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таварышу СТАЛІНУ 

У К А З 
ПРЭЗШЫУМЯ ВЯРХОЎНВГЯ СОВЕТЯ 

СССР 

АБ ПРЫСВ АЕННІ таварышу ІОСІФУ ВІСАРЫЁН АВІЧУ 
СТАЛІНУ ЗВАННЯ ГЕРОЯ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ 

ПРАЦЫ 
За выключныя заслугі ў справе арганізацыі боль-

шэвіцкай партыі, стварэння совецкай дзяржавы, пабу-
довы соцыялістычнага грамадства ў СССР і ўмацавання 
дружбы паміж народамі Совецкага Саюза—прысвоіць 
таварышу ЮСІФУ ВІСЯРЫЁНДВІЧУ СТЛЛІНУ, у дзень 
яго шасцідзесяцігоддзя, — званне ГЕРОЯ СОЦЫЯЛІС-
ТЫЧНйЙ ПРЛЦЫ 3 уручэннем вышэйшай узнгароды 
СССР—ордэна Леніна 

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Совета 
СССР м. КАЛітн. 

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Совета 
ClCP a. горнін. 

і іасква, Крэмль, 
20 снвжня 1»»» г. 

Дарагі друг і баявы таварыш! 
Цэнтральны Еамітэт большэвіцкай пар-

тыі горача вітае цябе, друга Леніна і вя-
лікага прадаі̂ жальніка яго справы, пра-
вадыра партыі і совецкага народа — у 
дзень твайго шасціізесяцігоддзя. 

Больш сарака год ты служыш справе 
пролетарскай рэволюпыі, справе рабочага 
класа І ўсяго працоўнага народа. Ты 
бы?' вярнейшым саратнікам Леніна 5 ягп 
барацьбе за партыю, за дыктатуру проле-
тарыята. Разам з Леніным многія годы ты 
Судана? і выкоўваў магутную большэвіц-
кую партыю. Разам з Леніным ты в?? 
партыю І рабочы клас на ўзброенае паў-
стапне ? кастрычніку 1917 года. Як блі-
жэйшы памочнік ^Іеніна, ты непасрэдна 
Еірава? усрй справай падрыхтоўкі Ка-
стрычніцкага паўстагія і паспяховым за-
ваяваннем улады рабочым класам. 

У годы айчыннай грамадзяпскай вайны 
супропь замежных захватчыка? і буржу-
азна-памешчыцкай (Ірлагвардзейшчыны 
гы, таварыш Сталін, над кіраўпіцтвам 
Іеніна бы? пепасрэдняш натхніпелем і 
арганізатарам перамог ^ Іырвонай Арміі на 
!'сіх франтах, дзе в{/раша?ся лёс рэво-
ЛЮЦЫІ. 

ІІасля смерці Леніна партыя большэві-
ко? пад тваім мудрым кіраўніцтвам, нера-
адалеўшы велізарныя цяжкасці на сваім 
шляху, прывяла нашу краіну да перамогі 
соцыялізма. 

Іірэзрэнныя ворагі народа трацкісты. 
зіноуеўцы, бухарынцы хацелі адняць у 
рабочага класа, у совецкага народа ве-
ру ў магчымасць перамогі соцыялізма ў 
ыашай краіне, неадпаразова прабавалі 
падарваць партыю знутры, разбіць адзін-
ства большэвіцкай партыі, пагубіць со-
вецкую ўладу і соцыялістычную рэволю-
цыю. Ва ўпорнай прынцыповай барацьбе 
3 ворагамі соцыяліэма, ворагамі партыі 
пад тваім кіраўніцтвам у барацьбе за ле-
шнізм згуртаваўся Цэнтральны Еамітэт і 
ўся наша партыя. Ты адстаяў ленінскую 
тэорыю магчымаспі перамогі соцыялізма ў 
адной Браіне, развіў гэтую вялікую тэо-
рыю далей, узброіў ёю партыю і мільён-
ныя масы працоўных Совецкага Саюза 
гэта забяспечыла выкрыцпё і разгром во-
рагаў рэволюцыі. 

