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Пры гэ тым ак цэнт ро біць на тым, 

што «гэ та мо ва боль шас ці на сель-

ніц тва, пра цэс улі ван ня бе ла рус кай 

мо вы ў на ша жыц цё не па збеж ны. 

Па бу да ваць са цы я лізм без на цы я-

наль на га нель га». Пры гэ тым уся 

ра бо та пра ду гледж вае па ва гу да 

на цы я наль ных куль тур. «Ка лі да мя-

не пры хо дзяць і га во раць на рус кай, 

поль скай, бе ла рус кай і на ват яў рэй-

скай, то за хоў ваю маў чан не, быц-

цам неш та ра зу мею, і стаў лю са бе 

за да чу вы ву чыць яў рэй скую мо ву». 

Чар вя ко ва ў гэ тым пы тан ні пад тры-

маў Ста лін, як і ства рэн не пры ЦК 

бе ла рус ка га ад дзе ла на ўзор поль-

скай і яў рэй скай сек цый, каб кі ра ваў 

бе ла рус кім ру хам і згладж ваў усе 

ўхі лы. Пры зна ва ла ся еў ра пей скае 

зна чэн не бе ла рус кай мо вы, яе важ-

насць для су вя зі з за меж най част-

кай бе ла ру саў. Што бы ло зроб ле на 

для бе ла рус кай куль ту ры ў 1920-я 

га ды, шы ро ка вя до ма. Гэ та і вяр тан-

не ў рэс пуб лі ку твор чай ін тэ лі ген цыі, 

на цы я наль ны тэ атр, на цы я наль нае 

кі но, дзе, да рэ чы, у пер шым бе ла-

рус кім філь ме Юрыя Та ры ча «Ляс-

ная быль» зняў ся і сам Чар вя коў, 

ча ты ры афі цый ныя дзяр жаў ныя мо-

вы — бе ла рус кая, рус кая, поль ская, 

ідыш. У пла не аду ка цыі, пісь мен нас-

ці на сель ніц тва ўжо XІІ з'езд КП(б)Б 

кан ста та ваў: «Бе ла русь, якая не

ме ла да рэ ва лю цыі ні ад ной вы шэй-

шай на ву чаль най уста но вы, ця пер 

мае іх ча ты ры, і Ака дэ мію на вук, і 

шэ раг ін шых уста ноў». І да лей: «Мы 

ма ем рост эка на міч ны і куль тур ны як 

пра цоў ных бе ла рус кай на цыі, так і 

на цы я наль ных мен шас цяў. У да чы-

нен ні да са май буй ной мен шас ці — 

пра цоў ных яў рэ яў — пра ве дзе на 

вя лі кая ра бо та, асаб лі ва ў част цы 

на дзя лен ня зям лёй, так са ма пра-

ве дзе на вя лі кая ра бо та ў да чы нен ні 

да па ля каў, ла ты шоў, куль тур ныя 

па трэ бы рус кай част кі за да валь ня-

юц ца так са ма ў поў най ме ры». Пры 

гэ тым пра вы на цы я наль ных мен-

шас цяў уліч ва лі ся і ў эка но мі цы. На-

прык лад, 15 лі пе ня 1924 го да бы ла 

пры ня та па ста но ва ЦВК БССР «Аб 

прак тыч ных ме ра пры ем ствах па пра-

 вя дзен ні на цы я наль най па лі ты кі».

Вы ра ша ла ся і ся лян скае пы тан-

не, дзе рэс пуб лі ка шу ка ла свой 

шлях зы хо дзя чы з на цы я наль ных 

асаб лі вас цяў. Для аграр на га рэ гі ё на 

гэ та бы ло са мае важ нае пы тан не. 

На огул яшчэ ў па чат ку XX ста год-

дзя тэ ма пе ра ўтва рэн ня сель скай 

гас па дар кі з'яў ля ла ся, ба дай, ад ной 

з са мых па пу ляр ных у Ра сіі — ажыц-

цяў ля ла ся маш таб ная рэ фор ма, 

якая пра во дзі ла ся прэм' ер-мі ніст-

рам Пят ром Ста лы пі ным і атры ма ла 

наз ву ста лы пін скай. Шмат у чым яна 

аба пі ра ла ся на прын цы пы вя дзен ня 

сель скай гас па дар кі, пра па на ва ныя 

бе ла рус кім зем ле ўла даль ні кам Эд-

вар дам Вай ні ло ві чам, які ўзна чаль-

ваў Мін скае сель ска гас па дар чае 

та ва рыст ва і не стам ляў ся паў та-

раць, што пра ду хі ліць рэ ва лю цыю 

мо жа толь кі зя мель ная рэ фор ма. 

