
ЖЫЦЦЁ, ПРЫСВЕЧАНАЕ АЙЧЫНЕ
8 сакавіка 1892 года ў сям'і' 

белнага селяніна з вёскі Дукорка 
ГТухавійкага раёна нарадзіўся сын.
Па тых часах, ка.тГсяляне жылі ў 
вялікай беднасці, тэта падзея не 
асабліва ўзрадавалр бацькоў. Між 
тым маленькага Аляксанлра (так 

• назвалі хлогтчыка) чакала жыццё,
поўнае бараньбы і слаўных спраў.

Саша палрастаў. 1 хоць матэры- 
яльнае становішча сям'і было 
аяжкім, бацька ўсё ж рашыў ву- 
чынь сваё дзіця.. Спачатку хлоп- 
чых эаймаўся ў двухкласнай цар- 
к»ўна-прыходскай школе, а пасля 
паступіў у Віленскае гарадское 
вучылішча. 3 чатырнаішайігадо- 
вага ўзросту Саша сам пачаў за-
рабляць сабе на жышіё, Ен даваў 
прыватныя ўрокі, перапісваў папе- 
ры, а таксама пранаваў на будаў- 
ніцтве дарог і грузчыка.м у апто- 
вых магазінах. Ен на кожным кро
ну сутыкаўея з пакутамі прыгнеча- 
нага народа, і ў яго майнеў намер 
адлаць усе свае сілы бараньбе за 
свабоду і справядлівасць на род- 
най зямлі.

Пасля заканчэння вучылішча 
Аляксанлр Чарвякоў шмат праца- 
ваў над сабой, штудзіраваў пад- 
ручнікі, чытаў гістарычную. і ма- 
стацкую літаратуру, наведвэў пуб- 
лічныя лекйыі. У выніку ён вы- 
трымдў экзамены на звание народ- 
нага настаўніка і семнадцацігадо- 
вым юнаком паехаў працаваць у 
Віленскі, а затым у Трокскі паве- 
ты.

Праз тры гады ён вярнуўся ў 
Вільню і паступіў у настаўншкі ін- 
стытут. Адначасова з вучобай 
Аляксандр Рыгоравіч прадягваў 
працаваць выкладчыкам у школах 
для дарослых і ў нядзельных шко
лах.

Будучы студэнтам, А. Р. Чарвя- 
коў цікавіўся грамадскім жыц- 
цём. «Добры хлопец, здольны' і 
талковы, але захапляецца чытан- 
нем крамольных газет», — так га- 
варылася пра студэнта Чарвякова 
ў аДньш з' рашэнняў пеДагагічнага 
савета Віленскага настаўніцкага 
інстытута.

Ішла імперыялістычная вайна.
А. Р. Чарвякоў быў прызван у 
царскую армію. Служыў ён рада- 
вым у розных ваеиных часйях, а 
пасля, як чалавек, які мае адука- 
цыйны цэнз, быў накіраван у Аляк- 
сандраўскае ваеннае вучылішча. 
Адтуль выйшаў .прапаршчыкам і 
прапягваў службу ў запасным пал
ку ў Іркуцку. Тут ён пазнаёміўся з 
рэвалюныйна настроенымі салда- 
тамі 1 афіцэрамі, а пасля сам 
удзельнічаў у стварэнні І рабоце 
рэвалюцыйных гурткоў. У першы 
дзень Лютаўскай рэвалюцыі А. Р. 
Чарвякоў прыехаў у Петраград- 
скую школу кулямётчыкаў. Рэва- 
люцыйныя пад'зеі пакінулі вялікі 
след у яго жыцці.

У час'діпеньскіх падзей, калі па
ініцыятыве салдат першага куля- 
мётнага палка ў Петраградзе 
ўспыхнула стыхійная дэманстра-і 
пыя працоўных пад лозунгам «Уся
ўлада Саветам!», А. Р. Чарвякоў 
разам з, ротай кулямётчыкаў, у 
якой ён служыў, стаў на бок рэ
валюцыйных сіл.

Пасля Кастрычніцкай рэвалю- 
цыі Чарвякоў праводзіў палітыч- 
ную работу сярод бежанц?ў-бела-
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А. Р. Чарвякова

русаў. In быў арганізаван першы 
атрад асобага прызкачэння і пе- 
рададзен у распараджэнне., ВЧК.

У канцы люта га 1918 года Аляк
сандр Рыгоравіч прызначаецца на 
пасаду камісара па беларускіх 
справах пры СНК РСФСР. Неўза- 
баве пасля VII з’езда РКП (б) ра
зам з членамі Ііэнтральнага Камі- 
тэта шартыі і Савецкага ўрада з 
Петраграда ў Маскву пераязджа- 
юць і работнікі Белнацкама. Пры 
Беларускім1- наЦыянальным Каміса- 
рыяце ствараюцца новыя аддзелы, 
якія наладжваюць сувязь з мясцо- 
вым.і арганізацыямі і ўстановамі. 
Савецкі ўрад аказвае велізарную 
дапамогу Беларусі ў гаспадарчым 
і нашдянальна-культурным- будаў- 
ніцтве.

