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Summary

The author focuses on the topical issues of strength-
ening staff capacity of historical science and higher his-
tory education since the early 1960’s. to mid-1980s. The 
article deals with the official documents of the party and 

state authorities. Based on statistics forms and results 
of training of the teaching staff of historians are ana-
lyzed. The dynamics of theses defence in higher school 
of Belarus in the period is shown.

Пас ту піў у рэ дак цыю 27.02.2013 г.

УДК 94(476):81’272«1937/1939»

М.К. Аль хо вік,
ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі но ва га і на вей ша га ча су БДУ

ПАЛІТЫКАКІРАЎНІЦТВАБССРУМОЎНЫМПЫТАННІ
(1937–1939гг.)

Моў ная па лі ты ка пар тый на-са вец ка га 
кі раў ніц тва кан ца 1930-х гг. ста ла аб’ек-

там дас ле да ван ня яшчэ ў са вец кі пе ры яд [1–2]. 
У апош ні час моў ная па лі ты ка баль ша ві коў у 
ад но сі нах польс ка га, яў рэй ска га, ла тыш ска га і 
на сель ніц тва ін шых на цы я наль нас цей знай шла 
ад люс тра ван не і асэн са ван не ў ды сер та цы ях 
В.М. Жу ка «Польс кая на цы я наль ная мен шасць 
у БССР», А.Л. Дзя дзін кі на «На цы я наль ная 
па лі ты ка са вец кай ула ды ў ліс та па дзе 1917 – 
ве рас ні 1939 гг. (на пры кла дзе Ві цеб шчы ны)», 
у кні гах і ар ты ку лах бе ла рус кіх і за меж ных дас-
лед чы каў [3–4].

У да дзе ным ар ты ку ле га лоў ная ўва га звер-
ну та на тыя мо ман ты моў най па лі ты кі, што 
яшчэ не ат ры ма лі на леж на га ас вят лен ня і асэн-
са ван ня ў ай чын най і за меж най гіс та ры яг ра фіі. 
Вы ву чэн не ўсіх ас пек таў су пя рэч лі вай на цыя -
наль най па лі ты кі кан ца 1930-х гг. даз во ліць ад ка-
заць на пы тан не аб яе сут нас ці і на кі ра ва нас ці.

Агуль ны напрамак па лі ты кі са вец кай 
ула ды ў моў ным пы тан ні ў 1937–1939 гг. 
У кан цы 1930-х гг. пар тый на-са вец кае кі раў ніц тва 
БССР пры сту пі ла да рэ а лі за цыі лі ніі ЦК УКП(б) 
і СНК СССР, на кі ра ва най на асі мі ля цыю на цы я-
наль ных мен шас цей БССР і згор тван не па лі ты кі 
бе ла ру сі за цыі. Вып ра цоў ка кан цэп цыі но вай 
па лі ты кі і пра ктыч ных ме рап ры ем стваў пар-
тый на-дзяр жаў ных ор га наў па на цы я наль ным 
пы тан ні ў 1937–1939 гг. ад бы ва ла ся на па ся-
джэн нях Бю ро ЦК КП(б)Б, пле ну мах ЦК КП(б)Б і 
з’ез дах КП(б)Б у поў най ад па вед нас ці з ука зан-
ня мі ЦК УКП(б) і СНК СССР. У спра ве фар мі ра-
ван ня кан цэп цыі на цы я наль най па лі ты кі па зі цыя 
ра да вых ка му ніс таў, са вец кіх ра бот ні каў, прад-
стаў ні коў ін тэ лі ген цыі і гра мад скіх ар га ні за цый, 
а так са ма зда быт кі па пя рэд няй на цы я наль най 
па лі ты кі не ме лі пра ктыч на ні я ка га зна чэн ня.