Яна ме ла на ўва зе пе ра да чу зям лі 

ва ўлас насць зем ле ўла даль ні ку, пе-

ра ся лен не ся лян у ма ла на се ле ныя 

паўд нё ва-ўсход нія ра ё ны За ход ня га 

краю. Гэ та да зво лі ла б вы ра шыць 

пы тан не ску ча нас ці і ма ла зя мел ля ў 

цэнт раль ных ра ё нах, а яшчэ ў якас-

ці пад трым кі — крэ ды ты, ра бо та з 

бан ка мі, па ра ды па аг ра тэх ні цы на 

пяс ча ных зем лях. Асаб лі вас ці вя-

дзен ня гас па дар кі на вёс цы аба зна-

чыў і Чар вя коў 8 лі пе ня 1919 го да 

на схо дзе ад каз ных пра цаў ні коў 

Бе ла ру сі ў Мін ску, дзе ён за явіў: 

«Бе ла русь зна хо дзіц ца на пе ра-

ход ным эта пе ад Ра сіі да За ход няй 

Еў ро пы. У Еў ро пе ка пі та ліс тыч ная 

гас па дар ка, якой ня ма ў Ра сіі, але 

ёсць у Бе ла ру сі». У 22-м у РСФСР 

быў пры ня ты За кон «Аб пра цоў ным 

зем ле ка ры стан ні», ка лі яго пра ана-

лі за ва лі ў Бе ла ру сі, то прый шлі да 

вы сно вы, што для мяс цо вых умоў ён 

не па ды хо дзіць, і ў кра са ві ку та го ж 

22-га ЦВК пры няў сваю па ста но ву 

«Аб воль ным вы ба ры фор маў зем-

ле ка ры стан ня». Ся ля нам да ва ла ся 

пра ва са мім вы зна чаць тып вя дзен-

ня пад соб най гас па дар кі — ху тар-

скі, гра мад скі, зме ша ны, да ва ла ся 

і пра ва аран да ваць зям лю, вы ка-

рыс тоў ваць на ём ную пра цу. Ся-

ля нам у якас ці крэ ды таў спа чат ку 

бы ло вы дзе ле на 142 ты ся чы руб-

лёў, а праз год ужо больш за тры 

міль ё ны. Іш ло і пе ра раз мер ка ван не 

кан фіс ка ва ных зя мель. Най бяд ней-

ша му ся лян ству да Каст рыч ніц кай 

рэ ва лю цыі на ле жа ла толь кі па ло-

ва — 22 міль ё ны гек та раў, ас тат няй 

част кай ва ло да ла не вя лі кая част ка 

па ме шчы каў, на прык лад, кня гі ня 

Го ген лоэ ме ла 712 ты сяч дзе ся цін, 

князь Віт генш тэйн — 700 ты сяч дзе-

ся цін, граф Тыш ке віч — 296 ты сяч, 

граф Па тоц кі — 240 ты сяч. Толь кі ў 

ад ной Мін скай гу бер ні ў кня зя Ра-

дзі ві ла на ліч ва ла ся ка ля 200 ты сяч 

дзе ся цін зям лі. 

«Ці не ад ра джа юць 
у Бе ла ру сі ку ла ка?»

Пры ня тыя ме ры ме лі цал кам 

кан крэт ныя вы ні кі — у рэс пуб лі цы 

з'я ві лі ся но выя па сёл кі, ты ся чы ху-

та роў, вы ра ша ла ся вель мі скла да-

ная праб ле ма для Бе ла ру сі — ску-

ча насць у цэнт раль ных аб лас цях 

і пе ра на се ле насць у вёс цы. Пры 

гэ тым іс на ваў і план нар ка ма зем-

ля роб ства Бе ла ру сі Дзміт рыя Пры-

шчэ па ва, які вы су нуў ло зунг: «Бе ла-

русь — Чыр во ная Да нія. Бе ла русь у 

раз віц ці сель скай гас па дар кі па він-

на іс ці па шля ху Да ніі і аба вя за на 

стаць Да ні яй на Ус хо дзе». Гэ та быў 

не прос та ло зунг. Да нія — кра і на, 

у якой, як і ў Бе ла ру сі, пе ра ва жа-

лі дроб ныя пры ват ныя гас па дар кі. 

