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На протяжении проведения политики Нэпа совхозы, несмотря на лучшую 
техническую оснащенность, в сравнении с крестьянскими хозяйствами, не смогли 
доказать своих преимуществ. Основными недостатками являлись низкий процент 
поставок новой техники, некомпетентность и незаинтересованность руководства в 
улучшении показателей, отсутствие квалифицированных специалистов по ремонту и 
уходу, необходимой инфраструктуры.  
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У артыкуле аналізуюцца геапалітычныя праекты беларускай нацыянальнай эліты ў 1918–1933 гг., 
пачынаючы з часоў Першай сусветнай вайны і заканчваючы чыннасцю беларускай палітычнай 
эміграцыі да прыходу да ўлады ў Германіі А. Гітлера ў 1933 г. Падрабязна рагледжаны асноўныя 
аргументы ўдзелу беларускіх нацыянальных дэмакратаў ў міжнацыянальным праекце аднаўлення 
Вялікага Княства Літоўскага ў выглядзе канфедэрацыі Беларусі і Літвы ў 1916–1918 гг. Таксама 
адлюстраваны прычыны правалу праектаў палітычнай эміграцыі з былой Расійскай імперыі па 
стварэнню замест СССР дабраахвотнага саюзу народаў Усходняй Еўропы. 
Ключавыя словы: беларуская нацыянальная эліта; геапалітычныя праекты нерасійскіх нацыянальных 

палітычных груп па нацыянальнаму ўладкаванні былой царскай імперыі; «Канфэдэрацыя ВКЛ»; 

Сацыялістычная ліга Новага Усходу. 
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В статье анализируются геополитические проекты белорусского национальной элиты в 1918–1933 
гг., начиная с Первой мировой войны и заканчивая деятельностью белорусского политической эми-
грации до прихода к власти в Германии А. Гитлера в 1933 г. Подробно рассмотрены основные аргу-
менты участия белорусских национальных демократов в межнациональном проекте восстановления 
Великого Княжества Литовского в виде конфедерации Беларуси и Литвы в 1916–1918 гг. Также от-
ражены причины провала проекта политической эмиграции из бывшей Российской империи по со-
зданию вместо СССР добровольного союза народов Восточной Европы. 
Ключевые слова: белорусская национальная элита; геополитические проекты нероссийских нацио-
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The article analyzes the geopolitical projects of the Belarusian national elite in 1918–1933, starting from 
the First World War and ending with the activities of the Belarusian political emigration until A. Hitler came 
to power in Germany in 1933. The main arguments for the participation of Belarusian national democrats in an 
international project are examined in detail restoration of the Grand Duchy of Lithuania in the form of a 
confederation of Belarus and Lithuania in 1916–1918. The reasons for the failure of projects about political 
emigration from the former Russian Empire to a voluntary union of the peoples of Eastern Europe are also 
reflected. 
Key words: Belarusian national elite; geopolitical projects of non-Russian national political groups for the 

national development of the former Tsarist empire; “Confederation of the Grand Duchy of Lithuania”; 

Socialist League of the New East. 

У справе дасягення палітычнай самастойнасці Беларусі яе нацыянальная эліта 
разумела, што ў тых умовах рэальна дабіцца незалежнасці можна было толькі праз 
стварэнне міждзяржаўнага саюзу з іншымі паняволенымі народамі Расійскай імперыі. 
Яшчэ наперададні Першай сусветнай вайны браты Іван і Антон Луцкевічы разам са 
сваімі аднадумцамі з боку літоўскіх і польскіх «крэсовых» дэмакратаў распрацоўвалі 
ідэю аднаўлення Вялікага Княства Літоўскага ў форме канфедэрацыі Беларусі і Літвы. 

