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ДЗЯРЖАЎНАЯ МОЎНАЯ ПАЛІТЫКА І СТАНАЎЛЕННЕ  
САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў 1920–1930-Я ГАДЫ Ў БССР  
Артыкул прысвечаны такой старонцы нашай гісторыі, як рэпрэсіі на Беларусі ў 1930-я гады. 

Засяроджваецца ўвага на вытоках гэтай трагедыі, а менавіта на барацьбе з «нацыянал-дэмакра-
тызмам», у прыналежнасці да якога абвінавачвалі перш за ўсё беларускую інтэлігенцыю. Выні-
кам гэтай кампаніі сталі вялікія страты, якія панесла наша адукацыя, навука, мастацтва, увогуле 
культура. Аўтар спрабуе зразумець, чаму такі ўдар быў нанесены перш за ўсё па інтэлігенцыі, 
чым гэта абгрунтоўвалася афіцыйна. 

The article is devoted to such a page of our history, as the repression in Belarus in 1930’s. Focuses 
on the origins of the tragedy, namely the fight against national democracy, in which the accused belong 
to, first of all, the Belarusian intelligentsia. The result of this campaign were huge losses incurred by 
our education, science, the arts, the development of a national theater, the culture. The author tries to 
understand why such a blow was struck, first of all, intellectuals, what is the explanation the authorities.   

Уводзіны. Вызначальным фактарам усяго 
грамадскага жыцця БССР 1920-х гг. стала палі-
тыка беларусiзацыі. Яе асноўным пытаннем 
з’яўлялася пашырэнне сферы дзейнасці бела-
рускай мовы. Адзначым, што пры распрацоўцы 
мер па адраджэнні беларускай мовы неабходна 
было ўлiчваць яе дыялектную стракатасць, не-
завершанасць працэсу фармiравання ў якасцi 
лiтаратурнай, нераспрацаванасць навуковай, па-
лiтычнай, юрыдычнай тэрмiналогii. Адпаведна 
вызначалiся i задачы: навуковая распрацоўка 
праблем беларускай мовы, яе гiсторыi, удаска-
наленне лексiкi i граматыкi, тэрмiналогii на ас-
нове вывучэння беларускай мовы. Асноўная 
роля ў вырашэннi гэтых задач адводзiлася На-
роднаму камiсарыяту асветы, Інстытуту бела-
рускай культуры, адпаведным унiверсiтэцкiм 
кафедрам. 

Асноўная частка. У лютым 1921 г. была 
ўтворана Беларуская навукова-тэрмiналагiчная 
камiсiя, якая «павiнна была апрацаваць бела-
рускую тэрмiналогiю па ўcix галiнах навукi…» 
[1, с. 280].  

У Камiсiю былi запрошаны спецыялiсты 
ў розных галiнах навукi, якiя добра ведалi бела-
рускую мову. Ужо 1 мая 1921 г. Камiсiя рабiла 
сваю першую справаздачу. За два з паловай ме-
сяцы яна здолела апрацаваць i канчаткова пры-
няць 2270 тэрмiнаў i падрыхтаваць да зацвярд-
жэння звыш 5000 тэрмiнаў [2, с. 10]. Да 1922 г. 
была выдадзена навуковая беларуская тэрмiна-
логiя па гуманiтарнай, прыродазнаўчай i матэ-
матычнай галiнах. 

Аднак дзейнасць Навукова-тэрмiналагiчнай 
кaмicii была абмежавана толькi тэрмiналогiяй. 
А для больш шырокага развiцця беларускай мо-
вы і культуры неабходна было стварэнне ўста-
новы больш значнага маштабу. І ўжо ў 1922 г. 
на базе Навукова-тэрмiналагiчнай кaмicii быў ут-
вораны Інстытут беларускай культуры, асноўнай 
задачай якога была арганiзацыя планамернага 

вывучэння мовы, лiтаратуры, гiсторыi, эка-
номiкi Беларусi, каардынацыя навукова-даслед-
чай работы ў рэспубліцы.  

Над пытаннямi беларускай мовы i лiтapa-
тypы ў Інбелкульце працавала некалькi камiсiй: 
«Камiсiя па складанню слоўнiка жывой бела-
рускай мовы», «Правапiсна-тэрмiналагiчная ка-
мiсiя», «Лiтаратурная камiсiя» i «Секцыя бела-
рускай мовы i лiтаратуры» [2, с. 33]. У кароткі 
тэрмін агульнымі намаганнямі былі падрых-
таваны і выдадзены тэрміналагічныя слоўнікі 
па асноўных галінах навукі, распрацоўкі па 
лексіцы і граматыцы беларускай мовы, дапа-
можнікі для школ, тэхнікумаў, інстытутаў. 
Менавіта тады былі закладзены асновы сучас-
най беларускай мовы. 

Выдатнай падзеяй стала Акадэмічная кан-
ферэнцыя па рэформе беларускага правапісу 
і азбукі, скліканая па ініцыятыве Інбелкульта 
(14–21.11.1926 г., Мінск). Фактычна гэта была 
першая пастаноўка навуковых пытанняў па бе-
ларусазнаўстве на міжнароднай навуковай арэне 
(удзел у рабоце канферэнцыі шэрагу вядо-
мых замежных вучоных надаў ёй міжнарод-
нае гучанне). Канферэнцыя паказала, што 
працы па беларускаму мовазнаўстве робяцца 
набыткам усяго славянскага свету, што разам 
з імі і сама беларуская мова па праву пачынае 
займаць сярод іншых славянскіх моў належнае 
ёй роўнае месца [3, с. 251]. 

У комплексе распрацаваных мерапрыемст-
ваў па беларусiзацыi грамадскага жыцця ў рэс-
публiцы першачарговае значэнне надавалася 
сiстэме народнай адукацыi.  

Пры правядзеннi беларусiзацыi школ Нар-
камасветы кiраваўся наступнымi прынцыпамi: 
нiжэйшыя школы павiнны працаваць на роднай 
мове працоўнага насельнiцтва; выпускнiкi тэхнi-
кумаў i ВНУ павiнны абслугоўваць насельнiцтва 
на яго роднай мове; руская мова, як мова саюз-
ная, абавязкова ва ўcix навучальных установах, 
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нягледзячы на тое, на якой мове гэта ўстанова 
працуе (з дакладу наркама асветы А. В. Балi-
цкага на VІІІ Усебеларускiм з’ездзе Саветаў) 
[4, с. 227]. У вынiку ў 1925–1926 гг. у 4-гадовых 
школах выкладанне поўнасцю вялося на бела-
рускай мове, у 7-гадовых – першыя тры гады 
таксама цалкам былi пераведзены на беларус-
кую мову, апошнiя класы – на 40%. Да 1928 г. 
каля 80% школ было пераведзена на беларус-
кую мову навучання. Поўнасцю на беларускай 
мове iшло выхаванне ў дзiцячых дамах i садках 
[5, с. 72]. 

Большасць настаўнiцтва, асаблiва сельскага, 
ставiлася да беларусiзацыi добразычлiва. Гарад-
ское настаўнiцтва ўспрымала беларусiзацыю як 
неабходнасць. Можна сцвярджаць, што сярод 
iнтэлiгенцыi да 1927 г. склалiся ўжо даволi 
значныя кадры, якiя актыўна прымалi ўдзел 
у культурным будаўнiцтве.  

Разам з тым i сярод настаўнiкаў, i сярод 
вучняў былi такiя, хто адносiўся да беларусiза-
цыi варожа цi фармальна. Напрыклад, у некато-
рых школах назіраліся выпадкi нежадання вы-
вучаць беларускую мову: дзецi ў ананiмных ан-
кетах пicaлi, што «нам больш падабаецца рус-
кая мова, бо на беларускай мове далей Мiнску 
не паедзеш» (з паведамлення Мазырскай ак-
ружной нацкамiсii ад 25.06.29) [6, спр. 2, арк. 1]. 
На жаль, некаторыя факты давалi падставы для 
незадаволенасцi – былi выпадкi, калi даходзiла 
да абсурду: у некаторых раёнах так пiльна ўзя-
лiся за бeлapyciзaцыю (напрыклад, на Магiлёў-
шчыне), што нават спалiлi ўсе падручнiкi на 
рускай мове, што, зразумела, вызвала незадаво-
ленасць нaceльнiцтвa, асаблiва сельскага, бо ix 
дзецям цяжка было паступiць у 7-гадовыя шко-
лы, дзе патрабавалася валоданне рускай мовай. 