Вер хняй хра на ла гіч най мя жой пе ры я ду 
з’яў ля ец ца пе ра піс на сель ніц тва, пра ве дзе ны 
ў сту дзе ні 1937 г., пад час яко га са вец кая ўла-
да шы ро ка па пу ля ры за ва ла бе ла рус кую мо ву 
і куль ту ру. З гэ та га ча су ў БССР пра во дзі ла ся 
вык люч на асі мі ля цый ная па лі ты ка, і адзі най 

эт ніч най су поль нас цю, аб якой кла па ці ла ся 
пар тый на-дзяр жаў нае кі раў ніц тва, з’яў ля ла ся 
рус кая. Гэ та лі нія ў на цы я наль ным бу даў ніц-
тве час тко ва змя ні ла ся толь кі пас ля да лу чэн ня 
За ход няй Бе ла ру сі да БССР, што і з’яў ля ец ца 
ніж няй хра на ла гіч най мя жой.

Па лі ты ка ў ад но сі нах да бе ла рус кай мо вы. 
На XVI з’ез дзе КП(б)Б (пра хо дзіў 10–19 чэр ве ня 
1937 г.) у аба ро ну па лі ты кі бе ла ру сі за цыі выс-
ту пі лі толь кі дэ ле гат з Ор шы С.Ц. Хаў кін і пер-
шы сак ра тар ЦК КП(б)Б В.Ф. Ша ран го віч. Яны 
фак тыч на пры зна лі не вы ка нан не на ўсіх уз роў-
нях ула ды і кі ра ван ня на ват тых фар маль ных і 
па вяр хоў ных пас та ноў па бе ла ру сі за цыі, якія бы лі 
пры ня ты ў ся рэ дзі не 1930-х гг. І тым не менш у 
рэ за лю цы ях XVI з’ез да КП(б)Б пы тан ні моў най 
па лі ты кі не бы лі ад люс тра ва ны [5, л. 149].

На за да валь нен не эт на куль тур ных пат рэб 
бе ла рус ка га на сель ніц тва па він на бы ло паў плы-
ваць ра шэн не за дач, выз на ча ных пер шым сак-
ра та ром ЦК КП(б)Б П.К. Па на ма рэн ка ў за піс цы 
на імя І.В. Ста лі на «Аб бе ла рус кай мо ве, лі та-
ра ту ры і пісь мен ні ках», якая да ту ец ца 21 ліс-
та па да 1938 г. Па-пер шае, П.К. Па на ма рэн ка 
адзна чыў не аб ход насць ка рэн на га наб лі жэн ня 
бе ла рус ка га пра ва пі су, гра ма ты кі і лек сі кі, быц-
цам бы ска жо ных «у на цы я на ліс тыч ным ду ху», 
да рус кай мо вы. Гэ та пра па но ва бы ла ў рэ чы-
шчы кам па ніі па ру сі фі ка цыі ўкра ін скай мо вы, 
іні цы я ва най га зе тай «Пра вда» ў 1937 г. У вы ні ку, 
у 1938–1941 гг. у пе ры я дыч ных вы дан нях быў 
над ру ка ва ны шэ раг пра ектаў бе ла рус ка га пра-
ва пі су, аў та ры якіх спа бор ні ча лі ў спра ве зблі-
жэн ня бе ла рус кай мо вы з рус кай. Па-дру гое,  
у рэс пуб лі цы пла на ва ла ся па вя лі чыць коль-
касць рус кіх школ, але за кошт но вых, бо «рэ ар-
га ні за цыя не ка то ра га лі ку бе ла рус кіх школ у рус-
кія, хоць і з’яў ля ец ца пра ктыч на мэ таз год най, 
але па лі тыч на не да пу шчаль най». П.К. Па на ма-
рэн ка так са ма адзна чаў, што толь кі рус кія кні гі 
і ча со пі сы ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю ў бе ла-
рус ка га на сель ніц тва, з ча го ла гіч на паў ста ва ла 
за да ча па ве лі чэн ня рус ка моў най дру ка ва най 
прад укцыі ў БССР [6, л. 25]. 
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У 1937–1938 гг. га зе ты «Со вет ская Бе ло рус-
сия», «Звяз да» і інш. ат ры ма лі шмат па ве дам-
лен няў з месц аб спы нен ні вык ла дан ня бе ла-
рус кай мо вы і лі та ра ту ры ў шко лах, аб вык ла-
дан ні ў бе ла рус кіх шко лах на рус кай мо ве [7, 
с. 3]. Та кія з’явы ква лі фі ка ва лі ся як не звяз ва-
ныя з «дзей нас цю ва ро жых эле мен таў» асоб-
ныя не да хо пы. 1937/1938 на ву чаль ны год у 
шко ле прайшоў без пад руч ні каў па бе ла рус-
кай мо ве, а пер шае паў год дзе – без пад руч ні каў 
па бе ла рус кай лі та ра ту ры. У той жа час НКУС 
БССР вы я віў, што іс нуе «нез да ро вая тэн дэн цыя 
з бо ку нас таў ні каў бе ла рус кай мо вы (асаб лі ва 
на пе ры фе рыі) па кі даць сваю спе цы яль насць 
і пе ра клю чац ца на ра бо ту на рус кай мо ве» [8, 
л. 8]. Нап рык лад, пра вер ка ра бо ты Мін ска га 
пе дін сты ту та ўво сень 1938 г. па ка за ла, што 
ўвесь пра фе сар ска-вык лад чыц кі сас таў чы таў 
лек цыі «ў бе ла рус кай на ву чаль най ус та но ве на 
рус кай мо ве». Гэ та зму ша ла тых, хто за канч-
ва ў ін сты тут, ава лод ваць бе ла рус кай мо вай 
толь кі на пра ктыч най ра бо це ў шко ле. Але ні я-
кіх ме рап ры ем стваў па вып раў лен ні ста но ві шча 
не бы ло зроб ле на [9, л. 60].

