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А для па чат ку — аб тым, як 

і з кім ма ла дая рэс пуб лі ка ра-

бі ла пер шыя кро кі, аб ча ла-

ве чым фак та ры ў гіс то рыі — 

мы па гу та ры лі з за гад чы кам 

ад дзе ла на вей шай гіс то рыі 

Бе ла ру сі Ін сты ту та гіс то рыі 

На цы я наль най ака дэ міі на вук 

кан ды да там гіс та рыч ных на-

вук Сяр ге ем ТРАЦ ЦЯ КОМ.

— Сяр гей Аляк санд ра віч, 

хто сто га доў та му пры маў ра-

шэн не аб ства рэн ні ССРБ, якая 

фак тыч на ста ла прад вес ні цай 

БССР? Гэ та бы ла цал кам іні цыя-

ты ва Маск вы ці мож на ска заць, 

што на гэ та ра шэн не паў плы ва лі 

і бе ла рус кія дзея чы?

— Ра шэн не аб ства рэн ні Са-

вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб-

лі кі Бе ла ру сі як су ве рэн най і не-

за леж най дзяр жа вы бы ло пры ня та 

ў Маск ве. Гэ та му спры яў най перш 

збег знеш не па лі тыч ных аб ста він, 

якія на той мо мант склад ва лі ся. 

На тое, што ўтва ра ла ся фак тыч на 

не за леж ная дзяр жа ва, мяс цо вае 

бе ла рус кае кі раў ніц тва (Абл вы-

кан кам зах) і бе ла рус кія ка му ніс ты, 

якія гру па ва лі ся ва кол бе ла рус кіх 

ка му ніс тыч ных сек цый Бел на цка-

ма, прак тыч на не ўплы ва лі ні як, 

для іх са міх, мож на ска заць, гэ та 

бы ло не ча ка нас цю. Ка му ніс тыч-

ныя сек цыі Бел на ц кама ста я лі 

на па зі цыі, што Бе ла русь па він на 

быць аў та ном най са цы я ліс тыч най 

рэс пуб лі кай у скла дзе РСФСР. Але 

ў цэнт ры па лі чы лі мэ та згод ным 

ства рыць не за леж ную рэс пуб лі-

ку, якая пад шчыль ным кант ро лем 

ады грае ад па вед ную ро лю, ста не 

част кай так зва на га чыр во на га бу-

фе ра — фар маль на не за леж ных 

дзяр жаў, якія ад дзя ля юць ма ла-

дую кра і ну Са ве таў ад ва ро жа га 

ка пі та ліс тыч на га ла ге ра. Па вод ле 

пер шых пла наў аб вя шчэн ня но вай 

рэс пуб лі кі, яе гра ні цы па він ны бы лі 

аха піць толь кі Мін скую і Гро дзен-

скую гу бер ні. Сма лен ская гу бер ня 

па кі да ла ся ў скла дзе ССРБ, але 

толь кі па жа дан ні са мой гу бер ні, 

бо там у той час зна хо дзі лі ся ўсе 

пар тый ныя і дзяр жаў ныя кі ру ю чыя 

ор га ны За ход няй воб лас ці. Ма гі-

лёў ская і Ві цеб ская гу бер ні пер ша-

па чат ко ва па кі да лі ся за РСФСР. 

Але су праць та ко га ра шэн ня вы-

сту пі лі ад ра зу і бе ла рус кія ка му-

ніс тыч ныя сек цыі, і сма лен скія 

та ва ры шы, якія гру па ва лі ся ва кол 

Абл вы кан кам за ха. Та кое дзя лен не 

раз бу ра ла Бе ла русь як цэ лас ны 

эка на міч ны, эт на куль тур ны і па лі-

тыч ны ар га нізм.

