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Вайна, быццам віхор, серва
ла з наседжаных мясцін міль- 
ёны людзей. Чароды абозаў ру- 
халіся з Беларусі ў глыбіню 
кр'аіны. Усе паязды былі забі- 
ты бежанцамі. Каля трох міль- 
ёнаў жыхароў Бёларусі сустрэ- 
лі Кастрычніцкую рэвалюцыю 
ў розных кутках Расіі. Асаблі- 
ва шмат іх асела ў Петрагра- 
дзе.

Для наладжвання рэвалю- 
цыйнай работы сярод бежан- 
цаў у Петраградзе партыя на- 
кіравала маладога камуніста 
А. Р. Чарвякова. Гэты выбар 
быў не выпадковы. Уся папя- 
рэдняя дзейнаснь Аляксандра 
Рыгоравіча была накіравана па 
служэнне працоўнаму народу.

Нарадзіўся А. Р. Чарвякоў 
8 сакавіка 1892 года ў вёсны 
Дукорцы Дукорскаіі волас- 
ці Мінскай губерні. Скончыў 
спачатку прыхадскую школу, а 
затым-т-гарадское вучылішча і 
паспяхова выгрымаў Экзамен 
на звание народнага настаўні- 
ка.

Будучы яшчэ ў гарадскім ву- 
чылішчы, Чарвякоў цвёрда вы- 
рашыў прьісвяціць сваё жыццё 
служэнню працоўнаму народу. 
Настаўнік чым' мог дапамагЗў 
сялянам, прымаў удзел у ра: 
боне таварыства «Веды», якое 
ставіла сваёй мэтай пашырэн- 
не сацыялістычных ідэй.

Ішла імперыялістычная вай
на. Царскай Расіі патрзбны
былі салдаты. Восеншо 1915 го
да А. Р. Чарвякова прызвалі ў 
армію.

Вайна перамалола асноўныя 
афіцэрскія кадры, і ўраду 
прыйшлося папаўнянь іх за
лік выхадцаў.з разначыпцаў. 
Так трапіў А. Р. Чарвякоў у 
Аляксандраўскае ваеппае ву- 
чылішча, адкуль у ліпені 1916
года ў чыне прапарііічыка быў 
накіраваны ў Іркуцк на насаду 
афіцэра запаснога палка.

У Іркуцку А. Р. Чарвякоў 
адразу ж зблізіўся з прагрэсіў- 
нымі афіцэрамі. Ён дапамагау 
усім пачынанням .і дзеянням 
бальшавікоў, а потым і сам па- 
чаў выконваць даручэнйі: да- 
стаўляў мракламацыі, право- 
дзіў палітычную інфармацыю 
ў роце і інш.

У лютым 1917 года А. Р. 
Чарвякова адкамандзіравалі ў
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цвёрда выконвала ўказанні 
бальшавіцкага рэвалюиыйнага 
цэнтра Петраграда. Асабліва 
праявілі сябе кулямётчыкі ў 
час ліпеньскіх падзей.

У маі 1917 года А. Р. Чар
вякова прынялі ў рады партыі
бальшавікоў. Партыя не памы- 
лілася, вылучыўшы Аляксанд
ра Рыгор'авіч^ для работы ў 
беларус-кім напыяпалыіым ру- 
ху.

Тут ён праводзінь вялГкую 
рэвалюцыйную работу. Дабіва-, 
еіша выгнання буржуазных 
элементаў з бежанскіх камітэ- 
таў, мабілізуе лепшых людзей
у рэвалюцыйныя атрады.

Сярод бежаннаў праводзіцца 
вйлікай агітацыйнай работа.
Але асабліва шмат сіл і энер- 
гіі аддае А. Р. Чарвйкоў ра- 
боне слрод беларускіх саныйл- 
дэмакратаў. У выніку ў канцы 
сакавіка 1918 года члены Бела- 
рускай сацыйл-дэ.макратычнай 
партыі, якія прызналі праграму 
і тактыку бальшавікоў, былі 
прыняты ў рады РКП(б), Пры ,

ІТетраградскім раённым камітэ- 
це ўзнікла Беларуская каму- 
ністычная секцыя.

У лютым 1918 года дэкрэтам 
за подпісам У. I. Леніна A. P. 
Чарвякоў назначаецца на па- 
саду камісара па беларускіх 
справах пры ' СНК РСФСР. 
Беларускі нацыяпальны камі- 
тэт правёў вялікую работу 
па падрыхтоўцы да ўтварэння 
БССР.'

У далейшым А. Р. Чарвякоў 
па партыйнай мабілізацыі пры- 
зываецца ў Чырвоную Армію 
на пасаду камісара дывізіі.

Восенню 1918 года яго за- 
нвярджаюць загадчыкам куль- 
турна-асветнага аддзела ва 
Усерасійскім бюро ваенных ка- 
місараў. Паралелыіа з гэтым 
ён вёў работу ў Беларускім 
камісарыяце і ў рэдакныі га
зеты «Дзянніца».

У 1918 годзе як член Часова- 
га ўрада Чарвякоў падпісаў 
Маніфест аб утварэнні Бела- 
рускай Савецкай Сацыялістыч- 
пай Рэспублікі і быў назпача- 
ны Народным Камісарам асве- 
ты Беларусі.

У 1918—1919 гадах ён пра- 
цуе ў 16-й арміі і ў штаб.е За- 
ходняга фронту, старшынён 
Мінскага губкома, а затым 
старшынёй Ваенрэўкома Бела- 
руеі.

Куды б ні пасылала партыя, 
А. Р. Чар'вякоў усюды з гона
рам выконваў ускладзеныя на
яго абавязкі.

18 снежня 1920 года на 2-м 
з’ездзе Саветаў Беларусі А. Р. 
ЧарвякОў выбіраецца старшы
нёй ЦВ1< і СНК БССР, а ў 
1924 годзе—старшынёй ЦВ1\ 
БССР. На тэтам высокай паса- 
дзе з асаблівай сілай праявілі- 
ся арганізатарскія і палітыч-
ныя здольнасні Аляксандра 
Рыгоравіча. 3 уласнівай яму 
энергіяй ён уключыўся ў ажыц- 
цяўленне задач па будаўнідтву
сацыялізма ў Беларусі.

За сваю амаль семнаццаціга- 
довую дзейнасць на пасадзе 
прэзідэнта рэспублікі А. Р. 
Чарвякоў шмат зрабіў для пар
ты!, для рэвалюцыі, для наро
да.

Ен прымаў самы актыўцы 
ўдзел у стварэнні Саюза ССР, 
а з 1923 года з'яўляўся адным 
са старшынь ЦВК СССР,

У. ЯКУТАУ,
навуковы супрацоўнік 1н- 

стытута гісторыі партыі пры 
Ц К  КПБ.

     З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы




