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У артыкуле разглядаецца пытанне 

станаўлення ў 1917−1924 гг. рэгулюючых 

інстытуцый, якія займаліся ажыццяўлен-

нем нацыянальнай палітыкі савецкай 

дзяржавы ўвогуле і адносна латышскай 

нацыянальнай меншасці ў прыватнасці. 

Вылучаны дзве паралельныя лініі, па якім 

адбываўся гэты працэс (савецкая і партый-

ная). У параўнанні паказаны задачы гэтых 

органаў, а таксама праблемы, якія перад 

імі паўставалі. 
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In article the question of formation in 

1917−1924 of the regulating institutes which 
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Супярэчлівыя працэсы пачатку ХХ ст. у пэўнай ступені абвастраліся і 

нацыянальным пытаннем, якое не было вырашана для большасці народаў 

усёй Усходняй Еўропы. І відавочна, што бальшавікі не маглі яго абмінуць. 

Паслядоўнае выкананне марксісцкіх ідэй казала пра адзіную эканамічную 

падставу палітычных і дзяржавабудаўнічых працэсаў, якая нівілірывала на-

цыянальныя, рэлігійныя і іншыя адрозненні. Аднак неабходнасць кансаліда-

цыі сілаў у рэвалюцыйным руху вымушала ідэолагаў бальшавізму на чале з 

У. Леніным звяртацца да такіх “другасных” тэм. І тут нельга не пагадзіцца з 

высновай В. Дзёнінгхауса, што вызначыўшы лозунг правоў нацый на са-

мавызначэнне ў супрацьвагу лозунгу “адзінай і непадзельнай Расіі” белага 

руху, бальшавікі здолелі перацягнуць на свой бок шырокія слаі нярускага 

насельніцтва, што многа ў чым прадвызначыла іх выніковую перамогу [1, с. 

53]. Аднак галоўнай мэтай бальшавікоў была сустветная пралетарская рэва-

люцыя, а таму саступкі па нацыянальнаму пытанню разглядаліся імі выклю-

чна як часовыя і прапагандысцкія, што яскрава вынікае з апублікаваных 

прац У. Леніна, І. Сталіна і іншых дзеячаў бальшавіцкай партыі, а таксама 

дакументаў з’ездаў РКП(б). Кульмінацыяй гэтай лініі стала прыняцце 15 

лістапада 1917 г. Дэкларацыі правоў народаў Расіі [2]. Галоўнымі для 



прыхільнікаў бальшавікоў павінны былі стаць пастулаты пра роўнасць і су-

верэннасць народаў Расіі, пра іх права на свабоднае самавызначэнне нават 

да аддзялення і стварэння самастойных дзяржаў. Аднак творцы гэтага даку-

мента самім тэкстам рабілі акцэнт на іншым – на замене царскай палітыкі 

нацкавання палітыкай дабраахвотнага і сумленнага саюза народаў Расіі. Але 

многія на гэта не звярнулі ўвагі (ці не захацелі звярнуць). Слабасць жа ста-

новішча бальшавікоў напачатку праўлення не дазволіла ім цалкам пры-

пыніць цэнтрабежныя дзяржаватворчыя працэсы на нацыянальных ус-

краінах былой імперыі. 

Ажыццяўляць нацыянальную палітыку савецкай дзяржавы павінен быў 

Народны камісарыят па справах нацыянальнасцей (Наркамнац), утвораны 8 

лістапада 1917 г. Узначаліў Наркамнац І. Сталін. У якасці асноўных задач 

камісарыята былі вызначаны наступныя: 

- забеспячэнне мірнага суіснавання і супрацоўніцтва ўсіх нацыянальна-

сцей РСФСР; 

- садзейнічанне матэрыяльнаму і духоўнаму развіццю ўсіх нацыяналь-

насцей, пры ўліку асаблівасцей іх культуры, традыцый і эканамічнага стану; 

- назіранне за ажыццяўленнем нацыянальнай палітыкі савецкай улады. 

Гэтае апошняе было, бадай, галоўным і адзіна дасягальным ва ўмовах 

грамадзянскай вайны. Цэнтр патрабаваў каналаў сувязі з нацыянальнымі 

ўскраінамі дзеля захавання кіруючай ролі над імі, а Наркамнац мог гэтаму 

спрыяць. У структуры гэтага органа былі створаны асобныя нацыянальныя 

часткі (камісарыяты). Гэты працэс пачаўся непасрэдна з лістапада 1917 г. 