Пад тваім кіраўніцтвам партыя большэ-
вікоў ажыццявіла соцыялістычную інду-
стрыялізацыю краіны, стварыла новыя 
індустрыяльныя ачагі і раёны, перша-
класныя заводы цяжкай і лёгкай інду-
стрыі, магутныя заводы машынабудаўніп-
тва, што забяспечыла тэхнічную рэкан-
струкцыю ўсёй народнай гаспадаркі і 
ўзбраенпе навейшымі сродкамі абароны 
СССР. Пад тваім кіраўніцтвам партыя 
зрабіла такі найглыбейшы рэволюцыйны 
пераварот у вёсцы, як суцэльная калек-
іывізацыя і ліквідацыя кулацтва як кла-
са, забяспечыўшы на аснове перамогі 
калгаснага ладу культурнае і заможнае 
жыццё многамільённага сялянства. Наша 
краіна стала магутнай індустрыяльнай 
дзяржавай, краінай буйнага калектыўнага 
зенляробсхва, краінай перамогшага соцыя-
лізма. 

На аснове гэтых поспехаў ідзе быстры 
ўздым культуры народаў Совецкага Саю-
за. Створана совецкая інтэлігенцыя, адда-
ная совецкай уладзе, справе соцыялізма 

Сартыя і совецкая ўлада пад тва ім t i -
раўнідтвам стварылі ўзброеную пврш«> 
класпай тяхшкай магутную і непершох-
ную Чырвоную Армію, якая з ' я ў л я е ц ц » 
ітадзейпай абаронай нашай радзікы вл 
усіх знешніх ворагаў. 

Рабочы клас у саюзе з с я л я н с т в а м , 
пад кіраўніцтвам большэвішсай а а р т ы і , 
знішчыў назаўсёды эксплуатацию ч а л а -
века чалавекш і ўцвердзіў новы, сопыя* 
лістычны лад у СССР, які не ведае ні 
крызісаў. ш беспрапоўя, які з а б я с п е ч в а е 
няўхільны ўздым матэрыяльнага добра-
быту і культурнага ўзроўню п р а а о ў н ы х . 
Гэты галоўны вынік нашай барацьбы нае 
сусветна-гістарычнае значэнне, ён у м « -
цоўвае ў прапоўнііх усяго свету веру ў 
таржаство соцыялізма. 

Ната партыя пад тваім выключна as-
тыўным і непасрэдцым кіраўніцтвам с т в а -
ГіЫла магутную, многанацыянальнувд со -
вепкую дзяржаі у, умапавала вялікую і 
пепарушную дружбу народаў СССР, зааог 
іх працвітання і непераможнасці. Новая 
Канстытуцыя СГСР, Канстытупыя пера-
могшага соцыялізма і разгорнутай с о ц ы я -
лістычнай дэмакратыі, па справядліваспі 
названа народам Сталінскай К а н с т ы т у -
аыяй. 

Таксама, як і Ленін, т ы , т а в а р ы ш 
Сталін, заўсёды надаваў і надаеш н а й -
вялікшае значэняе развіццю і прапаган-
дзе рэволюцыйнай тэорыі. Твае класіч-
пыя тэарэтычныя работы, стаўшыя з д а -
быткам мільёнаў людзей у нашай краіне 
і ва ўсім свепе, з'яўляюцца далейшым 
развіццём марксізма-ленінізма ў новых 
умовах эпохі імперыялізма і пролетарскай 
рэволюцыі, эпохі перамогі соцыялізма на 
адной шостай частцы зямлі. Т ы развіў 
марксісцка-ленінскую тэорыю дзяржавы. 
распрацаваўшы вучэнне аб соцыялістыч-
най дзяржаве ва ўмовах капіталістычнага 
акружэння. Узбройваючы партыю марк-
сізмэм-ленінізмам, ты нястомна з г у р т о ў -
ваў яе арганізацыйна. На гэтай аснове 
ажыццёўлена сталінскае адзінства нашай 
партыі. 

Адным 3 выдатньй посдахаў больш»-
віцкай партыі, даеяігнутых дзякуючы т в» ім 
кдопатам і кіраўліцтву, з'яўляецца б ы с т -
ры рост кадраў, вьмучэнне мноігіх т ь ю я ч 
новых работніваў ооцыялістычнага б у д а ў -
іііцтва і абароны краіны соцыялізма. 