Тыя пер шыя рэ фор мы да во лі хут-

ка пры нес лі ста ноў чыя вы ні кі. Ся-

ля не па ча лі па шы раць гас па дар кі, 

пе ра ся ляц ца на ху та ры, іх даб ра-

быт па ляп шаў ся, да ся рэ дзі ны 20-х 

у рэс пуб лі цы ўпер шы ню з'я ві лі ся 

ўлас ныя гро шы. Яна да каз ва ла, што 

пад няць эка но мі ку рэ аль на за кошт 

сель скай гас па дар кі, што яшчэ раз 

па цвер дзі лі ўжо ў ХХІ ста год дзі ў 

не за леж най Бе ла ру сі. Та ды ж гро-

шы бы лі на кі ра ва ныя на бу даў ніц тва 

пра мыс ло вых прад пры ем стваў, а па 

тэм пах раз віц ця рэс пуб лі ка апя рэ-

дзі ла РСФСР і Укра і ну. Па зі тыў ныя 

зме ны ад зна чы лі ўжо ў 1926-м го-

дзе на па ся джэн ні ЦВК СССР, на 

якім пра гу ча ла і ін шае: «Ці не ад-

кат гэ та да бур жу аз на га ла ду? Ці 

не ад ра джа юць у Бе ла ру сі ку ла ка?» 

У кра і не па чы на лі ся ўжо праб ле мы 

з хле ба на рых тоў ка мі. У 27-м яны 

рэз ка зні зі лі ся, ся ля не па тра ба ва-

лі па вы шэн ня за ку пач ных цэн. Пы-

тан не бы ло вы не се на на раз гляд 

ХV з'ез да ВКП (б), дзе су тык ну лі ся 

дзве гру поў кі: Ста лін у зры ве на-

рых то вак ба чыў уз мац нен не ку ла ка 

і па тра ба ваў «над звы чай ных мер» 

у ад но сі нах да ся лян; Бу ха рын аб-

грун тоў ваў не аб ход насць са сту пак 

ся лян ству. Пе ра ва га ака за ла ся на 

ба ку Ста лі на, курс у вёс цы рэз ка 

мя няў ся, бу ду чы ня пры зна ва ла ся 

толь кі за ка лек тыў ны мі гас па дар ка-

мі. 14 снеж ня 1927 го да ў парт ар га-

ні за цыі бы ла на кі ра ва на Ды рэк ты ва 

ЦК ВКП(б) пад гры фам «Сак рэт на», 

у ёй па тра ба ван не: «на ціс нуць па-

звер ску на на шы парт ар га ні за цыі, 

арыш тоў ваць спе ку лян таў, ку лач коў 

і ін шых дэз ар га ні за та раў рын ку і па-

лі ты кі цэн». Фак тыч на гэ та бы лі па-

лі тыч ныя ра шэн ні, якія іш лі ў раз рэз 

і з за ко на мі эка но мі кі, і з цвя ро зым 

сэн сам. Чар вя коў жа пра цяг ваў ве-

рыць у пра віль насць узя та га кур су, 

вы су нуў шы зна ка мі ты ло зунг: «Ба-

га цей, се ля нін», тым больш што рэс-

пуб лі ка вы ка на ла план па на рых-

тоў ках і мя няць ні чо га не збі ра ла ся. 

На тхняў і ар ты кул Мі ка лая Бу ха ры-

на, які вый шаў у га зе це «Пра вда» 

30 ве рас ня 1928 го да пе рад па чат-

кам гас па дар ча га го да, — «На тат кі 

эка на міс та», ён схі ляў ся да та го, 

што кал га сы — гэ та не шлях да ка-

му ніз му, і вы су нуў ло зунг: «Уз ба га-

чай це ся!» Бо ка лі се ля нін ба га ты, 

праб лем з хле бам у кра і не не бу дзе. 

Ло зун гі Чар вя ко ва і Бу ха ры на ака-

за лі ся су гуч ныя. 

