
19 студзеня 2017 г. 13ВОДБЛІСКІ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мож на су стрэць мер ка-
ван не, што знеш не па лі тыч-
ная служ ба та ды фак тыч на 
не функ цы я на ва ла. Гэ та не 
зу сім так. Яна не функ цы я на-
ва ла ў на шых сён няш ніх уяў-
лен нях, але ў тых рэа лі ях яна 
пра ца ва ла, пра што свед чыць 
не толь кі струк ту ра ка мі са-
ры я та, наз вы ад дзе лаў, пра-
та ко лы па ся джэн няў ура да, 
ЦБ КП(б)Б, але і га зет-
ныя пуб лі ка цыі. Так, га зе та 
«Звез да» 22 сту дзе ня 1919 
го да па ве дам ля ла, што «ка-
мі са ры ят па знеш ніх спра вах 
ад крыў сваю дзей насць». 
Гэ та бы ло пер шае пуб ліч нае 
па ве дам лен не аб па чат ку 
дзей нас ці ка мі са ры я та. З той 
жа ін фар ма цыі мы да ве да лі-
ся, што ка мі са ры ят быў раз-
ме шча ны па адрасе: Кой да-
наў ская ву лі ца, ну мар 21.

Ра ней, у га зе це «Звез да» 
ад 15 сту дзе ня 1919 го да, 
быў з ме шча ны спіс аба не-
нтаў, якія ўклю ча ны ў Мін-
скую тэ ле фон ную сет ку, дзе 
аба нент — стар шы ня ка мі са-
ры я та за меж ных спраў, тэ ле-
фон ны ну мар у яго ра бо чым 
ка бі не це быў «69».

— Што вя до ма пра ін шых 
чле наў ка мі са ры я та па за-
меж ных спра вах ССРБ?

— На жаль, пра гэ тых 
лю дзей мы ве да ем ма ла. Іх 
імё ны і пра ца — прад мет для 
да лей шых да сле да ван няў. 
Ха це ла ся б, каб гіс то ры кі 
за ці ка ві лі ся іх лё сам. За раз, 
ка лі мы ве да ем іх проз ві шчы, 
уз ні ка юць пы тан ні: што гэ та 
бы лі за лю дзі, як яны прый шлі 
ў ка мі са ры ят, як скла ла ся іх 
жыц цё по тым, ка лі ка мі са ры ят 
быў лік ві да ва ны?

Ве да масць за сту дзень 
1919 го да на атры ман не за-
роб ку су пра цоў ні ка мі ка мі-
са ры я та свед чыць, што не-
ка то рым з іх ён вы плач ваў ся 
з кан ца снеж ня 1918 го да. 
Гэ та зна чыць, што бы ла гру-
па лю дзей, якая пра ца ва ла 
над ства рэн нем ка мі са ры я та, 
маг чы ма, шу ка ла па мяш кан-
не, вы ра ша ла ін шыя пы тан ні, 
звя за ныя з ар га ні за цы яй яго 
ра бо ты.

Вя до ма, што ся род іх быў 
І. Чай коў скі, які ўзна чаль ваў 
эка но мі ка-пра ва вы ад дзел і 
ча со ва з'яў ляў ся кі раў ні ком 
спраў. У ка мі са ры я це так са-
ма пра ца ва лі Г(?). Рай град-
скі — ад каз ны бух гал тар, 
С. Ма зель — агент для асаб-
лі вых да ру чэн няў, ма шы ніст ка 
Дзміт ры еў ская, якая ве да ла 
за меж ныя мо вы, ад каз ны 
ка рэс пан дэнт за меж на га 
ад дзе ла А. Бал, жур на ліст 
М. Ка лан тай...

— Улас ная прэс-служ-
ба?

— Маг чы ма. Ду маю да лей-
шыя да сле да ван ні да па мо гуць 
знай сці ня ма ла ці ка вых ма тэ-
ры я лаў, звя за ных з дзей нас-
цю пер ша га ка мі са ры я та па 
за меж ных спра вах. Ва ўся кім 
вы пад ку ка мі са ры ят іс на ваў 
не толь кі на па пе ры, гэ та бач-
на з да ру чэн няў, якія бы лі яму 
да дзе ныя, і са спра ва здач, з 
які мі ка мі са ры ят вы сту паў на 
па ся джэн нях ура да.