У перыяд ажыццяўлення беларусiзацыi ад-
ной з самых вострых была праблема адукава-
ных кадраў. Вырашаць яе трэба было неадкладна, 
таму ЦВК БССР звярнуўся да Рэўваенсавета 
рэспублiкi i Наркамасветы РСФСР з просьбаю 
адкамандзiраваць у БССР настаўнiкаў-ураджэн-
цаў Беларусi; апублiкаваў зварот да ix з заклi-
кам уключыцца ў культурнае адраджэнне краi-
ны (выдавалiся пад’ёмныя тым работнiкам куль-
туры, якiя вярталiся на Беларусь). Дарэчы, дзя-
куючы гэтаму звароту, на Радзiму вярнуўся  
Я. Колас (у 1921 г.), адзiн з першых арганiзатараў 
беларускiх школ. Па запрашэнні Акадэмiчнага 
цэнтра БССР у Мiнск прыехаў Е. Р. Раманаў, 
у будучым вядомы беларускi мовазнаўца, эт-
нограф, археолаг. У 1921 г. з Адэсы вярнулiся 
такiя выдатныя дзеячы беларускай культуры, як 
С. Некрашэвiч, А. Балiцкi, Пётр i Юльян Іллю-
чонкi, артыст А. Ляжневiч, прафесар М. Пiя-
туховiч, Н. Грамыка, у 1922 г. – Я. Аляхновiч. 
У 1925 г. на радзiму вярнуўся славуты беларускi 

гiсторык i этнограф М. В. Доўнар-Запольскi, якi 
ўзначалiў гiсторыка-этнаграфiчную камiсiю 
Iнбелькульта, выкладаў у БДУ. Адзначым, што 
людзi прыязджалi не толькi па запрашэнні цi 
па ўласнай iнiцыятыве, але i па загадзе, напрык-
лад, галоўнаму бiбліятэкару адной з маскоўскiх 
бiблiятэк А. Дабружынскаму Наркамасветы Бе-
ларуci «прапанаваў у два тыднi здаць усе спра-
вы i прыехаць у Мiнск на работу ў Дзяржаўнай 
Беларускай бiблiятэцы» [7, спр. 526, арк. 26]. 
У большасцi людзi-ўраджэнцы Беларусi вярта-
лiся на радзiму, дзе iм прадастаўлялася жыллё 
i работа i дзе яны маглi плённа працаваць. 

Аднак праблема адукаваных кадраў стаяла 
вельмi востра, i таму асаблiвая ўвага надавалася 
падрыхтоўцы настаўнiкаў, якiя б маглi весцi 
выкладанне на беларускай мове, для чаго ў ак-
ругах i раёнах cтaлi адкрываць кароткатэрмiно-
выя курсы (1,5–2,5 месяцы). Курсы мелi прак-
тычны характар i распрацоўвалi пытаннi мето-
дыкi i школьнай практыкi. Абавязковым дапаў-
неннем курсаў былi школы практыкi, цi абраз-
цовыя школы, дзе слухачы курсаў вялi прак-
тычную работу па методыках беларускай мовы, 
арыфметыкi, гicторыi Беларусi, геаграфii i iнш. 
Да 1927 г. праз такiя курсы прайшло 75% нас-
таўнiкаў [8, с. 416]. Працавалi кароткатэрмiно-
выя курсы (3 месяцы) спецыяльна па вывучэнні 
беларускай мовы. Праграма такiх курсаў уклю-
чала ў сябе наступныя палажэннi: кароткi агу-
льны гiстарычны агляд (адкуль з’явiўся, як жыў 
i рассяляўся беларускi народ); развiццё, заня-
пад, адраджэнне беларускай мовы; асновы бе-
ларускага правапiсу i г. д. [9, спр. 203, арк. 259]. 