Да лей па дзеі раз горт ва лі ся дра-

ма тыч на не толь кі для гэ тых двух 

кі раў ні коў. На пле ну ме 1929 го да 

гру поў ка Бу ха ры на, Том ска га, Ры-

ка ва бы ла раз гром ле на. У рэс пуб-

лі цы па ча ла пра ца ваць ка мі сія на 

ча ле з Ула дзі мі рам За тон скім, чле-

нам Прэ зі ды у ма ЦВК СССР, якая 

аб ві на ва ці ла Чар вя ко ва не толь кі ў 

ад ступ лен ні ад кур су пар тыі ў эка но-

мі цы, але і ў пе ра ко сах на цы я наль-

най па лі ты кі. Па вы ні ках пра вер кі ў 

дак ла дзе Ста лі ну пад су мнен не ста-

ві ла ся і пра віль насць на дан ня роў-

ных пра воў на цы я наль ным мо вам у 

рэс пуб лі цы, ар гу мен ты — бе ла ру сы 

скла да лі най больш шмат лі кую гру пу 

і больш за ўсіх бы лі ўшчэм ле ныя ў 

сва іх пра вах у па раў на нні з ты мі ж 

па ля ка мі. Не ўза ба ве дзяр жаў ны мі 

ста но вяц ца дзве мо вы — бе ла рус-

кая і рус кая. З бла сла вен ня Ста лі на 

па ча ла ся мэ та на кі ра ва ная ра бо та 

па дыс крэ ды та цыі Чар вя ко ва. Пер-

шы на тлу ма чаль ную за піс ку Чар вя-

ко ва на яго ад рас на ват не зір нуў, 

толь кі за ўва жыў: «Што трэ ба гэ та-

му апарт уніс ту?» А на конт за ўва-

гі За тон ска га, што на род асу джае 

стар шы ню ЦВК, да даў: «Ка лі на-

род асу джае, зна чыць, мае ра цыю 

на род». У да чы нен ні да Чар вя ко ва 

раз гар ну ла ся ад кры тае цка ван не, 

яго са праў ды асу джа лі ўсе і за ўсё, 

асаб лі ва за апарт унізм, за ад ступ-

лен не ад ге не раль най лі ніі пар тыі 

на пар тый ных схо дах, у прэ се, яго 

ж пра шэн не аб ад стаў цы Ста лін 

ад хі ліў, а праз па моч ні ка пе ра даў: 

«Сам на ра біў па мы лак, хай сам і 

вы праў ляе». 

Га ва рыць не да ва лі, 
аб ві на вач ва лі, аб ра жа лі, 
па гра жа лі

Гэ та вы праў лен не рас цяг ну ла ся 

фак тыч на на сем га доў шаль ма-

ван ня, алею ў агонь пад лі ла за ява 

во сен ню 1930-га го да на чаль ні ка 

АД ПУ БССР Ры го ра Ра па пор ты аб 

іс на ван ні «Са ю за вы зва лен ня Бе ла-

ру сі» ў Нар ка ма це асве ты, АН БССР, 

БДУ, ін шых ВНУ. Пры чым зроб ле на 

яна бы ла ад мыс ло ва, пад час пле-

ну ма ЦК КП (б) Б. Пас ля дак ла да 

пер ша га сак ра та ра ЦК Кан стан ці на 

Гея тэр мі но ва аб' яві лі пе ра пы нак і 

склі ка лі за кры тую на ра ду, дзе і аб-

вяс ці лі пра рас крыц цё «бе ла рус кай 

пад поль най контр рэ ва лю цый най ар-

га ні за цыі» на ча ле з Вац ла вам Лас-

тоў скім і ідэй ным кі раў ні ком Ян кам 

Ку па лам. Арыш ты аб ві на ва ча ных у 

«шпі ён скай дзей нас ці», якія ад бы лі-

ся по тым, — факт шы ро ка вя до мы. 

Пад след ствам ака за ла ся 180 ча-

ла век, асу джа на бы ло 86. Ана ліз 

гэ та га гуч на га і на ступ ных пра цэ-

саў дае маг чы масць га ва рыць, што 

на пры кла дзе рэс пуб лі кі па чы на лі 

ад пра цоў ваць ме ха нізм бу ду чых 

рэ прэ сій.

Што ж да ты чыц ца на ступ стваў 

ста лін ска га «Кру то га па ва ро ту» 

для эка но мі кі, то яны ў ар хіў ных 

да ку мен тах ЦК КП(б)Б 1930-х га-

доў пад гры фам «Асо бы сек тар». 

Пе ра ход ад пры ват най да ка лек-

тыў най фор мы ўлас нас ці на ся ле, 

не ўра джай 1932 го да зра бі лі сваю 

спра ву — у Ра сіі, ва Укра і не зда-

рыў ся страш ны го лад, не абы шоў 

бо кам ён і бе ла рус кую рэс пуб лі ку. 