Аддаючы ўс€ свае сілы вялікаму слу 
жэнню народу, — ты, таварыш Сталін. 
тлксама як і Лепія, лю'біш свой народ і 
неаддзялім ад народа. TaKcajta я к і 
Ленін, ты акружан гарачай любоўю пра-
цоўных Совецкдга Саюза і ўсяго свету. 

Сёиня наша партыя і народы Совеіцка-
га Саюза. ватаючы цябе ў дзень ш * с щ -
дзесяцігоддзя, згуртаваяы як ніколі вшсоі 
свайго Цэн-пральнаіга Камітэта пад сцягам 
Леніна—Сталіна і гатовы да д а л е й ш а й 
барацьбы за поўную пеірамогу вомунізнса. 

Няхай жыве непераможная партыя (Jojiv 
шэвікоў. партыя Леніна—Сталіна! 

Жыві доўгія годы, наш роідны Сталін, 
на радасць партыі, рабочага класа, на-
рода? совецкай здмлі і ў^яго светуі 

ЦЗНТРАЛЬНЫ КАМіТЭТ УСЕСАЮЗНАЯ 
КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ 

(БОЛЬШЗВІКОЎ). 
20 снежяя 1939 ічда. • 
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ВЯЛІКІ КАРЫФЕЙ НАВУК! 
Спо?йілася 60 год з дня нараджэння 

Іосіфа Вісарыёнавіча Огаліна. Для таго 
в&б зразумець і аддюстраваць вллізарнае 
ивачэвле яго ишатбавовао-а жьшня і даей-
масці патрэбны томы і дзесяткі томаў 
к н і г — г э т ы я томы ў 'бліжэйшьг час на-
нэўЕа 'бтдуць Еапісаны. 

Сталін належыць да той групы вялікіх 
людзей, S імейёяамі я к к звязаны п^а-
ротныя момантьг ў гістарьгчньш раміцці. 
Верны вучань, прадаўжальнік справы 
Ленша, ён, як і Ленін, умее і вучыць 
заўсёды і ўсюды, у самыя вострыя і кры-
іччныя моканты, наметгіць саігі'ю^ пра-
вільную лінію дзеяння і ўказаць той шлях, 
ЯК1 для данага моманта. з'яўляецца ад.зіпа 
кагчьпшм і неабходным. Ён уладае здоль-
васдю, якая хатіактэрна толькі вялікім 
яюдзям—верна аяалізаваць самыя заблы-
таныя адносіны і знаходзіць правільны 
выхад 3 самага цяжкага становішча 

Асновай гэтай здольнаеці з'яўляеіша 
т , што ў ' яго дзейнасці і твюрчасці 
іэорыя і практьгка заўоёды •бьш і заста-
ЮЦЦ4 нсразлучныш друг ад друга. Ёя ні-
ко і і не дапускаў ні «глухой навукі». 
я к а я прапуе яа адькць ненкіх фінгьтў-
н ы х . адарваных ад яыцця «вечпых 
ісцін», НІ практыкі, ЯКАЯ не лічьгцгц з 
вывадййі навукі. Правільнасць той вялі.йр-
я а й грамадска-палітычнай работы, якую 
вёў і вядзе Іосіф Вісарыюнавіч залежыпь 
&д таго, што ў сваёй выдатнай ра'боае ён 
мўсёды і ўсюды зыходзіць оа стімга va-
вуковага вывучэнйя грамадскага жьпіпя і 
гістот)ыі. Толькі на аснове гэтага вывуч?п-
пя ён нрадбачыі, нгго ужо азжыпо тто 
раэвіваедпа і за чым аабяснечана будучзе 

Таікізс чыяам, ён спалучыў у гаое 
здольнасці вялізарнейшага гоамадскага 
дзеяча, смела вядучага чалавептва дл со-
цыялізма і вялізарнейшага вучояага, ад-
чыіняючага кожным сваім высптленііем 
новыя гарыізонты для навукі і бясстранг-
ва лаагаючага ўстарэўшыя погляіы. 