У той час, ка лі на сель ніц тва ак тыў на зму ша-
ла ся да ава лод ван ня рус кай мо вай (у шко ле, 
ар міі і дзяр жаў ных ус та но вах), кі ру ю чыя ра бот-
ні кі бы лі выз ва ле ны ад аба вяз каў вы ву чэн ня 
бе ла рус кай мо вы. На IV Пле ну ме ЦК КП(б Б 
(25–27 сту дзе ня 1939 г.) П.К. Па на ма рэн ка 
адзна чыў, што сак ра тар Ві цеб ска га аб ка ма 
КП(б)Б І.А. Сту лаў мо жа вы ка рыс тоў ваць пас-
лу гі пе ра клад чы ка з рус кай мо вы на бе ла рус кую 
для цэн зу ра ван ня ар ты ку лаў у мяс цо вай прэ се 
[10, л. 369]. У 1931 г. Ві цеб скі ГК КП(б)Б аб’явіў 
пар тый на му ра бот ні ку С.М. Нед лі ну вы мо ву за 
ня ве дан не бе ла рус кай мо вы. 28 са ка ві ка 1939 г. 
Бю ро ЦК КП(б)Б зня ло гэ ту вы мо ву, як аб’яў-
ле ную «кон тррэ ва лю цый ны мі на цы я на ліс тыч-
ны мі эле мен та мі» і зра бі ла заў ва гу Ві цеб ска му 
РК КП(б)Б за ўня сен не вы мо вы ў но выя пар тый-
ныя да ку мен ты ў 1939 г. [11, л. 52 зв.] На бе ла-
рус кім ра дыё пра ктыч на ўсе дык та ры да пус ка лі 
хі бы і ска жэн ні ў вы маў лен ні слоў і па бу до ве 
ска заў на бе ла рус кай мо ве [12, с. 4].

І тым не менш на бе ла рус кай мо ве вы да ва-
лі ся ўсе аб лас ныя, ра ён ныя га зе ты, а так са ма 
боль шасць рэс пуб лі кан скіх га зет («Звяз да», 
«Чыр во ная зме на», «Пі я нер Бе ла ру сі», «Лі та ра-
ту ра і мас тац тва», «Чыр во ны фронт», «Фо та га-
зе та») і ча со пі саў («Баль ша вік Бе ла ру сі», «Збор 
за ко наў ура да БССР», «Іс кры Іль і ча», «Ле та-
піс бе ла рус ка га дру ку», «По лы мя рэ во лю цыі», 
«Ра бот ні ца і кал гас ні ца Бе ла ру сі»).