У жніўні 1918 года па партый- 
най мабілізацыі А. Р. Чарвякоў 
быў прызнайан камісарам дывізіі, 
а ў кастрычніку:Таго ж года яго 
пераводзяць на работу ва Усера- 
сійскае, бюро ваервдх камісараў. 
Тады ж адбыўся з’езд загадчыкаў 
агітацыйна^асветньіх аддз?лаў. ак- 
руговых і 'ГубернииXI ваённых ка- 
місараў, удзельцікі якот а выказалі 
думку стварідць. а,дзіны цэнтраль- 
ны орган для кіравання культур- 
на-асветнай дЗейнасцю ў Чырво- 
най Арміі. З-'езд выбрау камісію, 
якой было даручана выпрацавааь 
інструкцыі па арганізацыі гэтай 
дзейнасці. На дапамогу такой ка- 
місіі І было накіравана культурна- 
асветнае аддзялённе Усерасійска.га 
бюро ваенных камісараў на чале з 
А.' Р. Чарвяковым. Тэта аддзя- 
ленне распачало актыўную работу 
па арганізацыі чырвонаармейскіх 
перасоўных універсітэтаў і школ, 
бібліятэк і лектарскіх груп, па за- 
беспячэнню арміі кінаапаратамі і 
фільмамі. Толькі за паўтара меся
ца ў дзеючыя часці было накірава- 
на чатырыста агітатараў. на ўсіх
франтах пабывалі мастапка-тзат- 
ральныя трупы.

Праз некалькі тыдняў пасля вы- 
звалення Мінска ад кайзераўскіх 
захопнікаў у Смаленску адкрыла- 
ся VI ГТаўночна-Заходняя аблас- 
ная партийная канферэнцыя. На 
яе прыехаў-з Масквы і А, Р. Чар-

вякоў. Канферэнцыя прыняла ра- 
шэнне назваць Заходнюю Камуну 
Беларускай Савецкай Сацыяліс- 
тычнай Рэспублікай, Аляксандр 
Рыгоравіч Чарвякоў быў прызна- 
чан Народным Камісарам асветы 
БССР.

Часовы рабоча-сялянскі Савецкі 
ўрад Беларусі пераехаў са Сма- 
ленска ў Мінск. 2 і 3 лютага 
1919 года тут адбыўся I Усе- 
беларускі з'езд Саведаў. Прад- 
стаунікі праноўнага народа прыня- 
лі. ііершую Канстытуцыю Беларус
кай ССР, выбралі органы ўлады— 
Цэнтральны Выканаўчы Камітэт і 
Савет Народных Камісараў, за- 
авердзілі герб і сцяг рэспублікі. 
АднаК стваральная праца Савец
кай улады на Беларусі была зноў 
сарвана, на тэты раз імперыяліс- 
тамі Антанты. На беларускую зям- 
лю наступалі войскі буржуазна-па- 
мешчыцкай Полыпчы.

У гэты цяжкі час Аляксандр Ры- 
горавіч працуе спачатку ў 16-й ар- 
міі, а потым—у штабе Заходняга 
фронту. 11 ліпеня 1920 года пасля 
вызвалення Мінска А. Р. Чарвя- 
коў быў прызначан членам пар- 
тыйна-савецкай тройкі, якая ар- 
ганізоўвала Савецкую ўладу. По
тым ён узначальвае Мінскі, а 
яшчэ пазней—Беларускі ваенна- 
рэвалюцыйны камітэты, якія з'яў- 
ляліся ў той час вышэншым орга
нам улады. Удзельнікі II 
Усебеларускага з’езда Саветаў 
аднагалосна выбралі А. Р. Чарвя
кова старшынёй ЦБК і Савета На
родных Камісараў БССР.

Беларуская рэспубліка ‘ знахо- 
дзілася ў надзвычай цяжкіх эка- 
наміЧных умовах. Каб паотяхова 
аднаўляць разбураную гаспадар- 
ку, неабходна было аб'яднацца 
ўсім народам многанацыянальнай
Савецкай краіны. Таму IV зезд 
Саветаў БССР прыняў Дэклара- 
цыю аб не.абходнас.ці стварэнНя 
Саюза Савецкіх Сацыялістычных 
рэспублік і накіраваў дэлеггшыю
на чале з А. Р. Чарвяковым на 
з ’езд Саветаў у. Маскву.

30 снежня 1922 года I Усесаюз- 
ны з’езд Саветаў абвясціў аб
стварэнці СССР і выбраў Вяр- 
хоўньг зак'анадаўчы орган—ЦБК 
СССР. Старшынямі Цэнтральнага 
Выканаўчага Камітэт.а сталі М. Т. 
Калінін, Г. I. Пятроўскі, A. P. 
Чарвякоў, H. H. Нарыманаў. 3 
гэтага часу, побач з работай па
сайыялістычнаяу будаўніцтву ў 
нашай рэопубліцы, А. Р. Чарвя- 
коў вядзе вялікую работу ў ЦБК 
СССР. .

У чэрвені 1937 года адбыўся 
XVI з’езд Камуністычнай партыі 
Беларусь Ен падвёў вынікі сацыя- 
лістычнага будаўніцтва і вызна- 
чыў планы трэцяй пяцігодкі. Та
ды ж, калі беларускі народ пачаў 
змагацца за іх ажыццяўленне, 
трагічна абарвалася жьгацё А. Р. 
Чарвякова. Амаль дваццаць гадоў 
самааддана працаваў ён на кірую- 
чьіх пасадах, і яго кіпучая дзей- 
насць, яго светлае імя назаўсёды 
застануцца звязанымі з гісторыяй 
беларускага народа.

А. НЯТЫЛЬКІН, 
старшы навуковы супрацоўнік 

Інстытута гісторыі партыі 
пры ЦК КПБ.
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