3 мэтай перападрыхтоўкi настаўнiкаў у сне-
жнi 1923 г. у Miнску пачалi працаваць Вышэй-
шыя курсы беларусазнаўства. У навучальным 
плане курсаў значылiся такiя дысцыплiны, як 
беларуская мова, гiсторыя беларускай лiтара-
туры, гiсторыя Беларусi, геаграфiя i этнаграфiя 
Беларусi, беларускае мастацтва, методыка мовы 
i лiтаратуры. На курсах чыталi лекцыi вядомыя 
прафесары з БДУ: Я. Лёсiк (лекцыi па беларус-
кай мове), А. Пiятуховiч (гiсторыя беларускай 
лiтаратуры), С. Азбукiн (краязнаўства). 3 лекцы-
ямi-дакладамi перад слухачамi курсаў высту-
палi супрацоўнiкi Iнстытута беларускай куль-
туры – У. Ігнатоўскi, А. Цвiкевiч. Акрамя лек-
цый, праводзiлiся практычналабараторныя за-
няткi, гутаркi-дыскусii на канферэнцыях, экс-
курсii ў дзяржаўнае выдавецтва, друкарню, 
цынкаграфiю, у дзяржаўны музей i г. д. Матэ-
рыялы, здабытыя на гэтых экскурсiях, друка-
валiся ў краязнаўчым часопiсе «Наш край». 
Адзначым, што настаўнiкi, скончыўшыя курсы 
беларусазнаўства, прызначалiся толькi ў бела-
рускiя школы цi ў тыя, якiя павiнны былi пе-
райсцi на беларускую мову. Акрамя таго, гэтыя 
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настаўнiкi павiнны былi на месцах «згуртаваць 
вакол сябе беларускае настаўнiцтва блiжэйшых 
раёнаў i наладзіць сярод ix працу па беларускай 
свядомасцi шляхамi ўтварэння асобных гурткоў 
i секцый...» [7, спр. 345, арк. 8]. 

Разгортвалася работа па беларусiзацыi праф-
школ, тэхнiкумаў. Да 1928 г. поўнасцю былi бе-
ларусазаваны педагагiчныя тэхнiкумы i курсы 
па падрыхтоўцы настаўнiкаў. Беларусiзацыя 
iншых тэхнiкумаў (iндустрыяльных, будаўнiц-
кага, кааператыўнага, мастацкага) заключалася 
ў тым, што беларуская мова там была ўведзена 
як прадмет выкладання. 

Вышэйшыя навучальныя ўстановы пера-
ходзiлi на беларускую мову больш павольна. 
У 1926/27 навучальным годзе ў БДУ беларусi-
зацыя складала 31%, у Беларускай сельгасака-
дэмii – 20, у Вiцебскiм ветэрынарным iнстытуце – 
1,6% [3. с. 247]. Гэта тлумачыцца, у першую 
чаргу, недастатковым веданнем беларускай 
мовы выкладчыцкiм складам. 

Калi прааналiзаваць нацыянальны i моўны 
склад выкладчыкаў ВНУ Беларусi ў 1924/25 на-
вучальным годзе, то карцiна будзе наступная: 
у БДУ прафесараў налiчвалася 31, з ix 1 бела-
рус (праф. У. М. Ігнатоўскi), 23 рускiя, 5 яўрэяў, 
з ycix беларускую мову ведаў толькi 1; з 21 вык-
ладчыка беларусаў налiчвалася 11, pycкiя – 4, 
яўрэяў – 6, беларускую мову ведалi 7. У Miнскiм 
сельскагаспадарчым iнстытуце: з 17 прафеса-
роў беларусаў – 1 (праф. В. I. Пераход), рускiх – 
14, з ix беларускую мову ведаў 1 чалавек; з 7 вы-
кладчыкаў беларусаў было 2, pycкix – 2, iншых – 
3, ведалi беларскую мову 3 чалавекi [6, спр. 4, 
арк. 33]. 

