо дзі лі Го мель ская, Ві цеб ская, 

Сма лен ская воб лас ці, на сель ніц тва

па вя ліч ва ла ся да пяці міль ё наў ча ла-

век. Усе ра сій скі ста рас та з сі ту а цы-

яй змі рыц ца ні як не ха цеў. Вя до мыя 

ста лі фак ты, ка лі Мі ха іл Іва на віч аса-

біс та аб звонь ваў кі раў ніц тва гэ тых 

аб лас цей і пра па ноў ваў пе ра даць 

прад пры ем ствы, аб ста ля ван не на 

ба ланс ра сій скім прад пры ем ствам у 

ін шых рэ гі ё нах, каб яны не да ста лі ся 

бе ла ру сам. Дзя ку ю чы на стой лі вас-

ці Чар вя ко ва ў 1926-м да Бе ла ру сі 

бы лі да лу ча ныя яшчэ два па ве ты — 

Го мель скі і Рэ чыц кі, на сель ніц тва

па вя ліч ва ла ся да шасці міль ё наў. Ро ля 

Чар вя ко ва ва ўзбуй нен ні БССР вя лі-

кая. Кі раў нік ма лень кай рэс пуб лі кі, 

не су па стаў най на ват з Укра і най, 

змог пе ра ка наць кі раў ніц тва СССР 

у та кой не аб ход нас ці — гэ та да зва-

ля ла па чаць паў на вар тас нае яе эка-

на міч нае, на цы я наль на-куль тур нае 

раз віц цё, а ў вяр хах за ду ма лі ся, ці 

не прэ тэн дуе Чар вя коў на ро лю па-

лі ты ка ўсе са юз на га ўзроў ню.

«Па бу да ваць са цы я лізм 
без на цы я наль на га 
нель га»

Зда ец ца, на ды хо дзіў ста біль ны, 

і што важ на, пра дук цый ны час для 

са вец кай рэс пуб лі кі. Хоць не ўсё 

бы ло глад ка і ад на знач на на ват у 

да чы нен ні да на цы я наль най куль-

ту ры, мо вы. Аб гэ тым на XІІ кан-

фе рэн цыі КП(б)Б раз гар ну ла ся 

га ра чая дыс ку сія. На ёй Чар вя коў 

вы клаў прын цы пы ажыц цяў лен ня 

на цы я наль най па лі ты кі, бе ла ру сі-

за цыі, і гэ та, як ні дзіў на, вы клі ка ла 

шквал кры ты кі. У стэ на гра ме ад ны 

абу рэн ні. З вы ступ лен ня Куб ле ра: 

«...бе ла рус кая мо ва склад ва ец ца 

штуч на. Ска жы це, што ра зу мее се-

ля нін пад сло вам «соковик», се ля нін 

ні ко лі так не ска жа. Мож на ў вёс цы 

да зво ліць вы кла дан не бе ла рус кай 

мо вы як прад мет, але не на вяз ваць 

яе сіл ком». Або з вы ступ лен ня Бы-

хаў ска га: «Я лі чу шкод ны мі ўхі лы 

на куль тур ным фрон це, якія трэ-

ба спы ніць. Ка лі бе ла рус кая мо ва 

з'яў ля ец ца не мач чу, то трэ ба гэ тую 

не мач спы ніць». І ўсё ў та кім ду-

ху. Чар вя коў да во дзіць свае тэ зі-

сы па на цы я наль ным пы тан ні. Ён 

ухі лы асу джае: «...гэ та бяз лад дзе, 

ка лі на са джа ец ца бе ла рус кая мо-

ва там, дзе га во раць на рус кай». 

ЧАС ПА МЯ ТАЦЬ. 
Сто га доў та му ў ве рас ні—каст рыч ні ку 1920 го да ва кол бе ла рус кіх 

зя мель ра зы гра ла ся са праўд ная дра ма — у Ры зе па між Ра сі яй 

і Поль шчай па ча лі ся пе ра га во ры аб ад дзя лен ні на ка рысць 

апош няй част кі тэ ры то рый Бе ла ру сі. Гэ та быў вы нік ня ўда лай 

са вец ка-поль скай вай ны, у цэ лым сі ту а цыі, якая скла ла ся 

на фрон це, у кра і не. На поўд ні ак тыў на на сту па ла ар мія Уран ге ля, 

іш лі баі па ін шых на прам ках, не ўра джай 20-га го да вы клі каў го лад, 

ся лян скія хва ля ван ні аха пі лі Ра сію і Укра і ну, за бяс печ ваць ар мію 

хар ча ван нем ста на ві ла ся вель мі скла да на, па ча лі ся праб ле мы 

з ма бі лі за цы яй, і яшчэ шмат ін шых праб лем, для вы ра шэн ня якіх 

па трэ бен быў мір. У ві ры па дзей апы нуў ся Аляк сандр Чар вя коў — 

пер шы кі раў нік са вец кай рэс пуб лі кі, стар шы ня ЦВК — Цэнт раль на га 

Вы ка наў ча га Ка мі тэ та, з 1919 па 1938 га ды вы шэй ша га ор га на 

дзяр жаў най ула ды.