Пра сі ту а цыю — толь кі ў не ка то рых 

па ве дам лен нях на ад рас кі раў ніц тва 

Бе ла ру сі. На прык лад, Уз дзен скі ра-

ён, Ушац кі: «Мно гія кал гас ні кі ўжо 

сён ня не ма юць хле ба і хар чу юц-

ца роз ны мі су ра га та мі», «...у кал-

гас ні каў упад ніц кі на строй і па ні ка, 

прось бы роз ным асо бам за браць у 

іх дзя цей і вы ра та ваць іх ад га лод-

най смер ці». У 1933 го дзе бі ла тры-

во гу і Го мель шчы на, якая ме жа ва ла 

з Укра і най, дзе сі ту а цыя склад ва-

ла ся зу сім дра ма тыч на. За ха ва-

ла ся дак лад ная за піс ка на мес ні ка 

Паў на моц на га Прад стаў ні ка АД ПУ 

па БССР Ша ро ва ў Сак рэт на-Па-

лі тыч ны ад дзел АД ПУ СССР «Аб 

хар чо вых цяж кас цях і эміг ра цый ных 

на стро ях у Жыт ка віц кім і Ту раў скім 

ра ё нах БССР. Цал кам сак рэт на». 

Ад зна ча ла ся, што ў Жыт ка віц кім 

ра ё не ў цяж кім ста но ві шчы зна хо-

дзі лі ся 33 кал га сы, або ка ля 4,5 ты-

ся чы ча ла век. І ста тыс ты ка: «ка лі 

ў 1933 го дзе бы ло пра ду хі ле на па-

гра на хо вай не ле галь ных ады хо даў 

у Поль шчу па Жыт ка віц кім і Ту раў-

скім ра ё нах 61 ча ла ве ка (пра рва-

лі ся з на се ле ных пунк таў, не па-

срэд на пры лег лых да дзяр жаў най 

гра ні цы, — 47 ча ла век), то за адзін 

толь кі І квар тал 1934-га пра ду хі ле-

на па гра на хо вай спроб да пе ра хо ду 

за кар дон 41 ча ла ве ка (пра рва ла-

ся 15 ча ла век), а ўся го 56 чалавек. 

У ін шай за піс цы Ша роў па ве дам ляў: 

«У су вя зі з ад сут нас цю хар ча ван ня 

вяс ной 1933 г., спа жы ван не хле ба 

з ура джаю 1933 г. па ча ло ся яшчэ 

з убор кі, аван са мі. У вы ні ку боль-

шасць кал гас ні каў з'е ла свой хлеб 

яшчэ да кан чат ко ва га раз мер ка ван-

ня па пра ца днях — да 1 лю та га 1934 

го да. На гле бе не да ядан ня — апу-

хан не і за хвор ван ні, асаб лі ва ся род 

ад на асоб ні каў. Рэз кае ска ра чэн не 

па га лоўя жы вё лы. Апош няя за бі ва-

ец ца для ўжы ван ня ў ежу і па дае 

ад зня сі лен ня праз ад сут насць кар-

моў». І та кіх за пі сак, тэ ле грам шмат. 

З Маск вы прый шоў за гад не пуб-

лі ка ваць ні я кіх ліч баў, акра мя афі-

цый ных да ных Дзярж пла на СССР. 