М ы . гістоіры.кі, можамасабліва гана.рыд-
цлтыім, што Іосіф Віеарыёнавіч удзлляў і 
ўдзяляе асабліва вялікую ўвагу гісторыі і 
•тавіць перыядычнае вывучэнпе грамад-

скага ЖЫЩЦЯ ў аба'вяшювуго умозу af 
толькі для гісторьгкаў-опецыялістаў, ал? і 
для ўсіх супленных грамадзян. «V см^й 
йі>актычнай рабоце,—гаворыць Іосіф Вкяі-
рыёнавіч,—рісторыя пролетарыята павін' 
на кіравалда не яюш-небудзь вышадковын 
момантам, л законамі развіцця грамадства, 
П[>актычіныасі вывадаагі s r m n заіонаў» 
(лПытанні Ленінізма», выд. XI, стар. 
544-5). 

Гаворачы — нават бегла і напутна— 
аб некаторых гістарычных ^явлх Іосіф 
Вісаірыёнавіч заўсёды можа знайсаі ў Lx 
самыя асноўныія і важйыя момачты і ад-
разу-ж члста адной чаргой—падкрэіліць 
іх сутнасць. Яго незяібыўныя хар^ітры-
стыкі манархіі Александра Маке.тонскага, 
сярэднявяковых «камунараў» часоў ан-
г.іійскай буржуазнай рэволюлыі, яго выз-
пачэнне асноўных рыс кожнай з гістарыч-
пых фаркацьй, эробленыя йад яго кіпаў-
ніцтвам заўвагі на канспедт ыадруэнівл 
па гісторыі СССР і па новай гісторыі, я г о 

указанні на розніцу паміж буржуазным! і 
пролетарскай рэволюцыямі — усё гэта і 
vHorae другое складае невычароальнае 
Гігавде для гісторыхаў, вывучав'па ая-
пер і з'яўляевда фундаментам для буду-
чых вывучэвняў. Няма магчымасп: йават 
і пералічыць усяго таго, што зроблена 
Іосіфак Вісарыёнавічлм Сталіііым для лра-
вільнага разумеяня і яабудог.м гістарыч-
Еай навуіц, для вернага асзятлення, на 
аснове вывучэняя міяулага, булучых шля-
коў гістарычнага развіцця. На гэта, як я 
ужо казаў спатрзбіліся-б многія томы. 
Але мне хлчадца закончыдь ман> клрот-
кую заметку словамі самога Іосіфа Віса-
рыёнаіві-ча, што «без гіггарычашга падыхо-
ду д» грамадскіх з'яў немасчима існаван-
не і развмщё навукі і гаорыі. бо толькі 
такі надыход назбаўляе гістарычнуіо нл-
вуку аа перлгварэння яе ў хао; выладко-
васцей і ў груду ббсс9Ю!0ўных памылакх . 

Праф. В. Н. ПЕРЦАЎ. 

,В. I. ЛЕШН I I. В. СТАЛШ У ГОРКАХ. 

• • • 

НА О Т А Л і Н С К І Х Л Е К Ц Ы Я Х 
У С В Я Р Д Л О У Ц Ы 

...Красавік 1924 года. Вышэйшая куз-
ня пар^тыйных кадраў — Свярдлоўові 
універсітэт. Тут унершыню ўбачыў а 
Іосіфа Вісарыёнавіча Стаііна. Тут ён 
чытаў свае зяамянітыя лсіцыі зА алв»-
вах ленінізйа. 

3 таго част щййшло пятнаццаць з 
лішнім год. Але ўсжкі раз, калі раскры-
вает выдатную кнігу «Пытанні ленініз-
ма», жы:вы вобраз вялікага лектара, 
прадзельна. сцісла і ясна выклвдаўшага 
слухачам асновы ленінізма, устае перад 
вачыма. Шкоілі лекцьгіілы зал Свердлоў-
кі не быў так перапоўнен, як у тыя не-
забываемыя дні. 

Помню наяўленне таварыша Оталіна 
перад слухачамі. Ён увайшоў неяк яе-
чакана і непрыкмегна. Паклаў трубку і 
кісет на кафедру і пачаў лекцыю. 