— Якія гэ та бы лі да ру-
чэн ні?

— У пры ват нас ці, на па-
ся джэн ні ўра да 27 сту дзе ня 
1919 го да бы ло за слу ха на 
пы тан не «Аб рэ аку па цыі ма-
ё мас ці і ўста ноў Бе ла ру сі», і 
ка мі са ры я ту да ру ча ла ся ха-
дай ні чаць пе рад Цэнт рам — 
ура дам РСФСР аб вяр тан ні 
Бе ла рус кай Рэс пуб лі цы ўсёй 
эва ку і ра ва най ма ё мас ці.

Так са ма быў за слу ха ны 
дак лад чле на ўра да па за-
меж ных спра вах Бе ла ру сі аб 

улі ку за меж ні каў пры зыў но га 
ўзрос ту.

Па ста но вай Прэ зі ды у ма 
Ча со ва га ра бо ча-ся лян ска-
га ўра да пры ка мі са ры я це 
знеш ніх спраў быў за сна ва-
ны ад дзел па збо ры ма тэ ры я-
лаў пра «роз ныя бяс чын ствы, 
кан фіс ка цыі і па доб нае, учы-
не нае ня мец кі мі аку па цый-
ны мі вой ска мі». У га зе це 
«Звез да» 30 сту дзе ня 1919 
го да быў апуб лі ка ва ны Дэ крэт 
Ча со ва га ра бо ча-ся лян ска га 
са вец ка га ўра да Бе ла ру сі аб 
зборы ма тэ ры я лаў, якія да ты-
чац ца без за кон няў ня мец кіх 
аку па цый ных вой скаў. Эка-
но мі ка-пра ва во му ад дзе лу 
пры ка мі са ры я це за меж ных 
спраў Бе ла ру сі бы ло да ру ча-
на пра вес ці збор і рас пра цоў-
ку ма тэ ры я лаў і свед чан няў 
пра здзейс не ныя ня мец кі мі 
аку па цый ны мі вой ска мі пад-
час за няц ця імі Бе ла ру сі рас-
па ра джэн ні і дзе ян ні, якія па-
ру ша лі нор мы пра ле тар ска га 
пра ва. Да ру ча ла ся зра біць 
пад лік шко ды ад та кіх рас-
па ра джэн няў і дзе ян няў для 
дзяр жа вы, уста ноў, са юзаў і 
пры ват ных асоб. У кож ным гу-
берн скім го ра дзе ўста лёў ва-
ла ся па ад ным прад стаў ніц тве 
эка но мі ка-пра ва во га ад дзе ла 
ка мі са ры я та для збо ру і апра-
цоў кі са бра ных ма тэ ры я лаў. 
Да ру ча ла ся ўсім ка мі са ры-
я там, мяс цо вым Са ве там і 
пад ве да мас ным уста но вам 
прад стаў ляць та кія ма тэ ры-
я лы ў на зва ны ад дзел або 
пад ад дзе лы ка мі са ры я та за-
меж ных спраў. Да рэ чы, нам 
уда ло ся вы свет ліць, што адзін 
з та кіх ад дзе лаў быў ство ра-
ны ў Грод не, і яго за гад чы кам 
быў І. Не не цкі.

— Атрым лі ва ец ца, што 
з са ма га па чат ку свай го іс-
на ван ня знеш не па лі тыч нае 
ве дам ства на шай кра і ны 
аба ра ня ла пра вы і ін та рэ-
сы бе ла рус кай дзяр жа вы ў 
між на род ных ад но сі нах.

— Звяр ні це ўва гу, што раз-
мо ва ідзе не толь кі пра ар га-
ні за цыі і ўста но вы, але і пра 
пры ват ных асоб!

Та кім чы нам, мы ма ем да-
ку мен таль ныя па цвяр джэн ні 
та му, што ка мі са ры ят быў, 
што ён дзей ні чаў. Мы не ве-
да ем дак лад на, што ён па спеў 
зра біць за гэ ты ка рот кі час, 
але ён не су мнен на пра ца ваў.