Па лі ты ка ў ад но сі нах да рус кай мо вы. 
З 1933 г. кі раў ніц тва СССР піль на са чы ла за ста-
но ві шчам рус кай мо вы ў БССР. Спра вай па лі-
тыч най важ нас ці ста лі, у пры ват нас ці, вык ла-
дан не рус кай мо вы і лі та ра ту ры ў на ву чаль ных 
ус та но вах, а так са ма за да валь нен не ім кнен ня 

прад стаў ні коў роз ных на цы я наль нас цей да 
ат ры ман ня аду ка цыі на рус кай мо ве. У 1937 г. 
вы я ві ла ся, што, па вод ле вучэбнага пла на, на 
рус кую мо ву ў шко лах і ВНУ БССР бы ло ад ве-
дзе на менш га дзін, чым на за меж ную, і гэ та 
быц цам бы «спа ра джа ла нез да ро выя нас троі». 
З мэ тай лік ві да цыі гэ та га не да хо пу рус кая мо ва 
ва ўсіх шко лах БССР уво дзі ла ся з 2 кла са. На 
яе вы ву чэн не ў бе ла рус кай ся рэд няй шко-
ле ад во дзі ла ся 1720–1734 га да выя ву чэб ныя 
га дзі ны. І ўсё ж у 1937/1938 на ву чаль ным го дзе 
пар тый на-дзяр жаў нае кі раў ніц тва так і не здо-
ле ла да маг чы ся па вы шэн ня пас пя хо вас ці на ву-
чэн цаў бе ла рус кіх школ па рус кай мо ве і якас ці 
вык ла дан ня прад ме та [13, с. 3].

13 са ка ві ка 1938 го да ЦК УКП(б) і СНК СССР 
пры ня лі пас та но ву «Аб аба вяз ко вым вы ву чэн ні 
рус кай мо вы ў шко лах на цы я наль ных рэс пуб-
лік і аб лас цей». 5 кра са ві ка 1938 г. ана ла гіч ную 
пас та но ву пры ня лі ЦК КП(б)Б і СНК БССР. Бы ло 
ўста ноў ле на, што вык ла дан не рус кай мо вы 
ў шко лах БССР бы ло пас таў ле на нез да валь ня-
ю ча ў су вя зі з пад рыў ной ра бо тай «трац кіс цка-
бу ха рын скіх і бур жу аз на-на цы я на ліс тыч ных эле-
мен таў», што быц цам бы ім кну лі ся «сар ваць 
пра вя дзен не ле нін ска-ста лін скай на цы я наль най 
па лі ты кі і па дар ваць бра тэр скае адзін ства на ро-
даў СССР з рус кім на ро дам» [14, л. 22]. Нар-
ка м ас ве ты БССР быў аба вя за ны за бяс пе чыць 
на ву чаль ныя ўста но вы ква лі фі ка ва ны мі вык-
лад чы ка мі, ства рыць ас пі ран ту ру для пад рых-
тоў кі з на цы я наль ных кад раў на ву ко вых ра бот-
ні каў у га лі не рус кай мо вы (пры Мін скім, Ма гі-
лёў скім, Го мельс кім пе дін сты ту тах), ад крыць 
3-га до выя ад дзя лен ні бе ла рус кай і рус кай мо ў 
і лі та ра ту ры пры БДУ.