іАд лекцый Іосіфа Вісарыёнавіча мы 
чакалі вельмі многага. але сапраўднасць 
праўзашла ўсе чаканні. Мы, слухачы, 
аггрымалі фундаментальйую тэарэп-ычную 
падрыхтоўку, боявую зброю марксізм»-
леяішзма. А гэта зброя быіа так неаб-
ходна! Гэта-ж трацкісты атакаваді тады 
нашу паргыю. Патрэбва быао правесці 
ідэйны разгром трацкізт і абарашдь ів-
нінізм. Непраўздйдзеная ваібота таварыш» 
Сталіва «...узброіла тады і ўзбройвае 
зараз большэвікоў ва ўсім свеце востраі 
зброяй марксасцва-ленінскай тэорыі». 
(«Каротта курс гісторыі ВКЩб)»). 

У яго канспекце аб асновах ленінізма 
няма Еі аанадх» лішняга cл(̂ в̂ ,̂ зашсы 
нростыя, здзіўляюча паслядоўныл. 

У часе перанынку мы, студэнты, цес-
на акружалі таварыша Ст^іна, закідва-
шчы яго ныганнямі. і Іосіф Вісарыёна-
віч проста гутарыў з намі, адказваў на 
пытанні, жартаваў і сісяяўс®. 

Таварышу Сталіну — 60 год. Ад усёй 
дітны жадаю яму янгчэ дсфія і доўгія 
годы здраўстваваць, весці працо^ых 
ўсяго света в новым нерамо(гам, в поў-
наму тарааству вомунізма. 

Міхаіл СЛЕПНЕЎ. 
Лвктар Орсйага гаркома ВКП(б). 

СТАЛШІВЫВУЧЭННЕГІСТОРЫІ 
НАРОАЛЎ СССР 

Кастрычніцкая Соцыялістычяая рэволю-
цыя паставіла новыя задачы ў галінс 
вывучэння гісторыі нашай радзімы. Тава-
рыш Сталін, развіваючы і паглыбляючы 
вучэнне Маркса і Леніна, зрабіў многае 
для вывучэння гісторыі СССР. 3 яго імем 
звязан важнейшы паварот у развіцці со-
вецкай гістарычнай навукі наогул і ў 
развідці вывучэння гераічнага мінулага 
народаў нашай вялікай радзімы ў пры-
ватнасці. 

Перш за ўсё таварыш Сталін аргані-
8аваў работу совецкіх гісторыкаў і даў ім 
йногія кіруючыя ўказанні. У 1931 годзе 
ў «Пісьме ў рэдакцыю журнала «Проле-
тарская рэволюцыя» ён 3 усёй астратой 
падняў нытанне аб неабходнасгц рашучай 
барацьбы супроць той контрабанды, якую 
працягвалі ў галіне гісторыі заклятыя во-
рагі народа — трацкісты. 

Сталін накіраваў увагу нашых гісто-
рыкаў на барацьбу супроць антымарксісц-
кай і антыленінскай гістарычнай кан-
цэпцыі ііакроўскага і яго «школы». Ён 
указаў совецЕім гісторыкам на неабход-
насць усебаковага і глыбокага вывучэння 
гісторыі ўсіх народаў Совецкага Саюза, 
народаў, ЯЕІЯ былі вызвалены вялікай 
Кастрычніцкай Соцыялістычнай рэволю-
цыяй не толькі ад гнёта капіталістаў і 
памешчыкаў, але і ад нацыянальна-кала-
ніяльнага парабашчэння. Работа, нраве-
дзеная нашымі гісторыкамі ў гэтым на-
прамку, дала магчымасць разаблачыць 
буржуазных гісторыкаў-нацыяналістаў, 
якія займаліся шкодніцтвам у галіне гі-
сторыі Украіны, Беларусі, народаў Каў-
каза, Сярэдняй Азіі і г. д. Сталія паста-
віў перад работяікамі совецкага гістарыч-
нага фронта задачу стварэння гісторыі 
ВКП(б), падручнікаў па гісторыі СССР, 
многатомнай гісторыі СССР, гісторыі гра-
мадзянскай вайны ў СССР. 