Усе гэ тыя зна ход кі ста лі 
маг чы мы дзя ку ю чы пад трым-
цы да сле да ван няў Клу ба ве тэ-
ра наў з бо ку кі раў ніц тва МЗС, 
а так са ма да па мо зе бы ло га 
ды рэк та ра Дэ парт амен та па 
ар хі вах і спра ва вод стве Мі ніс-
тэр ства юс ты цыі Ула дзі мі ра 
Ада муш кі, га лоў на га ар хі віс та 
На цы я наль на га ар хі ва Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Над зеі Дзю бы і 
га лоў на га ар хі віс та На цы я наль-
на га гіс та рыч на га ар хі ва Бе ла-
ру сі Ула дзі мі ра Дзя ні са ва.

— Ці мож на ска заць, што 
ар хіў ныя да ку мен ты, у тым 
лі ку па ве дам лен ні ў га зе це 
«Звяз да», да па маг лі ўдак-
лад ніць не ка то рыя па дзеі і 
важ ныя да ты ў гіс то рыі Мі-
ніс тэр ства за меж ных спраў 
Бе ла ру сі?

— Ві да воч на, так.
— Які быў да лей шы лёс 

ка мі са ры я та па за меж ных 
спра вах?

— Гэ та так са ма пы тан не, 
якое па тра буе да дат ко вых 
да сле да ван няў. Ка лі Пер шы 
Усе бе ла рус кі з'езд Са ве таў 
пры няў ра шэн не аб утва рэн-
ні Лі тоў ска-Бе ла рус кай Рэс-
пуб лі кі, склад ура да быў пе-
ра гле джа ны. Ка мі са ры ят па 
за меж ных спра вах лік ві да ва-
лі, бы лыя су пра цоў ні кі ка мі са-
ры я та — чатыры ча ла ве кі — 
пе рай шлі ў за меж ны ад дзел 
пры ка мі са ры я це ўнут ра ных 
спраў. Пер са наль ны лёс су-
пра цоў ні каў пер ша га ка мі са-
ры я та па за меж ных спра вах, 
за вы клю чэн нем Фаль ска га, 
на жаль, нам не вя до мы.

Лёс Усе ва ла да Фаль ска га, 
які з'яў ляў ся не толь кі дып ла-
ма там, але і вя до мым ак цё-
рам (да рэ чы, іг раў у «Паў лін-
цы» Ку па лы), склаў ся да во лі 
тра гіч на: арыш ты ў 1919-м, 
по тым у 1921 го дзе. Яго на-
ват пры га ва ры лі да рас стрэ лу, 
але пры га вор быў за ме не ны 
на пяць га доў зня во лен ня ў 
Сма лен скай ка тарж най тур ме. 

Ад туль Фаль скі быў да тэр мі но-
ва вы зва ле ны, але вяр нуц ца ў 
Бе ла русь не змог і з 1925 го да 
жыў у Кі е ве, уз на чаль ваў дра-
ма тыч ны тэ атр. На гэ тым яго 
след губ ля ец ца. Ка лі не па мы-
ля ю ся, у 1996 го дзе Усе ва лад 
Фаль скі быў рэ абі лі та ва ны.

— Як вам уда ло ся знай-
сці бу ды нак, у якім та ды 
раз мяс ціў ся ка мі са ры ят?

— Кой да наў ская — гэ-
та ад на з цэнт раль ных ву ліц 
ста ро га Мін ска, на ёй раз мя-
шча ла ся шмат уста ноў, жы-
лі за мож ныя мін ча не, бы ло 
не каль кі пры ват ных клі нік. У 
1922 го дзе ву лі ца ў су вя зі з 
5-год дзем Каст рыч ніц кай Рэ-
ва лю цыі бы ла пе рай ме на ва-
ная ў Рэ ва лю цый ную. Больш 
яна не пе рай мя ноў ва ла ся. 
Су пра цоў ні кі На цы я наль на га 
гіс та рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі 
ўста на ві лі, што дом №21 па 
ву лі цы Кой да наў скай — гэ та 
гіс та рыч ны бу ды нак, які за ха-
ваў ся, і які ця пер мае ну мар 15 
па ву лі цы Рэ ва лю цый най.

— Ча му так важ ныя ўсе 
гэ тыя фак ты? У чым звыш-
сэнс гэ тых зна хо дак?