Беларуска-літоўскае міждзяржаўнае аб’яднанне, – лічылі браты Луцкевічы, – 
выгадна Беларусі па шэрагу прычын: па-першае, Літва і Беларусь знаходзіліся 
прыкладна на аднолькавых стартавых пазіцыях свайго паступовання да палітычнай 
незалежнасці сваіх краін, і таму літоўскі нацыяналізм аб’ектыўна не магло дамінаваць 
над беларускім; па-другое, беларуска-літоўская федэрацыя давала магчымасць захаваць 
традыцыйныя эканамічныя сувязі паміж двума блізкімі народамі і забяспечыць 
беларусам выхад да Балтыйскага мора; па-трэцяе, што таксама немалаважна, 
беларуска-літоўскі альянс дазваляў беларусам захаваць свой галоўны культурны, 
гістарычны і эканамічны цэнтр – Вільню. Не адхілялася таксама ідэя аднаўлення былой 
Рэчы Паспалітай. Але лідары беларускага руху разумелі відавочную палітычную 
няўстойлівасць такога аб’яднання з-за экспансіянісцкіх памкненняў польскай 
палітычнай эліты, якая не ўспрымала сур’ёзна беларускіх і літоўскіх незалежнікаў і 
дамагалася аднаўлення польскай дзяржавы ў межах старой Рэчы Паспалітай 1772 г. 
Браты Луцкевічы і іх прыхільнікі адкрыта не адвяргалі гэтую ідэю, але лічылі, што 
варыянт сфармавання беларуска-літоўска-польскай кафедэрацыі (федэрацыі) магчымы 
толькі пасля таго, як сфармуюцца тры самастойныя дзяржавы – Беларусь, Літва і 
Польшча [1]. 

У луцкевічскім геапалітычным праекце па аднаўленні ВКЛ на першае месца ставілі 
нацыянальныя прыярытэты: ідэя федэрацыі ці канфедэрацыі была толькі «палітычным 
крокам», праз які ствараліся больш спрыяльныя ўмовы для сацыяльна-эканамічнага і 
культурнага развіцця беларускага нацыянальнага праекта («Патрабаванні аўтаноміі для 
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ўсяго беларуска-літоўскага краю – палітычны крок, а не здзяйсненне [галоўнай] 
праграмы») [1, арк. 12]. 

Вялікая вайна 1914–1918 гг. стала паваротным момантам у рэалізацыі гэтага праекта. 
Упачатку 1916 г. у Вільні быў выдадзены маніфест Канфедэрацыі ВКЛ. Меркавалася, 
што гэта будзе беларуска-літоўская канфедэрацыя або федэрацыя. Раўналежна братамі 
Луцкевічамі распрацоўваласяідэя «Злучаных штатаў» народаў Беларусі, Літвы і 
Украіны: ад Балтыйскага да Чорнага мораў. «Мы дапускалі і іншы зыход вайны: 
Нямеччына разаб’е Расію, але заходнія дзяржавы ў рэшце рэшт разаб’юць Нямеччыну. 
<...> Мы вырашылі выкарыстаць усе магчымасці, напружыць усе свае сілы ў тым 
кірунку, каб паставіць свет перад здзейсненым фактам аднаўлення ВКЛ» [2]. Ва 
ўкладанні праекта Канфедэрацыі ВКЛ разам з братамі Луцкевічамі удзельнічалі 
літоўцы Юргіс Шаўліс і Сцяпанас Кайрыс, яўрэйскія «фалькісты» Цемех Шабад і 
Гершан Ром, а таксама польскі краёвец-сацыяліст Аляксандр Заштаўт. Але гэтая 
ініцыятыва не знайшла падтрымкі ў першую чаргу ў мясцовых польскіх краёвых 
кансерватараў і нацыянал-дэмакратаў [6]. 

Для прапаганды ідэі адраджэння ВКЛ браты Луцкевічы выкарыстоўвалі пляцоўку 
«Лігі абароны правоў іншародных народаў Расіі», якая была створана па ініцыятыве 
Нямеччыны і Аўстра-Венгрыі яшчэ ў 1915 г. для ідэалагічнага забеспячэння 
антырасійскай кампаніі [3]. У тым жа 1916 г. на ІІІ Кангрэсе прыгнечаных нацый, 
арганізаваным Лігай у Лазане, Іван Луцкевіч выступіў з планам стварэння на 
акупаваных немцамі і аўстра-венграмі ўкраінскіх, беларускіх і літоўскіх зямель новага 
міждзяржаўнага ўтварэння – «Злучаных Штатаў ад Балтыйскага да Чорнага мора» [4, 
с. 97–98]. 