Вiдавочна, што працэнт беларусаў у педа-
гагiчным складзе ВНУ быў мiзэрны, а ведаю-
чых беларускую мову – яшчэ меншы. Тлума-
чыцца гэта, перш за ўсё, тым, што да рэвалюцыi 
1917 г. на Беларусi такiх кадраў амаль не было, 
i ix не рыхтавалi. Сталая сетка ВНУ пачала 
фармiравацца толькi ў 1920-я гады (Беларускi 
полiтэхнiчны iнстытут (1920 г.), Беларускi 
дзяржаўны ўнiверсiтэт (1921 г.), педагагiчныя 
iнстытуты ў Вiцебску, Магiлёве, Мiнску). І ў 
большасцi выпадкаў пры арганiзацыi ВНУ на 
пытанне падбору кадраў з пункту гледжання 
нацыянальнай палiтыкi не звярталася належнай 
увагi. «Камплектавалi... ВНУ спешна, па сваёй 
беднаце бралi тых, хто... ехаў, а зараз, калi ВНУ 
ўкамплектаваны, пераўкамлектоўваць ix значна 
цяжэй» [6, спр. 4, арк. 33]. Зразумела, што неда-
хоп выкладчыкаў, якiя вaлoдaлi беларускай мо-
вай, прыводзiў да невыканання намечаных 
праграм. 

Разам з тым, можна зрабіць выснову, што 
ў 1920-я гады сiстэма народнай адукацыi ў ас-
ноўным склалася, сфармiравалiся прынцыпы 

дзяржаўнай палiтыкi i дзейнасцi партыйных i гра-
мадскiх арганiзацый у гэтай сферы. У склада-
ных матэрыяльных умовах расла сетка агульна-
адукацыйных школ, тэхнiкумаў, ВНУ. Пашы-
рэнне выкладання на беларускай мове закладвала 
асновы для выхавання нацыянальнай свядомасцi. 

У 1920-я гады ў даволi складаных сацыяльна-
палітычных умовах развiвалася беларуская 
лiтаратура, для якой былi характэрны творчыя 
пошукi i цiкавыя знаходкi. У гэты час на Бела-
русi дзейнiчала некалькi лiтаратурных аб’яд-
нанняў.  

У 1923 г. утвараецца аб’яднанне «Маладняк», 
якое сабрала вакол сябе маладых паэтаў, празаі-
каў, драматургаў. У лістападзе 1924 г. яно ат-
рымала назву «Усебеларускае аб’яднанне паэ-
таў і пісьменнікаў «Маладняк», цэнтральнае 
бюро якога знаходзілася ў Мінску. У 1925 г. аб’яд-
нанне налiчвала да 200 чалавек. У лiку членаў 
“Маладняка” былi маладыя лiтаратары: М. Ча-
рот, А. Александровiч, А. Дудар, У. Дубоўка, 
А. Вольны, Я. Пушча, К. Крапiва, П. Трус,  
П. Глебка, К. Чорны, М. Лынькоў. Асноўны 
напрамак сваёй дзейнасцi яны бачылi ў пошу-
ках лiтаратурных талентаў сярод народа, новых 
форм, сродкаў i прыёмаў у лiтаратуры. Разам 
з тым многiя маладнякоўцы недаацэньвалi зна-
чэнне класiчнай спадчыны, супрацьпастаўлялi 
маладых пiсьменнiкаў «старым», захапляліся 
ідэямі Пралеткульта. Творчая праграма аб’яд-
нання скіроўвалася на тое, каб «ажыццяўляць 
у беларускай мастацкай творчасці ідэі марксізму 
і ленінізму» [10, спр. 20, арк. 372]. 