— Раз мо ва ідзе пра гіс то-
рыю бу даў ніц тва на шай дзяр-
жа вы. Пра тое, як усё па чы-
на ла ся. Што і як ра бі ла ся для 
та го, каб ма ла дая Бе ла русь 
за ня ла «свой па чэс ны па сад 
між на ро да мі». Для мя не, як 
гра ма дзя ні на Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, і як для бы ло га су-
пра цоў ні ка МЗС, бы ло вель мі 
ці ка ва, ка лі ж па ча ла пра ца-
ваць ме на ві та дып ла ма тыч-
ная служ ба на шай кра і ны. 
Не толь кі — ка лі ўста ля ва ныя 
пер шыя дып ла ма тыч ныя кан-
так ты на бе ла рус кіх зем лях, 
не толь кі — ка лі рас па ча ла ся 
знеш не па лі тыч ная дзей насць, 
а ка лі ўзнік ла ме на ві та служ ба, 
якая зай ма ла ся вы ра шэн нем 
пы тан няў знеш няй па лі ты кі. 
Вель мі важ на, што ка мі са ры-
ят не прос та быў ство ра ны, 
але ён пра ца ваў, дзей ні чаў. У 

сту дзе ні 1919-га па кла дзе ны 
па ча так, які меў пра цяг. Не вы-
пад ко ва ў сту дзе ні 1999 го да, 
ка лі мы свят ка ва лі 80-год дзе 
бе ла рус кай дып ла ма тыі, у він-
ша ван ні Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі ра бот ні-
кам дып ла ма тыч най служ бы, у 
пры ват нас ці, бы ло ад зна ча на, 
што на пра ця гу гэ та га пе ры я-
ду дып ла ма ты на шай кра і ны 
«год на вы кон ва лі сваю мі сію 
на між на род най арэ не».

— Што яшчэ вас ура зі ла, 
ка лі вы па гру зі лі ся ў ар хіў-
ныя да ку мен ты?

— Я ле пей ад чу ла час, у 
які ства ра ла ся дып ла ма тыч-
ная служ ба но ва на ро джа най 
дзяр жа вы, — вель мі скла да ны 
і над звы чай ці ка вы. Да ку мен-
ты, што за ха ва лі ся ў ар хі вах, 
свед чаць пра ча ла ве чы твар 
но ва га ўра да. З са ма га па-
чат ку сва ёй ра бо ты бе ла рус кі 
ўрад вы ра шаў пы тан ні пра дзі-
ця чыя сад кі, пра бяс плат ную 
аду ка цыю, пра пра да стаў лен-
не жыл ля, пра бес пры туль-
ных дзя цей — як іх на кар міць, 
апра нуць... Усё гэ та на ра джае 
па чуц цё го на ру за спра ву, да 
якой маю да чы нен не. За кра і-
ну, у якой на ра дзі ла ся і жы ву, 
у якой жы лі прод кі. Бе ла ру са мі 
пе ра жы та шмат. Але па мкнен-
ні тых, хто ства раў на шу дзяр-
жаў насць, ад са ма га па чат ку 
бы лі вы са ка род ныя. Год ныя 
на ша га на ро да.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА. 
medvedeva@zviazda.by
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Ну мар га зе ты «Звез да», у якім упер шы ню па ве дам ля ла ся пра ад рас і па ча так дзей нас ці пер ша га знеш не па лі тыч на га ве дам ства 
на шай кра і ны.

Су час ны вы гляд бу дын ка, у якім у 1919 го дзе пра ца ваў ка мі са ры ят па за меж ных спра вах 
ма ла дой Бе ла рус кай Рэс пуб лі кі.

Вы ява фа са да му ра ва на га до ма па ву лі цы Кой да наў скай на пра ек це па яго ра мон це 
і пе ра бу до ве 1879 го да. Праз 40 га доў тут раз мес ціц ца ка мі са ры ят па за меж ных спра вах Бе ла ру сі.

Пры ка мі са ры я це 
знеш ніх спраў 
быў за сна ва ны ад дзел 
па збо ры ма тэ ры я лаў 
пра «роз ныя 
бяс чын ствы, 
кан фіс ка цыі і па доб нае, 
учы не нае ня мец кі мі 
аку па цый ны мі 
вой ска мі».