«Лазанскі кангрэс» абвастрыў беларуска-літоўскія і беларуска-польскія дачыненні. 
Віленскія палякі іранізавалі над беларусамі, маўляў, іх «можна ўмясціць разам на адной 
канапе» [5]. Большасць віленскіх літоўцаў са свайго боку таксама канчаткова адкінула 
ідэю беларуска-літоўска-польскай канфедэрацыі і пры падтрымцы Нямеччыны 
прыступіла да будаўніцтва монанацыянальнай літоўскай дзяржавы ў межах т. зв. 
«этнаграфічнай Літвы» са сталіцай у Вільні. Іх турбавала небяспека негвалтоўнай 
славянізацыі літоўцаў на Віленшчыне і Гарадзеншчыне, якая працягвалася ўсё ХІХ і 
пачатак ХХ стагоддзяў. Літоўскія палітыкі разумелі, што Расія так проста не адпусціць 
Беларусь, і апошняя можа стаць своеасаблівым «траянскім канём» дляЛітвы [4, с. 99]. 

У складзе беларускай дэлегацыі ў Лазане прысутнічалі таксама апаненты братоў 
Луцкевічаў – В. Ластоўскі і Я. Салавей. Пасля «Лазанска гакангрэса» ў процівагу ідэі 
Канфедэрацыі ВКЛ В. Ластоўскі абвесціў шлях «чыстай нацыянальнай лініі» і 
арганізаваў «Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі» [7]. Насуперак 
памкненням братоў Луцкевічаў да беларуска-літоўскага збліжэння В. Ластоўскі 
высунуў ідэю беларуска-украінскага збліжэння ў форме федэрацыі [8]. У красавіку 
1918 г. В. Ластоўскі заявіў: «Беларуская палітычная думка не павінна спыніцца на 
адной фармуліроўцы сваіх дзяржаўна-палітычных ідэалаў (незалежнасць і 
непадзельнасць Беларусі), але павінна такжэ шукаць дарог да поўнай рэалізацыі і 
абесьпечэньня іх. <…> Цяпер усе актыўныя беларускія сілы аднадушна атстайваюць 
незалежнасць Беларусі ў яе этнаграфічных межах. Але побач <…> павінна стаць на 
чародзе не менш заадача ладжаньня найболей згодных сувязей. Такія сувязі мы можам 
завязываць толькі з народамі, якія адносяцца да нас спагадліва і нецікуюць ні на нашу 
душу, ні на наша дабро. У мысль гэтаго і апіраючыся пропагандаванай украінцамі і 
беларусамі ідэі Беларуска-украінскай фэдэратыўнай дзяржавы, а такжэ на тым, што 
геаграфічнае палажэнне, істотные жыцьцёвыя інтэрэсы, нацыя нальная і 
цэркоўнаяпалітыка праваслаўнай, а ў будучым, і ўніяцкай царквы, маюць супольныя 
мэты <…> Сувязь Незалежнасці і Непадзельнасці Беларусі <…> заклікае ўсё 
беларускае грамадзянства да прапагандавання фэдэратыўнай сувязі Беларусі з 
Украінай» [9]. 

У падтрымку канцэпцыі братоў Луцкевічаў аб аднаўленні ВКЛ і супраць ідэі 
В. Ластоўскага аб стварэнні беларуска-украінскай федэрацыі выступіў праф. Мітрафан 
Доўнар-Запольскі. Апошні з вялікім скептытызмам выказаўся наконт беларуска-
украінскай федэрацыі: «Украінска-беларускае збліжэнне прынясе нам малакарысці, не 
было б больш ад гэтага шкоды». Прафесар папярэджваў, што такая шчыльная 
інтэграцыя паміж Беларуссю і Ўкраінай пры наяўнасці вялікай асіметрыі ў 
дэмаграфічных, ваенных, эканамічных, сыравінных ды іншых параўнальных 
індыкатарах дзвюх краін, памножанай на экспансіянісцкія апетыты часткі ўкраінскай 
палітычнай эліты па адарванню ад Беларусі часткі яе этнаграфічнай тэрыторыі, можа 
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стаць сур’ёзнай пагрозай для захавання беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці і 
перспектыў стварэння нацыянальнай дзяржавы. Ён лічыў, што ў інтарэсах Беларусі 
трэба штучна зацягваць гэтыя перамовы, праяўляючы палітычную гнуткасць, умела 
лавіруючы і выкарыстоўваючы існуючыя супярэчнасці паміж Украінай і Расіяй 
(РСФСР). М. Доўнар-Запольскі не ўхваляў увязвацца ў цесныя палітыка-эканамічныя 
саюзы з краінамі, якія па эканамічных, дэмаграфічных, ваенных дыі ншых паказніках 
нашмат пераважалі Беларусь. На яго думку, гэта магло стаць падставай да страты 
палітычнага суверэнітэту і далейшага падпарадкавання чужым інтарэсам. Ягоны 
падыход грунтаваўся на заключэнні з такімі дзяржавамі (Расіяй, Польшчай, Украінай) 
двухбаковых і шматбаковых знешнегандлёвых пагадненняў пастварэнню зон 
вольнагагандлю. Беларуская дзяржава ў такім выпадку захоўвала б засабой асноўныя 
рычагі дзяржаўнага рэгулявання эканомікай, аберагаючы найбольш чуйлівыя яе галіны 
ад недобрасумленнай замежнай канкурэнцыі [9]. 