XVII з’езд КП(б)Б (пра хо дзіў 10–18 чэр ве ня 
1938 г.) аба вя заў ЦК КП(б)Б, аб ка мы і ўсе пар-
тый ныя ар га ні за цыі рэс пуб лі кі ўзмац ніць вы ву-
чэн не рус кай мо вы, а вы ра шэн не пы тан няў 
да лей ша га раз віц ця бе ла рус кай мо вы звя заў 
вык люч на з «лік ві да цы яй нас туп стваў шкод ніц-
тва ў га лі не лі та ра тур най мо вы і вык ла дан ня 
лі та ра ту ры». На род ны ка мі са ры ят ас ве ты 
БССР у дру гім паў год дзі 1938/1939 на вуч. го да 
ад крыў ка рот ка тэр мі но выя кур сы па пад рых-
тоў цы вык лад чы каў рус кай мо вы. І ўсё ж пісь-
мен насць вы пус кні коў зас та ва ла ся на дзвы чай 
ніз кай. Мно гія сту дэн ты літ фа ка Нас таў ніц ка га 
ін сты ту та (Мінск) у кан троль ных ра бо тах па рус-
кай мо ве да пус ка лі па 20 па мы лак. У Мін скім 
пе да га гіч ным ву чы лі шчы са 158 вы пус кні коў 
ні хто не на пі саў апош нюю кан троль ную ра бо ту 
на «вы дат на», а 42 ча ла ве кі (27 %) – на пі са лі на 
«дрэн на» [15, с. 3].

29 сту дзе ня 1939 г. ак тыў Нар ка ма ас ве ты 
БССР звяр нуў ся да нас таў ні каў і ра бот ні каў 
на род най аду ка цыі з зак лі кам ства рыць усе 
не аб ход ныя ўмо вы «для вы дат на га вык ла дан ня 
рус кай мо вы ў бе ла рус кай шко ле», ука заў шы 
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«на не аб ход насць пра яўлен ня мак сі му му іні цы-
я ты вы і ра шу чай ба раць бы па ачы шчэн ні бе ла-
рус кай мо вы ад ар ха із маў, анах ра ніз маў, па ла-
ніз маў» [16, с. 3].

У маі 1939 г. бы ла вы да дзе на пас та но ва 
СНК БССР «Аб ста не вык ла дан ня рус кай мо вы 
ў бе ла рус кіх шко лах». У шматлікіх школах БССР 
пас пя хо васць па рус кай мо ве бы ла нез да валь-
ня ю чай, боль шасць нас таў ні каў рус кай мо вы не 
ме лі ад па вед най аду ка цыі, ме та дыч нае кі раў-
ніц тва з бо ку ор га наў ас ве ты бы ло не дас тат ко-
вым, ад сут ні ча лі ме та дыч ныя да па мож ні кі, мно-
гія пад руч ні кі і пра гра мы па рус кай мо ве, якія б 
уліч ва лі асаб лі вас ці вык ла дан ня рус кай мо вы 
ў бе ла рус кіх шко лах, кеп ска па пу ля ры за ва лі ся 
во пыт і пас та ноў ка ра бо ты леп шых пе да го гаў 
рус кай мо вы і лі та ра ту ры [17, л. 128]. 

До ля рус ка моў най дру ка ва най прад укцыі 
ў рэс пуб лі цы ім клі ва па вя ліч ва ла ся. За за бес пя-
чэн не БССР лі та ра ту рай, якая вы да ва ла ся цэн-
траль ны мі вы да вец тва мі на рус кай мо ве, ад каз-
ва ла Бе ла рус кае ад дзя лен не Кні га ган длё ва га 
аб’яд нан ня дзяр жаў ных вы да вец тваў, Га лоў нае 
ўпраў лен не мяс цо вым ган длем, Бел ка ап са юз, 
Біб ка лек тар на род на га ка мі са ры я та ас ве ты 
БССР і Ва ен на-кніж ная сет ка. Бе ла рус кую, рус-
кую і яў рэй скую кніж ную прад укцыю вы да ва ла 
і рэ а лі зоў ва ла Бе ла рус кае дзяр жаў нае вы да вец-
тва.

1 кас трыч ні ка 1937 г. пас та но вай ЦК УКП (б) 
га зе та «Ра бо чий» бы ла пе райме на ва на ў га зе ту 
«Со вет ская Бе ло рус сия». Вы дан не па ча ло вы хо-
дзіць штод ня, ты раж па вя ліч ваў ся да 20 тыс. 
экз., а ко ла пы тан няў па шы ры ла ся. Га зе та 
ста на ві ла ся агуль на на цы я наль ным вы дан-
нем. У 1938 г. ЦК УКП(б) пры ня ло ра шэн не аб 
па чат ку вы пус ку рэс пуб лі кан скай кам са мольс-
кай га зе ты «Ста лин ская мо ло дежь» ты ра жом 
у 15 тыс. экз. і пе ры я дыч нас цю 15 ну ма роў у 
ме сяц. На рус кай мо ве вы да ва лі ся так са ма 
тран спар тныя га зе ты – «Же лез но до рож ник 
Бе ло рус сии», «Бе ло рус ский фор ва тер» і ча со-
піс «Ме ди цин ский жур нал БССР».