У рэш це рэшт Са цы я ліс тыч ная 

Са вец кая Рэс пуб лі ка Бе ла ру сі, 

аб ве шча ная І з'ез дам Кам пар тыі 

(баль ша ві коў) Бе ла ру сі, аха пі ла 

прак тыч на ўсе тыя тэ ры то рыі, 

якія ака дэ мік Яў хім Кар скі ад нёс 

да бе ла рус кіх. Але, як вы свет лі-

ла ся вель мі хут ка, не за леж ная 

рэс пуб лі ка ў та кім вы гля дзе па-

трэб ная цэнт ру не бы ла. Ды і Бе-

ла рус кі на цы я наль ны ка мі са ры ят 

пад час дзе ян ня Брэсц ка га мі ру 

ўся ляк пра па ган да ваў са вец кае 

іс на ван не Бе ла ру сі без ад ры ву 

ад РСФСР. Дум ка аб тым, што 

Бе ла русь па він на быць са ма стой-

ным дзяр жаў ным утва рэн нем у 

фе дэ ра тыў ным са ю зе з Са вец-

кай Ра сі яй, пра гу ча ла 12 снеж-

ня 1918 го да ў Мін ску. Та ды па 

іні цы я ты ве Мінск ага гу берн ска га 

рэ ва лю цый на га ка мі тэ та ад бы ла-

ся на ра да ся лян скіх дэ ле га таў гу-

бер ні, якая і пры ня ла ра шэн не аб 

тым, што Бе ла русь і Літ ва па він ны 

склас ці асоб ную ка му ну ў са ю зе 

з Са вец кай Ра сі яй. Кі ра ваў гэ тай 

на ра дай Ісак Рэй нгольд, стар шы-

ня Мінскага гу берн ска га рэ ва лю-

цый на га ка мі тэ та.

— Гэ та ся лян ская на ра да ней-

кім чы нам бы ла вы зна чаль ная 

пры пры няц ці ра шэн ня аб ства-

рэн ні ССРБ?

— З пункт у гле джан ня гіс та рыч-

най рэт ра спек ты вы гэ тая на ра да 

на ра шэн не цэнт ра ні як не паў-

плы ва ла, але яна да ла да дат ко вы 

ар гу мент як раз-та кі бе ла рус кім ка-

му ніс тыч ным сек цы ям у тым, каб 

ста віць пе рад са вец кім ура дам у 

Маск ве пы тан не аб не ад клад ным 

са ма вы зна чэн ні Бе ла ру сі на дзяр-

жаў ных па чат ках.

— Бе ла рус кія ка му ніс тыч ныя 

сек цыі — гэ та бы ло свай го ро ду 

на цы я наль нае ло бі ў Маск ве?

— Яны сто га доў на зад дзей ні-

ча лі ў пад кант роль ных баль ша ві-

кам буй ных га ра дах Ра сіі, там, дзе 

бы ла знач ная коль касць бе ла ру-

саў — ра бо чыя, сал да ты, бе жан-

цы. Сек цыі бя руць свой па ча так 

з Дру го га з'ез да бе жан цаў Бе ла-

ру сі, які ад быў ся ле там 1918 го да 

ў Маск ве. Пас ля та го як Брэсц кі 

мір быў ска са ва ны і па чаў ся За-

ход ні па ход Чыр во най Ар міі, та кая 

сек цыя па ча ла дзей ні чаць і ў Мін-

ску. Яна і раз гар ну ла пра па ган ду 

пра соў ван ня са вец кай ула ды на 

за хад ад «лі ніі ста рых ако паў» (Мя-

дзел — Смар гонь — Ва ло жын — 

Ля ха ві чы — Пінск). У той час як 

Абл вы кан кам зах у Сма лен ску і 

Паў ноч на-За ход ні аб кам Ра сій скай 

ка му ніс тыч най пар тыі (баль ша ві-

коў) на ча ле з Аляк санд рам Мяс-

ні ко вым, Віль гель мам Кно ры ным 

і Кар лам Лан дэ рам быў су праць 

якой бы то ні бы ло бе ла рус кай 

ра бо ты, ка лі ра шу ча су праць бе-

ла рус кай ра бо ты ў краі на ват пад 

са вец кім сця гам вы сту пі лі ка му-

ніс ты Ві цеб скай гу бер ні, Мін скі гу-

берн скі рэў кам і Мін скі ва ен са вет 

на ча ле са Ста ні сла вам Бер са нам 

па лі чы лі, што ме на ві та бе ла рус кія 

ка му ніс ты і па він ны ўста лёў ваць 

са вец кую ўла ду на за хад ад «лі ніі 

ста рых ако паў».