Але ход падзей на франтах Першай сусветнай вайны, Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. 
у Расійскай імперыі паўплываў на тое, што немцы хутка згарнулі дзейнасць Лігі і ўзялі 
курс на стварэнне «літоўскага каралеўства» ў процівагу польскім дамаганням на 
Вільню і Віленскі край. Стала відавочна: геапалітычны праект пад назвай «ВКЛ» быў 
канчаткова пахаваны [11]. 

Наступным буйным геапалітычным праектам па дзяржаўна-палітычнаму ўладкаван-
ню былой Расійскай імперыі з удзелам беларускіх эмігрантаў В. Крачэўскага, В. Захаркі 
і Т. Грыба стала ініцыятыва стварэння Сацылістычнай лігі Новага Усходу (СЛНУ) – 
міжнароднай арганізацыі армянскіх, беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх левых 
сацыялістаў ў Празе ў 1927–1932 гг. Гэтая арганізацыя была створана з мэтай стварэння 
арганізацыйна-праваых асноў па «вырашэнню нацыянальнага пытання ва Усходняй 
Еўропе». У рамках СЛНУ абмяркоўваліся таксама пытанні каардынацыі агульных 
дзеянняў сацыялістычных сіл па ідэалагічнаму супрацьстаянню сусветнаму 
бальшавізму і фашызму [12]. 

Арганізацыйнае афармленне СЛНУ адбылося летам 1927 г., калі былі канчаткова 
ўзгоднены статут новай арганізацыі, распрацаваны яе асноўныя праграмныя палажэнні. 
Паводле свайго статуту Ліга абвяшчалася персанальным аб’яднаннем прадстаўнікоў 
сацыялістычных партый, якое ставіла за мэту«стварэнне маральна-палітычнай 
атмасферы, неабходнай для вырашэння нацыянальнага пытання ва Усходняй Еўропе». 
З-за пазіцыі Рабочага сацыялістычнага інтэрнацыяналу (РСІ) ў статуце СЛНУ не 
прадугледжвалася калектыўнае сяброўства палітычных партый і арганізацый [13]. 
Асобным параграфам у статуце было запісана, што членамі Лігі могуць быць не толькі 
прадстаўнікі тых народаў, «якія ў сілу гістарычных абставін аказаліся ў складзе 
Савецкага Саюза, але і тыя, якія мяжуюць з СССР (Фінляндыя, Польшча, краіны 
Балтыі), а таксама народаў, культурна-гаспадарчае жыццё якіх палягае да аграрнага 
ўсхода». Паводле прапановы ўкраінскіх сацыялістаў і Тамаша Грыба Ліга павінна была 
выступіць «абаронцай заваёваў нацыянальнай рэвалюцыі і саюзам сацыялістычных 
партый». Прапанова расійскіх эсэраў, якую, дарэчы, падтрымліваў Старшыня Рады 
БНР П. Крэчаўскі, пра далучэнне да арганізацыі «розных дэмакратычных элементаў, у 
тым ліку і несацыялістычных», была адхілена большасцю. У аснову палітычнай 
платформы СЛНУ, якую распрацоўвала адмыслова створаная камісія, ўвайшоў 
пастулат пра тое, што рэальнай умовай вырашэння нацыянальнага пытання ва 
Ўсходняй Еўропе ёсць прызнанне раўнапраўя ўсіх нацый і іх неад’емнага правана на 
самавызначэнне да поўнай палітычнай незалежнасці, а таксама дэмакратызацыя 
міжнародных адносін. Былі распрацаваны палажэнні пра дзяржаўную незалежнасць і 
абарону нацыянальных меншасцяў, палітычную сутнасць сацыялістычнага 
інтэрнацыяналізму, арганізацыю плебісцыту па абвяшчэнню суверынітэта, пра 
прапарцыйнае пагашэнне дзяржаўных пазык і даўгоў у выпадку падзелу былой 
агульнадзяржаўнай маёмасці, вырашэнне спрэчных міжнародных і міжнацыянальных 
канфліктаў і інш. Важным момантам палітычнай праграмы Лігі стала абвяшчэнне ідэі 
па стварэнню ў будучыні на абшарах СССР «вольнага саюза» новых нацыянальных 
дзяржаў («працоўных рэспублік») на падставе наступных прынцыпаў:  