(быў утвораны камісарыят па польскім справам) і цягнуўся да пачатку 1919 

г. Агульная лічба такіх утварэнняў дасягала 21, але ўвесь гэты час адбыва-

лася пэўная рэарганізацыя, у выніку чаго адны камісарыяты зліваліся, а 

іншыя паўставалі [3, с. 16]. 

Дзейнасць Наркамнаца распаўсюджвалася не толькі на тэрыторыю 

РСФСР, але і прылеглыя тэрыторыі, у тым ліку на беларускія і ўкраінскія 

землі. Заходні напрамак увогуле разглядаўся як перспектыўны з пункту гле-

джання экспарту сусветнай пралетарскай рэвалюцыі ў краіны Еўропы. Нез-

дарма першымі былі створаны камісарыяты заходніх нацыянальнасцей. 

У снежні 1918 г. была апублікавана “Інструкцыя аб арганізацыі аддзе-

лаў па справах нацыянальнасцей на месцах”, якая зацвердзіла пасля-

доўнасць іх утварэння пры мясцовых органах улады, а таксама вызначыла 

структуру, мэты, форму кіравання і падначаленасць. Трэба адзначыць, што 

ад пачатку існавання гэтых органаў іх дзеяздольнасць была значна абме-

жавана. У першую чаргу гэта было наступствам двайной падначаленасці: на 

агульных падставах яны падпарадкоўваліся мясцовым выканкамам і адна-

часова былі прадстаўніцтвамі Наркамнаца. Такі стан рэчаў звычайна вы-

клікаў супярэчнасці, што зацягвала ўзгадненне і, адпаведна, выкананне тых 

ці іншых захадаў па ажыццяўленні нацыянальнай палітыкі. 



Ужо летам 1919 г. Наркамнац мог быць скасаваны, але знешнепалітыч-

ная кан’юнктура дапамагла перамагчы прыхільнікам яго захавання. Струк-

тура Наркамата па справах нацыянальнасцей была рэарганізавана. Таксама 

былі больш падрабязна сфармуляваны яго задачы: распрацоўка праектаў да-

кументаў па пытаннях нацыянальнай палітыкі, прадстаўніцтва інтарэсаў 

аўтаномій пры абмеркаванні бюджэтных і падатковых пытанняў у цэнтраль-

ных органах, аб’яднанне і кіраванне ўсімі прадстаўніцтвамі аўтаномій, 

утварэнне сваіх прадстаўніцтваў пры ЦВК аўтаномій, збор і вывучэнне 

матэрыялаў адносна жыцця нацыянальнасцей, арганізацыя спецыяльных ін-

стытутаў і курсаў па падрыхтоўцы кадраў палітычных і савецкіх работнікаў 

нярускай нацыянальнасці [4]. 

Па сутнасці, гэтыя задачы ўяўлялі сабой проста пашыраны варыянт 

першых трох, што былі сфармуляваны пры стварэнні Наркамнаца, але тут 

быў падкрэслены адміністрацыйна-арганізатарскі напрамак дзейнасці. Ад-

нак незавершанасць ваенных дзеянняў працягвала ствараць значныя пераш-

коды для работы. 

Падчас складанага працэсу ўтварэння беларускай дзяржаўнасці ў 

1918−1920 гг. нацыянальнаму пытанню не ўдзялялася шмат увагі з-за 

наяўнасці больш прынцыповых праблем. Другое абвяшчэнне Савецкай Са-

цыялістычнай Рэспублікі Беларусь 31 ліпеня 1920 г. хоць і стала датай фар-

мальнага аднаўлення самастойнай беларускай дзяржаўнасці, аднак на той час 

яшчэ не ўспрымалася такім. Па прыкладзе РСФСР тут быў утвораны 

Народны камісарыят па справах нацыянальнасцей, але менш чым праз месяц 

ён быў ліквідаваны. 10 верасня 1920 г. знешнепалітычныя функцыі ССРБ 

былі перададзены РСФСР, і пэўны час у некаторых дакументах і пастановах 

яна фігурырывала як аўтаномная адзінка ў складзе РСФСР [пар. 5]. 