Ка лі бе ла рус кія ка му ніс тыч ныя 

сек цыі пры ма лі ра шэн не аб не ад-

клад ным са ма вы зна чэн ні Бе ла ру сі 

на са вец кіх па чат ках як аў та но міі ў 

скла дзе Са вец кай Ра сіі, у цэнт ры 

бы ло вы ра ша на аб вяс ціць су ве-

рэн ную рэс пуб лі ку. І ўсе пад па рад-

ка ва лі ся гэ та му ра шэн ню ў па рад-

ку пар тый най дыс цып лі ны. І ад-

па вед на, кі ра ван не па він на бы ло 

ажыц цяў ляц ца з цэнт ра. Фак тыч на 

кі ру ю чыя ка му ніс тыч ныя пар тыі 

аб ве шча ных рэс пуб лік ува хо дзі лі ў 

склад РКП(б) на пра вах аб лас ных 

пар тый ных ар га ні за цый. А ўра ды 

гэ тых рэс пуб лік бы лі аб ме жа ва ныя 

ў пра вах вес ці гас па дар чую і ва-

ен ную дзей насць. У гас па дар чай 

га лі не ўсе дзе ян ні ўзгад ня лі ся з 

Маск вой, а ва ен ныя фар мі ра ван ні 

бы лі ў скла дзе Ра бо ча-Ся лян скай 

Чыр во най Ар міі.

— Якім чы нам мер ка ва ла ся 

ажыц цяў ляць кі раў ніц тва на-

васт во ра най рэс пуб лі кай на па-

чат ку — як бы там ні бы ло, урад 

му сіў быць паў на вар тас ным? Ці 

ба чы ла ся кі раў ніц тва ме на ві та 

на цы я наль ным?

— За ха ва ла ся свед чан не, што 

Ста лін у дыя ло гу з Мяс ні ко вым па 

тэ ле гра фе 24 снеж ня 1918 го да не 

вы клю чаў, што ў скла дзе ўра да но-

вай рэс пуб лі кі аб л вы кан кам за хаў-

цы ака жуц ца ў мен шас ці. Пра па-

но ва ства рыць урад бы ла да дзе на 

кі раў ніц тву бе ла рус кіх ка му ніс тыч-

ных сек цый, на ча ле якіх на той 

мо мант ста яў Змі цер Жы лу но віч. 

Тут вар та за ўва жыць, што па між 

Абл вы кан кам за хам і сек цы я мі бы-

лі ва ро жасць і не пры мі ры мая ба-

раць ба. Сам Жы лу но віч лі чыў, што 

Мяс ні ко ва, стар шы ні Паў ноч на-За-

ход ня га аб ка ма пар тыі, ва ўра дзе 

не па він на быць ні ў якім вы пад ку. 

Але Мяс ні коў па ві нен быў уз на ча-

ліць бю ро на васт во ра най Кам пар-

тыі Бе ла ру сі... На тры чвэр ці но вы 

ўрад скла даў ся з прад стаў ні коў бе-

ла рус кіх ка му ніс тыч ных сек цый, 

на яго ча ле быў Жы лу но віч, але 

Мяс ні коў мог пра вес ці лю бое ра-

шэн не цэнт ра ў па рад ку ўсё той 

жа пар тый най дыс цып лі ны.

Жы лу но віч мер ка ваў, што пы-

тан не аб ура дзе бу дзе вы ра шаць 

І з'езд Са ве таў Бе ла ру сі. А Мяс ні-

коў вы ра шыў пай сці ін шым шля-

хам — рэс пуб лі ку аб вя шчаць на 

пар тый ным з'ез дзе. 30 снеж ня 

1918 го да з яго па да чы Шос тая аб-

лас ная пар тый ная кан фе рэн цыя 

ў Сма лен ску ста ла па ды рэк ты ве 

з цэнт ра І з'ез дам Кам пар тыі Бе-

ла ру сі, і на ёй ся род ін шых бы ло 

раз гле джа на пы тан не аб ства рэн ні 

ССРБ. У гэ ты час на з'езд з Маск-

вы пры бы лі дэ ле га цыі бе ла рус кіх 

ка му ніс тыч ных сек цый на ча ле са 

Зміт ром Жы лу но ві чам і Аляк санд-

рам Чар вя ко вым, яны пры вез лі з 

са бой уз год не ны са Ста лі ным 

Ма ні фест аб ства рэн ні ча со ва га 

ра бо ча-ся лян ска га ўра да но вай 

рэс пуб лі кі. Урад па ві нен быў ства-

рац ца на па ры тэт ных па чат ках. 