У работах над стварэннем «Кароткага 

курсае гісторыі ВКП(б)» таварыш Стадін 
прымаў асабіста непасрэдны ўдзел. Апра-
ча ўсяго гэтага ён даў канкрэтныя ўка-
занн! як патрэбна вывучаць гісторыю 
СССР. Гэтыя ўказанні нашы гісторыкі 
кладуць у аснову сваіх трудоў. 

Таварыш Сталін у сваіх трудах часта 
робіць вельмі глыбокія заўвагі як па 
агульным, так і па прыватным пытанням 
гісторьгі наогул і гісторыі СССР упрыват-
насці. Указваючы ў дакладзе на XYIII 
партыйным з'ездзе, што стварэнне даяр-
жавы звязана з узнікненнем класаў, тава-
рыш Сталін тым самым б'е супроць тых 
«гісторыкаў», ЯКІЯ лічылі, што Кіеўская 
ізяржава была створана заваяцелямі во-
рагамі. 

У «Заўвагах па поваду ванспект» пад-
ручніка па гісторыі СССР» таварыш 
Сталін, сумесна з таварышамі Жданавым 
І Кіравым даў чоткія ўказанні аб перыя-
іызацыі гісторыі СССР. У прыватнасш 
тут таварыш Сталін паставіў перад со-
вецкімі псторыкамі праблему аб соцыяль-
ііых адносінах дафеадальнага перыяда. 

У р^боце «Марксізм і нацыянальна-
каланіяльнае пытанне» і ў дакладзе па 
аацыянальнаму пытаннго на X з'ездзе 
партыі таварыш Сталін паказаў у якіх 
умовах і чаму ў нашай краіне стварыла-
ся многанацыянальная цэнтралізованая 
дзяржава. Яна ўзнікла «ва ўмовах нелік-
відавапага яшчэ феадалізма», калі народ-
насці яшчэ не паспелі злажыцца ў на-
цыі, але калі «інтарэсы абароны ад на-
тэствія турак, манголаў і другіх народаў 
Усхода патрабавалі незамедліцельнага 
стварэння цэнтралізаваных дзяржаў, 
здольных утрымаць напор нашэствія». 
Сталін заўсёды падкрэсдіваў феадальна-
арыгонніцкую прыроду. царскага сама-
дзяржаўя, што як вядома, адмаўляў йав-
роўскі і яго вучні. 

У 1931 годзе f гутарцы з нямец-
кім нісьмеінвікан Э. Людаігаш ташрыш 
Сталін 'Даў адвую хафажтаірыіетыіку іацэн-
ву сялязйсім аятыіфеадальвым /рухам у 
Расіі ХУП-ХУШ вяікоў. Ен умзаў, што у 
въктуплеыйях Балотніівава, Разінй і Пуга-
чева иатрэбаа бачыщь «атражэнне стыхій-
нага абурэіння пршнеч&ных класаў, сты;-
хійшіга паіўстання сялянства супроіць фе-
адальнага гаета». Тут таварыш Сталін 
падврэслівае, што ў Расіі XVll-XVIII вя' 
воў існавалі феадальныя, пірыгоннііцкія 
адносіны. a не «гаріговы жаоііталюм», як 
гата даіказвіаў Пажіроўскі і яго паслядоКы. 

У .давладае «Аб задаяах гаша,дарінііваў» 
Сталін гавары^ ,̂ што «гісторыя стараД Ра* 
сіі саст&яла, міііж іяшыы, у тым, што яе 
^іодрарыўна б ш за іадсталаісць... Білі ўсе-
за адсталающь ваевную, за адсталасць 
культурную, за адсталасць дзяржаўную, 
за адсталасць щрамькловую, ва/ адсталасдь 
сельска^гашадарчую». Адсталасць гэта 
была адаачасо'ва як ушовай так і вышкам 
феадальнаііфыігошшпіках шірадааў і іх яе-
раж!ьш«>іў пасля 1861 гоіда. У яекдторыя 
иоманты царыам іріаібйў папыша, «высва-
чыць 3 ірамаіБ адсталаоці». Так было s&-
прыклад, пры Детры I у пачатку XVIII 
вежа., аіле «яі адзіз з старык, класаў, ні 
феадальвая арыснажратыя, ні буржуазія, 
не шгл і вырашьЕць задачы ліквіаацыі ад-
сіаЛ'асці нашай Кіраіны». Гэта адсталасць 
бы.іа лшвідавана толькі ласля соцыялісты-
чнай йэвалюцыі на aoaose перамоошага 
соцыяліістылнаіга ібудаўівіцгва,. 