Архіўныя матэрыялы не даюць магчымасць дакладна выявіць, калі 

былі ўтвораны латышскія пададдзелы ў беларускіх гарадах, якія на той 

момант уваходзілі ў склад РСФСР. У Віцебску, дзе на час бальшавіцкага пе-

равароту знаходзілася значная колькасць латышоў, хутчэй за ўсё, ён паўстаў 

адразу. Фонды Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці паказваюць даволі 

актыўную дзейнасць латышскага пададдзела губернскага аддзела па спра-

вах нацыянальнасцей у 1921 г., калі адбываліся шматлікія выезды 

прадстаўнікоў у латкалоніі для вырашэння спрэчных пытанняў і канфліктаў 

паміж латышамі і нацбольшасцю, а таксама для збора статыстычнай інфар-

мацыі адносна латышскага насельніцтва [6]. Аднак ужо 3 студзеня 1922 г. 

усе пададдзелы Віцебскага губаднаца былі ліквідаваны і пакінуты толькі ін-

структары [7]. 

На працягу 1920 г. бальшавісцкія лідэры паступова пачалі ўсведамляць, 

што сустветная рэвалюцыя на дадзеным этапе не магчыма, што непазбежна 

прыдзецца заключаць мірныя дамовы з праціўнікамі і перахадіць да мірнага 

жыцця. Са многімі савецкімі рэспублікамі, якія ўзніклі побач з РСФСР, былі 



заключаны дамовы аб цесным супрацоўніцтве. І як праяўленне самастой-

насці гэтых рэспублік, яны мелі права на стварэнне ўласных органаў па пра-

вядзенні нацыянальнай палітыкі. Але большае значэнне для заняпаду Нар-

камнаца РСФСР мела ўзрастанне ролі партыі і яе падраздзяленняў над 

дзяржаўнымі органамі. Ва ўмовах мірнага існавання на першае месца вышла 

пытанне аб стварэнні маналітнай сацыялістычнай дзяржавы-крэпасці ў 

атачэнні капіталістычных краін. Таму падтрымка паказальна-прапагандыс-

цкіх інстытуцый (а мы маем падставы лічыць, што Наркамнац у значнай 

ступені быў менавіта такім утварэннем) стала неактуальнай. Некалькі гадоў 

Народны камісарыят па справах нацыянальнасцей яшчэ перажываў рэар-

ганізацыі, пакуль не быў канчаткова ліквідаваны 9 красавіка 1924 г. Фар-

мальна прычынай стала канчатковае вызначэнне структуры і паўнамоцтваў 

орагнаў утворанага ў снежні 1922 г. Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэс-

публік. Функцыі Наркамнаца былі перададзены УЦВК, а таксама некалькім 

новым дзяржаўным арганізацыям, кожная з якіх вырашала сваё вызначанае 

кола пытанняў, якія ў той ці іншай ступені тычыліся нацыянальна-

дзяржаўнага будаўніцтва ў савецкай дзяржаве. ЦВК саюзных рэспублік так-

сама займелі пры сабе аддзелы па каардынацыі ўсіх спраў адносна нацыяна-

льнасцей. 

Паралельна з дзяржаўнымі органамі пра нацыянальнае пытанне не за-

бывалася і бальшавісцкая партыя. Менавіта яе кіруючая роля павінна была 

стаць асновай для кансалідацыі шматнацыянальнай краіны, што вымагала 

саветызацыі і ўніфікацыі розных этнасаў. Вырашэнне гэтай задачы патраба-

вала актыўнай палітычнай і агітацыйна-прапагандысцкай працы сярод на-

цыянальных меншасцяў, якія жылі па-за межамі сваіх рэспублік ці аўта-

номій або наогул іх не мелі. Стаўка была зроблена на нацыянальныя пар-

тыйныя эліты, якія яшчэ да рэвалюцыі гуртаваліся ў асобная нацыянальныя 

секцыі РСДРП, а потым РКП(б). Такія нацсекцыі фарміраваліся па нацыяна-

льна-тэрытарыяльнаму прынцыпу, гэта значыць, што кожная з іх уключала 

ўсіх членаў і кандыдатаў у члены партыі на тэрыторыі пэўнай губерніі ці 

ўезда. Іх мэтай была прапаганда бальшавісцкіх ідэй сярод нацменшасцяў на 

іх роднай мове і з улікам іх гаспадарча-культурнага развіцця. Напрыклад, у 

Віцебску існаваў так званы “латышскі раён”, які падчас рэвалюцыйных 

падзей 1917 г. сыграў значную ролю ва ўсталяванні бальшавісцкай улады ў 

горадзе [8, с. 27 і дал.]. 