1) правядзенне салідарнай і кансалідаванай міжнароднай палітыкі; 
2) ўзаемная гарантыя суверынітэта суб’ектаў Саюза шляхам падпісання сумеснай 

ваеннай канвенцыі; 
3) узаемная гарантыя правоў нацыянальных меншасцяў праз падпісанне 

міждзяржаўнагастатута, у якімакрэслівалася б прававоестановішчаапошніх; 
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4) шчыльнае эканамічнае («народна-гаспадарчае») і фінансавае супрацоўніцтва; 
5) стварэнне мытнага і валютнага саюзаў; 

6) вырашэнне ўнутраных і вонкавых праблем у большасці выпадкаў ўласнымі сіламі; 
7) стварэнне саюзнага трыбунала па вырашэнни міждзяржаўных і міжнацыянальных 
спрэчак [14]. 

Галоўнымі ўмовамі па рэалізацыі пастаўленых задач на думку большасци сябраў 
СЛНУ павінны былі стаць: 

абуджэнне палітычнай актыўнасці сацыялістычных антыбальшавіцкіх сіл як на 
эміграцыі, так і ў самім СССР;  

стварэнне адзінага сацыялістычнага фронту; выкрыццё сутнасці «белага» і 
«чырвонага» імперыялізму, вялікадзяржаўнасці і шавінізму. 

Прапаноўвалася таксама стварыць міжнародную камісію з прадстаўнікоў 
еўрапейскіх сацыялістычных партый па маральна-прававой экспертызе Рыжскага 
мірнага дагавора 1921 г., які характарызаваўся як «ганебны акт, што парушыў 
цэласнасць эканамічнага і нацыянальна-культурнага жыцця беларускага і украінскага 
народаў». Разам з камісіяй па распрацоўцы праграмных палажэнняў сябраамі Лігі 
створана ініцыятыўная група, якая летам 1927 г. падрыхтавала дэкларацыю «Да 
працоўных усіх нацыянальнасцяў», у якой давалася ацэнка тагачаснаму міжнароднаму 
становішчу ў Еўропе і свеце, вызначалася палітычная лінія СЛНУ, а менавіта – ідэйнае 
непрыяцце і актыўнае супрацьстаянне як «чырвонаму імперыялізму Крамля» 
(бальшавізму), так і «чорнаму імперыялізму капітала» (фашызму), падкрэслівалася, 
што бальшавіцкі рэжым у СССР можа быць зліквідаваны толькі пад цяжарам 
унутраных праблем, а не ў выніку іншаземнай ваеннай інтэрвенцыі, таму працоўная 
дэмакратыя Ўсходняй Еўропы ў гэтых умовах павінна маральна і арганізацыйна 
рыхтавацца да «новага народна-грамадскага пад’ёму» ў Савецкім Саюзе [15, c. 49]. 

За палітычнай падтрымкай члены СЛНУ звярталіся да кіраўніцтва Рабочага 
сацыялістычнага інтэрнацыянала, іншых міжнародных сацыялістычных аб’яднанняў. 
Супраць Сацылістычнай лігі апаўчыліся правыя расійскія сацыялісты (Аляксандр 
Керанскі, Ягор Лазараў, Кацярына Брэшко-Брэшкоўская і інш.). Апошні яправодзілі 
актыўную контрпрапаганду ў дачыненні да СЛНУ праз свае сродкі масавай інфармаці, 
а як сябры розных камісій у складзе міжнародных сацыялістычных арганізацый 
характарызавалі чыннасць СЛНУ як раскольнічую і нацыянал-сепаратысцкую [15, 
c. 50]. 