Указваючы, што пры Пятры I была зроб-
лена опроса «выюкачыць з рамак адста* 
дакзвд», таваірыш Сталін тым самым ад-
заачае Піраііріэіеіўнасць петіроўіскіх реформ, 
што як вядома, Ііакроўскі адмаўляў. Аб 
прашрдаіўнадіі р0фо,рім Петра I таварыш 
Стадін гаваірыў і ў гутарцы з Э. Людаігаас. 
Рагам s тым ёв адзначае, што рэфоршы 
Петра I праводзіліся «за кошт прыгоннага 
сялянства 3 якюга дралі тры шжуіры». 

Экан&мічзая адсталасць царокай Расіі 
вызначала тое, што вапітадізм у Расіі раз-
віўся шляхам «кабааьнъа (ващэсй і ка-
бальных павы®, ідучых 3 йраін вашталіс-

гычнаг развітых у нраіну качіталістычна 
адсталую» (Сталін). Даякуючы гетаму 
царская Расія «улезла... ў ярмо паўка-
ланііяльнага існавааня», і стала з цягал 
часу «вузлавым щнктам уоіх... супярэч-
ваацей аашерыяамзма». Ащугуль царьш 
стаў «агентурай заходняга імперыялізма», 
інтарэсы іх сплятадіся, а пагэтаму (важа 
таварыш Сталін, «хто хадеў біць па ца-
рьюму, той нямінуча замахваўся л& ім" 
перыялівм, хто паўставаў суйроць царызма, 
той павшен быіў паўсгаваць і сущхщь ім-
аерыяліізма». 

Таварыш Сталін ашірэіззяліў найвялікшае 
псі;шрыічнае зяіаяэнне Каспрычйіцкай оо' 
цыялістычнай ірволюцыі. Яна «яаставіла 
сабе мэтай зкішчыць усявую эівоплаата-
цыю, ліквідаваць усіх і ўсякіх эксплаатата-
раў і ўгнетацеляў». Гэта задача бліскуча 
выванана народам! нашай вялікай кра!ны 
пад мудрым кіраўніцтвам таварыша 
Стал!на. У нашай краіне пабудована пер-
шая ў свеце соцыялістычнае грамадства. 
Мы перамагл! былую «Расійскую адста-
ласць». Мы ўпэўнена !дзем к з!яючым 
вяршынам комун!зма. 

За 22 гады совецвай улады наша краі-
оа пірайшла вяліш шлях—ігэта «совецкі 
пеірыяд гісторыі ООСР». У сваіх давладлх 
і вьгступлелнях, у сваіх трі'дах таварыш 
Сгад'ія ідаў сввсашм гістофыкам увазгшне, 
як пацрвбаа івывучаіць геш перыяд irejua-
Ічнай гістоірыі нашай радэімы. Ён даў мал-
цврскі аналіз тых велізарных дасягненняў, 
якія мае наша краіна ў справе пабудовы 
еоцыялта. Пры вывучэані исторьи на-
шай радэімы вашы сэрцы напоўняювда 
вялсівай гордаоцю і лтобаўю в яе яаіродам, 
мы ганарьгася ВЯЛ!Е!Й ! перамогаыі, як!я 
дасягнуты пад віраўніцтвам вяліках гея!яў 
чалавецтва «зшаыніістаў ііістоірыі» Ле^іяа 
і Сталіна. «Прыемна ! ірадасаа ведаць, за 
шгго біліся нашы людзі і m яны да-
біліся сусветна-гістарычнай перахогі» 
(Стал!я). 

А. П. П'ЯНКОЎ. 
Кандыдат гістарычных навуй. 
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