Упісванне нацсекцый у структуру бальшавісцкай партыі праходзіла на 

працягу 1919−1921 гг. Адзначым асноўныя моманты: 

 у кастрычніку 1919 г. быў апублікаваны “Праект Палажэння аб 

арганізацыі пры камітэтах РКП(б) аддзелаў агітацыі і прапаганды (АПА) 

сярод нацыянальных меншасцяў”, паводле якога нацыянальныя секцыі былі 

аднесены да катэгорыі спецыяльных падраздзяленняў, якія не мелі асобных 

арганізацыйных задач і дзейнічалі пры партыйных камітэтах дзеля вядзення 

агітацыйна-прапагандысцкай работы сярод пэўных нацменшасцяў; 



 у лістападзе 1919 г. Усерасійскі цэнтр латышскіх секцый РКП(б) 

прыняў “Палажэнне аб арганізацыі камуністычнай партыйнай работы сярод 

нацыянальных меншасцяў”, які з большага паўтараў вышэйзгаданы праект 

палажэжння аб арганізацыі нацыянальных АПА; 

 11 лістапада 1920 г. ЦК РКП(б) было канчаткова зацверджана і 

апублікавана “Палажэнне аб нацыянальных секцыях пры партыйных 

камітэтах РКП”, якое вылучыла нацсекцыі з прамога падпарадкавання 

парткамітэтаў і зрабіла іх пададдзелам АПА; апарат нацсекцый 

камплектаваўся ў залежнасці ад аб’ёму і характару працы, а склад 

абавязкова зацвярджаўся парткамам; усе важныя дакументы павінны былі 

быць падпісаны загадчыкам АПА (або сакратаром парткама) і сакратаром 

нацсекцыі; 

 Х з’езд РКП(б), што адбыўся 8−16 сакавіка 1921 г., у галіне 

нацыянальнай палітыкі замацаваў рэарганізацыю аддзелаў нацменшасцяў у 

пададдзелы АПА з пазбаўленнем усіх арганізатарскіх функцый на карысць 

арганізацыйна-інструктарскіх аддзелаў; 

 26 верасня 1921 г. Арганізацыйным бюро ЦК РКП(б) было ўхвалена 

новае “Палажэнне аб пададдзелах нацменшасцяў і нацсекцыях АПА 

партыйных камітэтаў”, якое замацоўвала палітычную работу сярод 

нацменшасцяў на іх роднай мове як галоўную (і, бадай, адзіную) задачу 

нацсекцый, а ўсе іншыя віды дзейнасці (кансультацыі партарганізацый 

адносна работы сярод нацменшасцяў, работу сярод жанчын і работу з 

моладдзю і інш.) трэба было ўзгадняць з адпаведнымі аддзеламі парткамаў 

і камсамола; таксама ўсе цэнтральныя бюро нацсекцый, якія раней 

падначальваліся непасрэдна ЦК, былі перападпарадкаваны ўтворанаму пры 

АПА ЦК РКП(б) пададдзелу нацменшасцяў. 

Як мы бачым, роля і значэнне нацыянальных секцый пры партыйных 

камітэтах змяняліся адпаведна тых самых тэндэнцый, што былі характэрныя 

для аддзелаў па справах нацыянальнасцей пры выканкамах. 

Тым не менш дзейнасць нацыянальных секцый бальшавісцкай партыі 

была больш плённай. У тым ліку гэта тычылася латышскіх секцый, якія ар-

ганізацыйна паўсталі яшчэ да кастрычніцкага перавароту. На 1921 г. латсек-

цыя на чале з бюро дзейнічала ў Віцебску. Яна займалася агітацыйна-прапа-

гандысцкай работай сярод латышоў горада і, па мыгчымасці, у вёсцы. Га-

лоўным чынам гэта былі выезды з дакладамі, а таксама распаўсюджванне 

газеты Цэнтральнага бюро латышскіх секцый “Крэвіяс цыня” (“Расійская 

барацьба”). Важнай рабочай пляцоўкай выступаў віцебскі латышскі клуб. 