Па ча ла ся спрэч ка за парт фе лі, і 

Мяс ні коў здо леў да біц ца, што дзве 

трэ ці па сад ва ўра дзе да ста ло ся 

«аб лас ні кам» — лю дзям, якія вы-

сту па лі су праць бе ла рус кай рэс-

пуб лі кі ў лю бым яе вы гля дзе. На 

ча ле ўра да ака заў ся Жы лу но віч, 

але кі раў ні ком спраў стаў Кно рын, 

які дзяр жаў ную пя чат ку вы да ваў 

Жы лу но ві чу толь кі пад рас піс ку.

Але тое, што ад бы ло ся ўжо ў 

лю тым 1919-га, для мно гіх бы ло як 

ха лод ны душ. Цэнтр за ду маў аб'-

яд наць Бе ла русь і Літ ву ў адзі ную 

рэс пуб лі ку. Пры гэ тым ад Бе ла ру-

сі ад бі ра лі ся ўсход нія тэ ры то рыі. 

Усё па він на бы ло прай сці глад ка: 

пад на ча ле ныя на мес цах прос та 

вы ка на юць во лю Цэнт раль на га ка-

мі тэ та. Але і «сек цыі», і «аб лас ні кі» 

ад мо ві лі ся ад гэ тай ідэі: і для ад-

ных, і для дру гіх Бе ла русь і яе іс на-

ван не як асоб най рэс пуб лі кі ста лі 

ўжо даў но не пус тым гу кам, гэ та 

пы тан не для абедз вюх груп ака за-

ла ся прын цы по вым. Праў да, І з'езд 

Са ве таў, які не ўза ба ве ад быў ся, 

вы му ша ны быў пры няць гэ тае ра-

шэн не — зноў жа ў па рад ку пар-

тый най дыс цып лі ны. Але па дзеі, 

якія па пя рэд ні ча лі гэ та му, за свед-

чы лі: у Бе ла ру сі скла ла ся ўлас ная 

па лі тыч ная элі та з улас ны мі па лі-

тыч ны мі ін та рэ са мі. Гэ та цэнт ру 

не спа да ба ла ся, бо «се па ра тыз му 

пад са вец кім сця гам» не па він на 

бы ло быць, та му Жы лу но ві ча на-

кі ра ва лі спа чат ку на жур на лісц кую 

ра бо ту ў Хар каў, а пас ля на па лі-

тыч ную ра бо ту ў Чыр во ную Ар мію, 

а Мяс ні ко ва ад клі ка лі ў Маск ву на 

па вы шэн не, аба рваў шы яму ўсе 

су вя зі. Чар вя коў за стаў ся на па са-

дзе на мес ні ка на род на га ка мі са ра 

асве ты. У на васт во ра най Са цы я-

ліс тыч най Са вец кай Рэс пуб лі цы 

Літ вы і Бе ла ру сі ў кі раў ніц тве бе-

ла ру саў не бы ло...

А 31 лі пе ня 1920 го да, пас ля 

вы зва лен ня Мін ска ад па ля каў, 

ад бы ло ся дру гое аб вя шчэн не 

ССРБ — праў да, толь кі на тэ ры-

то рыі Мін скай і част ко ва Гро дзен-

скай гу бер ні, як ха це лі зра біць у 

снеж ні 1918-га. Тут ужо рэй вя лі 

Чар вя коў і Кно рын, які да яго да-

лу чыў ся. Ула ду ў Мін ску ўзяў на 

ся бе Ва ен на-рэ ва лю цый ны ка мі тэт 

Бе ла ру сі. З са ма га па чат ку ўрад 

Чар вя ко ва ўзяў курс на бе ла ру сі-

за цыю Бе ла ру сі — вы дан не прэ сы 

і ліс то вак рас па ча ло ся на ўсіх ча-

ты рох дзяр жаў ных мо вах, у тым 

лі ку і на бе ла рус кай.

— Якія яшчэ пер шыя кро кі 

но ва га ўра да но вай рэс пуб лі кі 

мож на сён ня на зваць дбан нем 

ме на ві та пра на цы я наль нае 

(у роз ных сфе рах — ад куль ту-

ры і на ву кі да эка но мі кі)?