Безвыніковай аказалася спроба Лігі склікаць у Празе ці Парыжы міжнародную 
сацыялістычную канферэнцыю прадстаўнікоў народаў Усходняй Еўропы. Удзел у 
СЛНУ «шапавалаўскай» групы ўкраінскіх эсэраў знізіў яе палітычную вагу і аўтарытэт 
сярод украінскай эміграцыі. Пад пагрозай страціць лідэрства ў Загранічных групах 
Расійскай партыі сацыялістаў рэвалюцянераў апынуўся Вікатар Чарноў і яго 
прыхільнікі [15, с. 50]. 

Крытычна аналізуючы палітычную і эканамічную праграмы СЛНУ, трэба адразу 
адзначыць, што актывісты Лігі ставілі перад сабой мэту інтэграваць былыя часткі 
Расійскай імперыі, эканомікі якіх ўяўлялі з сябе пераважна як аграрна-сыравніння 
гаспадаркі. Апошнія спецыялізаваліся на вытворчасці блізкай па сваёй структуры 
наменклатуры харчовых тавараў, лесаматэрыялаў і мінеральнай сыравіны. Такія 
суб’екты інтэграцыйнага аб’яднання мала зацікаўленыя ва ўзаемным гандлі і больш 
схільныя ў знешнегандлёвых сувязях з індустрыяльна развітымі замежнымі краінамі 
для атрымання новага тэхналагічнага абсталявання і прылад. Па той жа прычне ў 
рамках такога інтэграцыйнага аб’яднання інтэграцыя на рынкавых падставах – справа 
мала перспектыўная, так як структура вытворчасці ў аграрных краінах у большай 
ступені вызначаецца долей первічнай апрацоўкі нізкатэхналагічных галін эканомікі, 
звязаных з сельскай гаспадаркай і дабычай мінеральнай сыравіны. Такія краіны 
выступаюць на замежных рынках у дачыненні адна да адной як канкурэнты, якія 
змагаюцца за экспартны збыт сваёй прадукцыі. Таму іх унутраныя рынкі натуральна 
будуць закрывацца ад рынкаў сваіх партнёраў па інтэграцыйнаму аб’яднанню рознымі 
адміністратыўнымі бар’ерамі, нягледзячы нават на прадэклараваны мытны ці 
эканамічны саюз. 

Трэба назваць яшчэ некалькі фактараў, якія пагражалі праекту левых сацыялістаў у 
эміграцыі па стварэнні раўнапраўнага палітычнага і эканамічнага саюза замест СССР.. 
Відавочна, што паміж узгаданымі рэспублікамі, якія павінны былі скласці ядро 
будучага Саюзу Усходняй Еўропы (паводле распрацаванага праекту СЛНУ), мелася 
вялікая асіметрыя па абсалютных паказчыках іх эканамічнага, дэмаграфічнага і ваенна-
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прамысловага патэнцыялу. Палітычны і эканамічны саюз паміж Расіяй, Беларуссю, 
Українай і закаўказскімі рэспублікамі ставіў нерускія нацыянальныя рэспублікі ў 
нявыгаднае становішча, так як нёс рэальную патэнцыяльную небяспеку жорсткага 
падпарадкавання і залежнасці ад больш моцнага расійскага партнёра. Па-другое, на 
абшарах былой Расійскай імперыі адсутнічалі трывалыя дэмакратычныя традыцыі ў 
грамадстве і да канца так і не былі закладзены прававыя асновы функцыянавання 
інстытута прыватнай уласнасці. Гэтыя фактары-рызыкі моцна ўплывалі на палітычную 
і сацыяльна-эканамічную сітуацыю ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне падчас узнікнення і 
разгортвання крызісных сітуацый. Савецкая гісторыя пацвердзіла гэтыя апасенні, калі 
СССР ў 1930-я гады пераўтварылася ва аўтарытарна-унітарнаую краіну з жорсткай 
цэнтралісцкай вертыкаллю кіравання і рэпрэсійным апаратам падаўлення розных 
памкненняў да нацыянальнай свабоды і іншадумства. 
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паказана роля і ўклад прадстаўнікоў армянскага народа ў аднаўленні разбураных вайной 

 
 Статья подготовлена в рамках выполнения проекта БРФФИ Г19АРМ-035 «Этнокультурные 
процессы в ХХ–ХХI вв.: сравнительное исследование городов Армении и Беларуси». 