Для кадравага забеспячэння работы латсекцыя прымала захады да ўліку ўсіх 

латышоў-камуністаў, якія працавалі ў савецкіх і партыйных органах, і іх 

прыцягненню да работы з латышскім насельніцтвам рэгіёна. Павышэнню 

адукацыйнага ўзроўню латышоў-камуністаў павінен быў спрыяць удзел у 

арганізаваных школах палітграматы і марксісцкіх гуртках. 



КП(б)Б да часу нацыянальным пытаннем амаль не займалася. Аб гэтым 

яскрава сведчаць лічбы, прыведзеныя А. Вялікім пасля аналізу пытанняў па-

весткі дня пасяджэнняў Цэнтральнага бюро ЦК КП(б)Б. Так, за 1921 г. пы-

танні партыйнага будаўніцтва абмяркоўваліся 120 разоў, савецкага – 64 

разы, культурнага – 36 разоў, а нацыянальнага – толькі 9 [9]. Але ідучы ў 

адным накірунку з РСФСР, цалкам ігнараваць нацыянальную палітыку было 

немагчыма. 6 студзеня 1922 г. ЦК КП(б)Б зацвердзіў склад польскага бюро, 

а 20 сакавіка 1922 г. – Галоўбюро яўрэйскай секцыі пры ЦК КП(б)Б. Да часу 

пытанне аб латышскай секцыі не стаяла, улічваючы нязначную колькасць 

латнасельніцтва ў беларускай савецкай дзяржаве. 

У сакавіку 1924 г. адбылося першае ўзбуйненне БССР. Насельніцтва 

рэспублікі ўзрасло і латышскае пытанне стала больш актуальным. Тым не 

менш мінскія ўлады працягвалі захоўваць інэрцыйнасць у гэтай сферы. 

Пэўным каталізатарам у вырашэнні спраў арганізацыйнага афармлення ла-

тышскага сектара пры ЦК КП(б)Б сталі захады віцебскага бюро латсекцыі. 

На яго пасяджэнні 10 чэрвеня 1924 г. было адзначана, што з-за адсутнасці ў 

БССР латцэнтра ажыццяўленне працы з латышскім насельніцтвам сустракае 

рознага роду перашкоды, але па прычыне малой колькасці латышоў на 

Міншчыне ЦК амаль не звяртае на гэтыя праблемы ўвагі. Прымая пад увагу, 

што згодна статыстычным дадзеным у межах былой Віцебскай губерніі 

пражывала больш за 11,5 тыс. латышоў (з іх каля 6 тыс. у Віцебскім павеце), 

бюро латсекцыі праз Віцебскі ўгаркам КП(б)Б звярнулася ў ЦК КП(б)Б па 

дазвол і фінансаванне для склікання латышскай канферэнцыі ў Віцебску з 

мэтай утварэння і абрання прадстаўнікоў у Цэнтральнае латышскае бюро 

Беларусі з вызначэннем яго месцазнаходжання ў Віцебску як цэнтры латыш-

скага насельніцтва БССР [10]. 

Відавочна, што ніякімі паўнамоцтвамі Мінск дзяліцца не збіраўся. 

Крыху больш чым праз тыдзень ад паступлення звароту з Віцебска (19 чэр-

веня) ў Мінску было створана Часовае латышскае бюро пры ЦК КП(б)Б. 14 

ліпеня 1924 г. яно было канчаткова зацверджана як Цэнтральнае бюро ла-

тышскіх секцый пры ЦК КП(б)Б [11]. Бюро складалася з 5 чалавек на чале з 

адказным сакратаром, якім напачатку стаў Клявін-Вахсман. Асноўнымі за-

дачамі Цэнтральнага латбюро былі: 

- збор статыстычнага матэрыяла аб колькасці латышскага насельніцтва 

БССР; 

- устанаўленне сувязі з секцыямі, якія перайшлі пасля ўзбуйнення 

БССР, а таксама арганізацыя новых секцый у месцах, дзе пражывае значная 

колькасць латышскага насельніцтва; 

- работа сярод латышскага насельніцтва ў горадзе і на вёсцы; 

- стварэнне латышскіх сельсаветаў у БССР і кіраўніцтва работай ка-

муністаў у гэтых сельсаветах; 

- партыйна-выхаваўчая работа сярод моладзі і жанчын-латышак; 



- уцягванне ў работу сярод латышскага насельніцтва членаў партыі ла-

тышоў; 

- выкананне дырэктыў ЦК; 

- забеспячэнне літаратурай латышскіх куткоў пры хатах-чытальнях і 

народных дамах [12, с. 31]. 