У гэты час у «Маладняку» вылучаецца група 
літаратараў, якая не падтрымлівала афіцыйную 
партыйную ідэалогію, не прызнавала нацыяна-
льнай культурнай спадчыны і рабіла ўсё для таго, 
каб закрэсліць мінулае. У 1926 г. яны ствара-
юць новае лiтаратурна-мастацкае згуртаванне 
«Узвышша» (А. Бабарэка, 3. Бядуля, П. Глебка, 
У. Дубоўка, К. Крапiва, М. Лужанін, Я. Пушча, 
К. Чорны) , якое ставiць мэтай стварыць такую 
высокамастацкую лiтаратуру заходне-еўрапейс-
кага ўзору, якая тварыла б літаратурнае ўзвышша, 
якое, паводле іх дэкларацыі, «убачаць вякі і на-
роды» [11, с. 168–170]. Для «Узвышша» ха-
рактэрна было захаванне культурнай спадчыны 
i нацыянальных традыцый праз павышаную 
ўвагу да беларускай мовы i беларускай жанра-
васцi. Прадстаўнiкi згуртавання iмкнулiся за-
хапiць моладзь iдэямi будаўнiцтва новай куль-
туры праз выражэнне таго, чым багата Бела-
русь, накiроўвалi сваю ўвагу на фармiраванне 
нацыянальнай самасвядомасцi народа, пашы-
рэнне беларускага нацыянальнага руху без пар-
тыйнага кiраўнiцтва. Згуртаванне заснавала ча-
сопіс «Узвышша» (студзень 1927 г.), які адразу 
пачаў праводзіць незалежную ад партыйных 
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структур палітыку. Зацікаўленасць чытачоў да 
часопіса расла, у выніку яго тыраж неўзабаве 
перавысіў тыражы «Маладняка», «Полымя»  
[3, с. 279]. На старонках часопіса друкаваліся 
вершы і паэмы маладых літаратараў: Я. Пушчы 
«Асеннія песні», «Лісты да сабакі», У Дубоўкі  
«О Беларусь, мая шыпшына», «Крыху восені  
і жменька кляновых лісцяў», сатырычны раман 
А. Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя», байкі 
К. Крапівы «Старшыня», «Дыпламаваны Ба-
ран» і інш. 

3 самага пачатку ўтварэння «Узвышша» 
памiж яго членамi i маладнякоўцамi пачынаецца 
барацьба, што прывяло да паслаблення дзей-
насцi «Маладняка» i новага яго расколу. На мяжы 
1927–1928 гг. сфармiравалася яшчэ адно лiтара-
турнае аб’яднанне «Полымя», куды ўвайшлi 
разам з маладымi i пiсьменнiкi больш старэй-
шага пакалення, у тым лiку Я. Колас, Я. Купала, 
Ц. Гартны, А. Вольны, А. Гурло, М. Зарэцкi, 
М. Чарот i iнш. Свае задачы яны звязвалi з уда-
сканаленнем нацыянальнай формы, усталяван-
нем самастойнага жыцця беларускага народа. 
У той час выйшлi зборнiк вершаў «Спадчына» 
Я. Купалы i яго паэма «Безназоўнае», паэмы 
Я. Коласа «Новая зямля» i «Сымон-музыка» i яго 
аповесць «У глыбi Палесся», аповесць Ц. Гарт-
нага «Coкi цалiны». 

Паміж «Маладняком» і новымі аб’яднаннямі 
працягвалася ідэйная барацьба, якая вялася вакол 
пытанняў сацыяльна-культурнага будаўзніцтва, 
партыйнага кіраўніцтва творчым жыццём. 

Тут трэба адзначыць, што такая адносная 
свабода ў лiтаратурным жыццi скончылася  
з прыняццем пастановы бюро ЦК КП(б)Б 
«Аб беларускiм лiтаратурным мастацтве i тэат-
ральнай крытыцы» (26 мая 1928 г.) [10, спр. 20, 
арк. 371], пасля чаго партыйныя органы пачалi 
манапольна кiраваць лiтаратурай. Ставiлася за-
дача садзейнiчаць развiццю творчасцi тых пiсь-
меннiкаў, якiя стаялi на глебе пралетарскай 
класавай барацьбы, i весцi барацьбу з праяў-

леннямi ў лiтаратуры буржуазных i кулацкiх 
iмкненняў, упаднiцтва. Такія меры садзейнiчалi 
ўсплёску лiтаратурнай крытыкi супраць тых 
пiсьменнiкаў, якiя мелi свой погляд на тыя цi 
iншыя праблемы грамадскага жыцця. 

Заключэнне. 1920-я гады сталi часам узнiк-
нення i iдэйнай барацьбы розных плыняў i нап-
рамкаў, што было абумоўлена рознымi погля-
дамi на праблемы жыцця i шляхi ix вырашэння. 
Аднак у канцы 1920-х гг. адносна дэмакратычны  
перыяд лiтаратурнага жыцця скончыўся. Свабода 
творчасцi ўсё больш стала заганяцца ў рамкi 
ўстановак i патрабаванняў бальшавiцкай iдэа-
логii, што супярэчыла аб’ектыўным заканамер-
насцям развіцця літаратуры. 
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