Па лі ты ка ў ад но сі нах да польс кай мо вы 
і мо вы ідыш. У 1937 г. пра цэс лік ві да цыі куль-
тур на-моў ных ася род каў на цы я наль ных мен-
шас цей, які рас па чаў ся ў 1934 г., пры няў не зва-
рот ны ха рак тар. Бы лі лік ві да ва ны Дзяр жын-
скі польс кі ра ён, польс кія на цы я наль ныя сель-
са ве ты, шко лы і ха ты-чы таль ні, дзі ця чыя са ды, 
польс кія ад дзя лен ні Мін ска га пе дін сты ту та, мін-
ска га раб фа ка, быц цам бы ство ра ныя з мэ тай 
па ла ні за цыі бе ла рус ка га на сель ніц тва. У той жа 
час пры лік ві да цыі яў рэй скіх са ве таў Прэ зі ды ум 
ЦВК БССР зак лі каў рай вы кан ка мы БССР да 
аб слу гоў ван ня яў рэй ска га на сель ніц тва на яго 
род най мо ве. У 1938–1939 гг. ска са ван не на цыя -
наль ных сельс кіх са ве таў ад бы ва ла ся ў рэ чы-
шчы змен ад мі ніс тра цый на-тэ ры та ры яль на га 
ўлад ка ван ня. Да 1939 г. бы лі кан чат ко ва лік ві-

да ва ны на цы я наль ныя су ды, кал га сы, ка а пе ра-
ты вы і пра мыс ло выя ар це лі, якія аб слу гоў ва лі 
на сель ніц тва на род най мо ве.

У 1937 г. яў рэй скія дзі ця чыя са ды і гру-
пы бы лі пе раўтво ра ны ў бе ла рус кія. 3 лі пе ня 
1938 г. Бю ро ЦК КП(б)Б пры ня ло пас та но ву аб 
рэ аг ра ні за цыі ўсіх на цы я наль ных школ БССР у 
рус кія і бе ла рус кія. У пры ват нас ці, бы ло рэ ар га-
ні за ва на 165 яў рэй скіх школ, з іх у бе ла рус кія – 
78, у рус кія – 27, злі та з бе ла рус кі мі – 60 [18, 
л. 168]. На рус кую або бе ла рус кую мо вы пе ра-
во дзі лі ся так са ма яў рэй скія раб фа кі, вя чэр нія 
шко лы, яў рэй скае ад дзя лен не Пе да га гіч на га 
ін сты ту та ў Мін ску.

Фак тыч на эт на куль тур ныя за пат ра ба ван ні 
яў рэ яў БССР з 1938 г. бы лі рэ а лі за ва ны толь кі 
ў га лі нах на цы я наль на га дру ку і куль ту ры – 
і то вель мі аб ме жа ва на. Так, згод на з пас та но-
вай Бю ро ЦК КП(б)б ад 8 мая 1938 г. «Аб сет-
цы і ба зах раз мя шчэн ня тэ ат раў БССР», яў рэй-
скі дра ма тыч ны тэ атр пе ра во дзіў ся ў г. Ві цебск 
і па ві нен быў аб слу гоў ваць га лоў ным чы нам 
«пе ры фе рыю і ра ён ныя цэн тры БССР» [19, 
л. 244]. У Са ю зе ССР на цы я наль ная аў та но мія 
яў рэ яў за хоў ва ла ся толь кі на тэ ры то рыі Яў рэй-
скай аў та ном най воб лас ці, нем цаў – на тэ ры-
то рыі АССР Нем цаў Па вол жа і г. д. Пра па ган да 
сцвяр джа ла аб тым, што на цы я наль ныя мен-
шас ці БССР свя до ма выб ра лі шлях асі мі ля цыі 
і акуль ту ра цыі, а іх куль тур ныя, аду ка цый ныя, 
ад мі ніс тра цый на-тэ ры та ры яль ныя і гас па дар-
чыя ўста но вы бы лі ство ра ны кон тррэ ва лю цы я-
не ра мі ў шкод ніц кіх мэ тах.