— Урад Са вец кай Бе ла ру сі 

яшчэ ў сту дзе ні 1919 го да пры няў 

ра шэн не аб ства рэн ні на цыя наль-

на га ўні вер сі тэ та. Пры чым спе-

цы яль на дзе ля гэ та га быў за про-

ша ны ака дэ мік Яў хім Кар скі, той 

са мы, хто пер шы за явіў пра бе-

ла ру саў як пра асоб ны на род. Ён 

рас пра ца ваў пра ект уні вер сі тэ та і 

агу чыў яго яшчэ на І Усе бе ла рус-

кім з'ез дзе ў снеж ні 1917-га. Кар скі 

пра цяг ваў ра бо ту над збі ран нем 

на ву ко вых і пе да га гіч ных сіл для 

но ва га ўні вер сі тэ та на ват ва ўмо-

вах поль скай аку па цыі, за стаў шы-

ся ў Мін ску... Але рэк та рам уста но-

вы ён так і не стаў — яго ў кан цы 

1920 го да ад клі ка ла ў Пет ра град 

Ра сій ская ака дэ мія на вук — там 

та ды быў вост ры не да хоп на ву ко-

вых кад раў. Па са ду рэк та ра за няў 

Ула дзі мір Пі чэ та, які пас ля ад' ез-

ду Кар ска га ўзна ча ліў ка мі сію па 

ства рэн ні ўні вер сі тэ та. А Мін скім 

пе да га гіч ным ін сты ту там кі ра ваў 

Усе ва лад Іг на тоў скі...

Ка лі ка заць пра эка но мі ку... 

У пла не ся лян скай па лі ты кі бе ла рус-

кія і лі тоў скія (пад час агуль най рэс-

пуб лі кі) кі раў ні кі бы лі больш рэ ва лю-

цый ныя, больш ка тэ га рыч ныя, чым 

у Ра сіі. Яны ста я лі на прын цы пах 

аб' яд нан ня ў ка му ны яшчэ за доў-

га да ка лек ты ві за цыі. З-за па лі ты кі 

ва яў ні ча га атэ із му яны яшчэ больш 

па сва ры лі ся з ся ля на мі. Пас ля 1920-

га Чар вя коў зноў зра біў стаў ку на 

на са джэн не сель ска гас па дар чых 

ка мун, якія най перш да зва ля ла ся 

ар га ні зоў ваць ка лек ты вам дэ ма бі лі-

за ва ных чыр во на ар мей цаў. Толь кі ў 

1921 го дзе бы ла пра ве дзе на зя-

мель ная рэ фор ма, па якой ся ля-

не атры ма лі част ку па ме шчыц кай 

зям лі.

— Усё гэ та ад бы ва ла ся на 

тэ ры то рыі шас ці па ве таў, якія і 

скла да лі та ды Бе ла рус кую рэс-

пуб лі ку. А ці ме ла яе та га час нае 

кі раў ніц тва да чы нен не да вяр-

тан ня бе ла рус кіх зя мель?

— Пы тан не аб па шы рэн ні тэ-

ры то рыі рэс пуб лі кі паў ста ла ўжо ў 

кан цы 1920 го да. За под пі сам вя-

лі кай гру пы бе ла рус кіх ка му ніс таў 

у Маск ву пай шла за піс ка аб тым, 

што час да лу чыць да рэс пуб лі кі 

ўсход нія воб лас ці: каб тыя бе ла-

ру сы, што за ста лі ся на за хад ад 

мя жы, ба чы лі, што са вец кая ўла-

да дбае пра іх ра дзі му. Але ідэя 

ажыц ця ві ла ся толь кі пры ства рэн ні 

СССР, ужо ў скла дзе ад ной дзяр-

жа вы, ка лі ў прын цы пе ста ла не 

так важ на, ка му якая воб ласць 

на ле жыць.

— Што з вы шы ні 100 га доў 

мож на ска заць пра дзея чаў БНР, 

якія ста лі пра ца ваць у БССР, — 

яны пе ра мя ні лі свае по гля ды ці 

прос та ру пі лі ся аб на цы я наль-

ным бе ла рус кім дзяр жаў ным 

утва рэн ні (ня важ на, пад чы ёй 

эгі дай)?

— Яны не пе ра мя ні лі по гля ды, 

але яны ба чы лі і ра зу ме лі, што ін-

шай аль тэр на ты вы для ства рэн ня 

рэ аль най бе ла рус кай дзяр жаў нас-

ці ў той час і ў тых ва рун ках прос та 

не бы ло.

— Лю дзі, якія ўсё па чы на лі ў 

БССР, — хто яны больш: ідэа ліс-

ты ці праг ма ты кі?