Адзначым, што ахоп працоўнага поля прадугледжваўся гэтымі задачамі 

значна большы за акрэслены ў Палажэнні 1921 г. і быў падобны на той, які 

стаяў перад аддзяленнямі Наркамнаца. Аднак тут, як і ў першым выпадку, 

для выканання задач неабходны быў добры арганізацыйны і кадравы рэсурс, 

з чым па стане на сярэдзіну 1924 г. былі відавочныя праблемы. 

15 ліпеня 1924 г. ЦВК БССР прыняў пастанову “Аб практычных ме-

рапрыемствах па правядзенні нацыянальнай палітыкі”, якая стала пачаткам 

беларусізацыі і прадугледжвала стварэнне спрыяльных умоў для развіцця 

нацыянальных меншасцяў, што жылі на тэрыторыі рэспублікі. 

Ужо 18−21 кастрычніка 1924 г. у Мінску прайшла першая 

Усебеларуская нарада латпартработнікаў. Яна зацвердзіла новы склад Цэн-

тральнага латбюро, які цяпер складаўся з 9 членаў і 3 кандыдатаў, усталя-

вала пісьмовую сувязь з Цэнтральным бюро латышскіх секцый пры ЦК 

РКП(б) у Маскве, а таксама адправіла на месцы шэраг цыркуляраў адносна 

латработы. 

Цэнтральнае латбюро адразу замацавала наяўныя латсекцыі ў Віцебску 

і Полацку, а ў хуткасці арганізавала латсекцыю пры Бабруйскім акружным 

камітэце. На пачатку студзеня 1925 г. быў зацверджаны склад упаўнаважа-

ных латсекцый пры парткамітэтах Аршанскай, Барысаўскай, Калінінскай і 

Магілёўскай акруг. 

Такім чынам, набыўшы ўладу, бальшавікі павінны былі ўзяцца за вы-

рашэнне нацыянальнага пытання, якое яны ўдала выкарысталі на сваім 

шляху да перамогі. Адразу вызначыліся дзве паралельныя інстытуцыі, якія 

пачалі займацца пытаннямі нацыянальнай палітыкі і ствараць свае струк-

туры на месцах: Наркамнац РСФСР і нацсекцыі РКП(б). Паступовае перат-

варэнне партыі ў кіруючую сілу і яе ўзвышэнне над дзяржавай прывялі да 

хуткага заняпаду Наркамнаца і яго поўнай ліквідацыі. Як пераразмерка-

ванне яго функцый з пэўнай перадачай кантролю над сітуацыяй саюзным 

рэспублікам у 1924 г. пры ЦВК БССР з’явілася Камісія па ажыццяўленні 

нацыянальнай палітыкі (пазней перайменаваная ў Цэнтральную нацыяналь-

наю камісію), але значнай і актыўнай ролі гэта інстытуцыя не мела. Дзей-

насць жа нацыянальных секцый пры партыйных структурах паказала боль-

шую адпаведнасць часу. Аднак і яны паступова былі абмежаваны выключна 

агітацыйна-прапагандысцкай работай. Тым не менш утвораныя цэнтраль-

ныя бюро сталі каардынуючым цэнтрам па рабоце сярод канкрэтных на-

цыянальных меншасцяў. Цэнтральнае бюро латсекцый пры ЦК КП(б)Б 

узнікла толькі летам 1924 г. у значнай ступені па ініцыятыве “знізу”. 



Напачатку яно складалася з 5 членаў, ужо восенню было пашырана да 9 чле-

наў і 3 кандыдатаў, а на 1927 г. уключала 11 членаў і 5 кандыдатаў [13, с. 

25]. Цэнтральнае бюро латсекцый і латсекцыі ў акругах з гэтага часу сталі 

асноўнымі праваднікамі нацыянальнай палітыкі адносна латышскага 

насельніцтва на беларускіх землях. 
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