У 1937 г. спы ні лі свой вы хад польс кая 
га зе та «Ор ка», лі тоў ская «Raundonasis Artojas», 
у 1938 г. – яў рэй ская га зе та «Дэр юн гэр ле ні-
нец». У 1937 г. ра ён ная польс кая га зе та «Удар-
нік Дзяр жын шчы ны» па ча ла вы хо дзіць на бе ла-
рус кай мо ве. У 1938 г. бы ла зак ры та Мін ская 
га рад ская яў рэй ская біб лі я тэ ка імя І.Л. Пе рэ ца. 
Да 1941 г. у Мін ску на мо ве ідыш вы да ва ла ся 
га зе та «Ак ця бер» і ча со піс «Штэрн». У 1937 г. 
быў іс тот на аб ме жа ва ны вы хад у эфір польс-
ка моў ных ра ды ёп раг рам (да ўзроў ню за меж-
ных моў). На мо ве ідыш вы хо дзі лі толь кі лі та-
ра тур ныя пе ра да чы. Боль шую час тку пра грам 
пе ра дач скла да лі тран сля цыі ра ды ёс тан цый 
Маск вы. У маі 1937 г. быў лік ві да ва ны ін сты-
тут пра ле тар скай куль ту ры нац мен шас цей АН 
БССР, у жніў ні 1937 г. – польс кая сек цыя Са ю-
за Са вец кіх Пісь мен ні каў БССР (яў рэй ская сек-
цыя за ха ва ла ся). У ве рас ні 1939 г. у БССР пра-
ца ва лі 10 тэ ат раў на бе ла рус кай мо ве, 6 тэ ат-
раў – на рус кай і 1 – на мо ве ідыш.

Пы тан не рэ ар га ні за цыі бе ла рус кіх школ 
у рус кія. У 1938 г. пас ля рэ ар га ні за цыі боль-
шас ці яў рэй скіх школ у бе ла рус кія паў ста ла 
пы тан не аб іх пе ра во дзе на рус кую мо ву. Спа-
чат ку пар тый на-са вец кае кі раў ніц тва даз во лі ла 
па вя ліч ваць коль касць га дзін на вык ла дан не 
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рус кай мо вы і лі та ра ту ры звыш ад ве дзе ных 
па вод ле ву чэб на га пла на на 1938/1939 на ву-
чаль ны год [20, с. 3].

15 кас трыч ні ка 1938 г. на па ся джэн ні бю ро 
Ві цеб ска га аб ка ма КП(б)Б бы ло пры ня та 
ра шэн не «Аб рэ ар га ні за цыі бы лых яў рэй скіх 
школ у рус кія» ў Ві цеб ску, Ор шы і м. Яна ві чы 
Су раж ска га ра ё на. Праз не каль кі ме ся цаў паў-
ста ла пы тан не аб рэ ар га ні за цыі школ у Ле пе лі, 
Дуб роў не, м. Чаш ні кі і Ча рэя Чаш ніц ка га ра ё-
на. Бю ро Ві цеб ска га АК КП(б)Б ад 20 са ка ві ка 
1939 г. пра па на ва ла Ві цеб ска му ад дзе лу на род-
най аду ка цыі «вы ву чыць пы тан не аб пра віль-
нас ці рэ ар га ні за цыі яў рэй скіх школ у бе ла рус кія 
і прад ста віць ма тэ ры ял на Бю ро аб іх рэ ар га ні-
за цыі ў шко лы рус кія ў су вя зі з жа дан нем баць-
коў і вуч няў яў рэй ска га на сель ніц тва». У 1939 г. 
Бю ро ЦК КП(б)Б пры ня ло пас та но ву «Аб рэ ар-
га ні за цыі бе ла рус кіх школ у рус кія ў 1939 г.». 
У рус кія шко лы бы лі рэ ар га ні за ва ны як бы лыя 
яў рэй скія (у г. Га рад ку, г. п. Хо цім ску), так і бе ла-
рус кія (15 НСШ г. По лац ка).