— Ска заць скла да на. У іх спа-

лу чаў ся і праг ма тызм, і ідэа лізм. 

Той жа Чар вя коў быў ідэа ліс там, 

та му што ве рыў у свет лую бу ду-

чы ню. Але ён быў і праг ма ты кам, 

ка лі зы хо дзіў з та го, што нель га 

ўзяць усё, што мож на ўзяць (прык-

лад — па сту по вае вы ра шэн не 

тэ ры та ры яль на га пы тан ня). Ён 

ха цеў ства рыць умо вы для са-

цы я ліз му як ма га хут чэй, але як 

ма га хут чэй ён ха цеў і ад на віць 

на род ную гас па дар ку — ад сюль і 

ка му ны, і тое, як пас ля пра хо дзі-

ла ў нас ка лек ты ві за цыя... Змі цер 

Жы лу но віч, ча ла век твор чы, ака-

заў ся ня здат ным да па лі ты кі, але 

ме на ві та ён у 1918-м да біў ся ад 

Ста лі на, на той час на род на га ка-

мі са ра па спра вах на цы я наль нас-

цяў РСФСР, да зво лу на ства рэн не 

бе ла рус кіх на цы я наль ных ка му-

ніс тыч ных сек цый, з якіх вель мі 

мно гае па ча ло ся.

— З пунк ту гле джан ня гіс-

та рыч най на ву кі мож на аб-

грун та ваць дум ку аб тым, што 

на ра джэн не і ста наў лен не на-

цы я наль най элі ты ад бы ва ла ся 

ра зам з на ра джэн нем і ста наў-

лен нем БССР як най больш тры-

ва ла га і доў га тэр мі но ва га пра-

ек та дзяр жаў нас ці?

— Уся кая дзяр жа ва, ка лі яна 

паў стае, па чы нае фар мі ра ваць 

сваю элі ту. А пас ля ўжо элі та фар-

мі руе дзяр жа ву. Фар мі ра ван не элі-

ты ў Са вец кай Бе ла ру сі ад бы ло ся 

вель мі хут ка. Ужо, як згад ва ла ся ў 

гу тар цы ра ней, у лю тым 1919 го-

да ўсім ста ла яс на, што гэ та элі та 

ёсць і яна мае свой ад роз ны пункт 

гле джан ня. На жаль, гэ тая пер шая 

плынь бы ла зме це на рэ прэ сі я мі 

20-30-х га доў. Дру гая плынь — тэх-

на кра тыч ная, не асаб лі ва дба ла 

пра мо ву і куль ту ру, але вы ра ша ла 

праб ле мы эка но мі кі — гэ тую элі-

ту зні шчы ла вай на. Пас ля вай ны 

ў Бе ла ру сі з'я ві ла ся ўні каль ная 

элі та — «пар ты зан ская», якая кі-

ра ва ла на пра ця гу са ра ка га доў. 

З гэ ты мі людзь мі лі чы ла ся цэнт-

раль ная ўла да, у мно гім дзя ку ю чы 

ім мы атры ма лі ў спад чы ну кра і ну з 

вы со кім уз роў нем аду ка цыі, з раз-

ві ты мі буй ны мі прад пры ем ства мі.

— А сён няш няя элі та з пунк-

ту гле джан ня най ноў шай гіс то-

рыі?

— Гэ тая з'я ва аб са лют на не вя-

до мая, но вая для на шай гіс то рыі, 

бо ўпер шы ню на цы я наль ная дзяр-

жаў ная элі та фар мі ру ец ца ў не за-

леж най кра і не. Але ў прад стаў-

ні коў гэ тай элі ты бы лі вы дат ныя 

па пя рэд ні кі, пра якіх мы па він ны 

як мі ні мум ве даць.

Гу та ры ла Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

НА РА ДЖЭН НЕ ЭЛІ ТЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

«Усё па він на бы ло прай сці 
глад ка: пад на ча ле ныя на 
мес цах прос та вы ка на юць 
во лю Цэнт раль на га ка мі тэ та. 
Але і «сек цыі», і «аб лас ні кі» 
ад мо ві лі ся ад гэ тай ідэі: і для 
ад ных, і для дру гіх Бе ла русь 
і яе іс на ван не як асоб най 
рэс пуб лі кі ста лі ўжо даў но не 
пус тым гу кам, гэ та пы тан не 
для абедз вюх груп ака за ла ся 
прын цы по вым».
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