Пры гэ тым прэ са па ве дам ля ла пра 

пос пе хі пя ці год кі, не да хо пы і хі бы ў 

сель скай гас па дар цы звяз ва лі ся з 

дрэн на па стаў ле най рас тлу ма чаль-

най і па лі ты ка-агі та цый най ра бо тай 

ся род на сель ніц тва. Чар вя ко ва аб ві-

на вач ва лі ў най гру бей шых па ру шэн-

нях ге не раль най лі ніі пар тыі, ня гле-

дзя чы на тое, што ён ка яў ся пе рад 

пар ты яй і на ро дам, апуб лі ка ваў у 

га зе це «Звяз да» па ка ян ны ар ты кул 

«За Са вец кую Бе ла русь», дзе пры-

зна ваў па мыл кі, ра біў усё, каб рас-

тлу ма чыць свае ра шэн ні і пар тыі, і 

на ро ду. Апош нюю спро бу Чар вя коў 

зра біў на XVІ з'ез дзе ЦК КП(б)Б у 

чэр ве ні 1938 го да, хоць ужо ве даў, 

што вы бі раць яго на вы шэй шы пост 

не збі ра юц ца. Дра ма тыч най сі ту а-

цыя для яго ака за ла ся з пер шых 

хві лін, ка лі ён толь кі пад ня ўся на 

тры бу ну. Га ва рыць не да ва лі, аб ві-

на вач ва лі, аб ра жа лі, па гра жа лі. Але 

Чар вя коў не сы шоў, вы тры маў на-

ціск, хоць у пра та ко ле з'ез да ад зна-

ча ла ся, што вы ступ лен не пе ра ры ва-

ла ся больш за 100 ра зоў, і вы ка заў 

усё, што па лі чыў па трэб ным, у тым 

лі ку вы сту піў у аба ро ну асу джа ных 

Пры шчэ па ва, Га ла дзе да — бес прэ-

цэ дэнт на сме лы крок па тых ча сах. 

На з'ез дзе аб' яві лі пе ра пы нак, у 

ка бі не це Чар вя ко ва па чуў ся стрэл. 

На яго ста ле знай шлі пе рад смя рот-

ную за піс ку дзіў на га змес ту: «Я сы-

хо джу з жыц ця, пра клі на ю чы ўсіх 

во ра гаў на ро да, я пра клі наю бе ла-

рус кіх фа шыс таў, аген таў поль ска-

га ім пе ры я ліз му». Гэ та ды са на ва ла 

з тым, што га ва рыў Чар вя коў і на 

з'ез дзе, і што спра ба ваў да ка заць 

за час сва ёй ра бо ты. Больш за тое, 

гэ та ко пія, ары гі на ла так і не ўда-

ло ся знай сці. Што ж ад бы ло ся пад-

час пе ра пын ку — са ма губ ства або 

спла на ва нае за бой ства, што бы ло 

ў за піс цы — па ка ян не ці вы крыц цё 

сіс тэ мы, якая ада бра ла ў яго ве ру 

ў на цы я наль нае ад ра джэн не, эка-

на міч ны роск віт, пры му сі ла шу каць 

во ра гаў ся род сяб роў, ад на дум цаў, 

ка яц ца ў не іс ну ю чых па мыл ках? На 

гэ тае пы тан не яшчэ трэ ба бу дзе ад-

ка заць да след чы кам. Сам жа Чар-

вя коў да кан ца за ста ваў ся муж ным 

ча ла ве кам, у апош ні раз спра бу ю чы 

па ра зу мец ца з дэ ле га та мі з'ез да, 

якія пра цяг ва лі асу джаць яго і пас-

ля смер ці. На вя чэр нім па ся джэн-

ні Ва сіль Ша ран го віч, та ды пер шы 

сак ра тар ЦК КП(б)Б, за явіў: «Чар вя-

коў, як нам ця пер вя до ма, скон чыў 

са ма губ ствам на аса біс тай гле бе, 

ні я кай па трэ бы га ва рыць шмат пра 

гэ та га дву руш ні ка, які мас кі ра ваў-

ся вель мі доў га ў КП(б)Б і які сва ім 

ак там са ма губ ства, хоць і на аса-

біс тай гле бе, здзейс ніў ві да воч на 

ва ро жы ўчы нак». Праз не каль кі 

ме ся цаў Ша ран го віч бу дзе арыш-

та ва ны і рас стра ля ны як во раг на-

ро да. Уся го да вяс ны 1938 го да са 

64 чле наў ЦК кам пар тыі Бе ла ру сі 

бы ло асу джа на 34 ча ла ве кі. Чар-

вя ко ву ж мы аба вя за ны тым, што 

ён ста яў ка ля вы то каў сме лых рэ-

фор маў, якія да ка за лі, што рэс пуб-

лі ка і за кошт раз віц ця вёс кі мо жа 

быць са ма да стат ко вая, здзейс ніў 

спро бу на цы я наль на-куль тур на га 

ад ра джэн ня кра і ны, аба ра ніў яе тэ-

ры та ры яль ную цэ лас насць. А час 

пер шых заў сё ды ня прос ты і час та 

бы вае та кі дра ма тыч ны.

На тал ля ГО ЛУ БЕ ВА.

На падпісанні Рыжскага міру беларускай дэлегацыі не было.

АЛЯК САНДР ЧАР ВЯ КОЎ. ВЫ ТО КІ