Уся го ў БССР у 1938/1939 на ву чаль ным 
го дзе на ліч ва ла ся 227 рус кіх і 6760 бе ла рус кіх 
школ, у якіх на ву ча ла ся 69 433 і 970 766 вуч няў 
ад па вед на. У ве рас ні 1939–1940 гг. на бе ла рус-
кай мо ве пра ца ва ла 6787 агуль на а ду ка цый ных 
школ і 408 – на рус кай. Гэ та свед чы ла аб тым, 
што пра ктыч на ўсе но выя шко лы ад кры ва лі ся 
на рус кай мо ве. Пры гэ тым у 1938/1939 на ву-
чаль ным го дзе на паў няль насць рус кіх школ 
бы ла знач на боль шая за бе ла рус кія. Па пя рэд-
нія да ныя па пры ёме дзя цей у пер шыя кла сы  
на 1939/1940 на ву чаль ны го д так са ма свед чы лі 
пра ма са вы нап лыў у рус кія шко лы ў Мін ску, 
Ві цеб ску, Го ме лі і іншых га ра дах і рай цэн трах 
[21, л. 167]. 

Та кім чы нам, у 1937–1939 гг. на цы я наль ная 
па лі ты ка ў БССР поў нас цю ад па вя да ла кур су, 
які быў на вя за ны ЦК УКП(б) і СНК СССР. Кі раў-
ніц тва БССР не выз на ча ла са мас той на моў ную 
па лі ты ку, а пад па рад коў ва ла ся ра шэн ням, пры-
ня тым у Мас кве. Га лоў ная ўва га ад во дзі ла ся 
па шы рэн ню сфе ры ўжы ван ня рус кай мо вы ў 
рэс пуб лі цы і ства рэн ню ўсіх умоў да пе ра хо ду 
на яе прад стаў ні коў на цы я наль ных мен шас-
цей, а так са ма час ткі бе ла рус ка га на сель ніц тва. 
На рус кую мо ву бы ло пе ра ве дзе на на ву чан не 

ў вы шэй шых і ся рэд ніх спе цы яль ных на ву-
чаль ных ус та но вах, амаль усё спра ва вод ства  
і ра бо та пар тый ных, са вец кіх і гра мад скіх ар га-
ні за цый. І тым не менш бе ла рус кая мо ва час-
тко ва за ха ва ла свае па зі цыі ў га лі нах аду ка цыі, 
ас ве ты, дру ку і на цы я наль най куль ту ры.
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Summary

In this article the language policy of the BSSR party 
and state leadership before the World War II is pre-
sented. The article is divided into parts, where the policy 
with reference to Belarusian, Russian, Polish and Yid-
dish as well as the process of partial reorganization of 
the Belarusian schools into the Russian ones is ana-
lyzed. The article notes that the BSSR authorities did 
not specify the general direction of language policy and 
guided by the decisions taken by the USSR party and 
state leadership. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 12.12.2012 г.

УДК 94(476):351.741«1920/1924»
Ю.У. Кур’яно віч,

ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ФАРМІРАВАННЕАРГАНІЗАЦЫЙНАЙСТРУКТУРЫОРГАНАЎ
МІЛІЦЫІІКРЫМІНАЛЬНАГАВЫШУКУБЕЛАРУСІЎ1920–1924гг.

У 1917 г. у вы ні ку рэ ва лю цый ных пе раўтва-
рэн няў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі па чаў ся 

пра цэс ста наў лен ня но вых ар га ні за цый ных 

форм ахо вы гра мад ска га па рад ку. На зме ну 
па лі цыі, якая ў Ра сій скай ім пе рыі ажыц цяў ля ла 
фун кцыі ахо вы гра мад ска га па рад ку і ба раць бы 
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