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вытворчасці кожнага медыяпрадукту і дакументальным замацаванні 
ўнутрыкарпаратыўных стандартаў. 
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ПАЛІТЫКА БЕЛАРУСІЗАЦЫІ НА СТАРОНКАХ ДРУКУ 
(ПА МАТЭРЫЯЛАХ ГАЗЕТ «ЗВЕЗДА» 

І «САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ») 

М. В. Прахарэня 

1920-я гг. сталі знакавымі для беларускай гісторыі. У гэты час у 
краіне праводзілася палітыка беларусізацыі. У складаны перыяд 
савецкай эпохі беларусізацыя з’явілася стымулам, дзякуючы якому была 
захавана нацыянальная культура. Адбылося станаўленне беларускай 
класічнай літаратуры, вялося актыўнае вывучэнне гісторыі і традыцый 
беларускага народа. Ва ўсіх сферах жыццядзейнасці грамадства трывала 
замацоўвала пазіцыі беларуская мова. Адукацыя большасці насельніцтва 
вялася на роднай мове.  

Падчас беларусізацыі адбывалася станаўленне беларускага 
нацыянальнага друку. Кнігі, часопісы і газеты ў пераважнай большасці 
друкаваліся па-беларуску. Так, з 5 329 000 экз. выдадзеных у 1924–1928 
гг. кніг беларуская літаратура складала большую частку – 4 767 000 экз. 
[5, с. 13]. У пачатку 1928 г. з 31 часопіса беларускамоўныя матэрыялы 
былі змешчаны ў 27, а 14 з іх цалкам выдаваліся на беларускай мове [9]. 
Што датычыцца газет, то ў гэты перыяд 3 рэспубліканскія газеты 
друкаваліся на роднай мове: «Звязда», «Савецкая Беларусь», 
«Беларуская вёска». 

Найбольш масавымі грамадска-палітычнымі выданнямі ў пазначаны 
перыяд з’яўляліся газеты «Звезда» і «Савецкая Беларусь». Напярэдадні 
афіцыйнага абвяшчэння палітыкі беларусізацыі іх рэдакцыі ўжо мелі 
значны вопыт работы: у іх быў самы вялікі штат супрацоўнікаў, 
прыбытак і тыраж. Так, «Звязда» ў жніўні 1927 г. выходзіла колькасцю 9 
800 экз., у жніўні 1928 г. – 10 000 экз. Газета «Савецкая Беларусь» за 
аналагічны перыяд мела тыраж адпаведна 6 700 і 7 100 экз. у дзень [2, 
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с. 81]. Лагічна, што менавіта перад гэтымі выданнямі стаяла задача 
максімальнага асвятлення ходу палітыкі беларусізацыі, тлумачэння яе 
сутнасці.  

Газета «Звезда» з’яўлялася друкаваным органам ЦК КП(б)Б. Яе 
чытачамі ў большасці былі прадстаўнікі кіруючых колаў, дзяржаўныя 
служачыя, інтэлігенцыя, члены партыі, пераважная колькасць якіх 
пражывала ў гарадах. Матэрыялы газеты насілі ў асноўным 
інфармацыйны характар. Гэта былі дырэктывы ўрада, указы і рашэнні 
партыі. Усе дакументы друкаваліся на рускай мове. Нягледзячы на тое, 
што з ліпеня 1924 г. беларусізацыя была абвешчана дзяржаўнай 
палітыкай, пытанні па яе асвятленні ў газеце доўгі час не закраналіся. 
Адзінае, што змянілася пасля ліпеня 1924 г., гэта тое, што «Звезда» 
пачала змяшчаць асобныя артыкулы і нататкі на беларускай мове. У 
справаздачы аддзела друку пры ЦК КП(б)Б аб рабоце за перыяд з 1 мая 
1924 г. да 1 мая 1925 г. «Звезда» называлася сярод выданняў, якія 
друкавалі на сваіх старонках ад 25 % да 75 % беларускамоўных 
матэрыялаў [7]. 

3 жніўня 1927 г. на першай паласе «Звезды» быў змешчаны артыкул 
«Аб беларусізацыі «Зьвязды», дзе выхад газеты па-руску і па-беларуску 
тлумачыўся тым, што значная частка членаў партыі ў горадзе не 
валодала беларускай мовай, таму і газета была б для іх незразумелай. У 
артыкуле адзначалася, што за апошнія гады беларусізацыя сярод сярод 
партыйцаў значна ўзрасла. Гэта, у сваю чаргу, і стварыла належную 
глебу для поўнай беларусізацыі «Звязды» [1, с. 1]. Аднак трэба 
адзначыць, што праблема заключалася не толькі ў тым, што чытачы 
газеты не ведалі беларускай мовы. Доўгі час сярод рэдактараў «Звязды» 
наогул не было прадстаўнікоў беларускай нацыянальнасці, якія б маглі 
выступіць з ініцыятывай больш актыўнага ўжывання роднай мовы на 
старонках выдання.  

4 жніўня 1927 г. выйшаў 176-ы нумар «Звезды», дзе артыкулы на 
рускай мове былі надрукаваны ў апошні раз. З 5 жніўня 1927 г. газета 
«Звязда» стала цалкам беларускамоўнай. Працягам беларусізацыі 
выдання стала тое, што з 9 жніўня газета «Звезда» стала называцца 
«Зьвязда». Адпаведная пастанова «Аб назвах газеты «Звезда» была 
прынята Бюро ЦК КП(б)Б. Адзначалася, што рускамоўная назва 
выдання будзе пакінута, толькі ў беларускай транскрыпцыі. 

Такім чынам, нацыянальны характар «Звязда» набывае менавіта ў 
1927 г. На падставе аналізу нумароў выдання за 1924–1928 гг. можна 
сцвярджаць, што толькі са жніўня 1927 г. матэрыялы «Звязды» сталі 
больш аналітычнымі, цікавымі, рознабаковымі па змесце, набылі 
нацыянальныя рысы. Так, на старонках выдання, акрамя дакладаў, 



 42

пасланняў, пастаноў і зводак партыі, пачалі з’яўляцца вершы і 
публіцыстыка беларусіх пісьменнікаў, рэцэнзіі на іх кнігі, навіны 
айчыннага кіно і тэатра. Матэрыялы, у якіх даваўся аналіз працэсу 
беларусізацыі, друкаваліся не так часта. Яны мелі крытычны характар і 
распавядалі пра парушэнні ў дзейнасці тых ці іншых устаноў. У перыяд 
з 1924 па 1928 гг. «Звязда» рэалізавала асноўнае мерапрыемства 
палітыкі беларусізацыі – пераход на беларускую мову. Аднак гэтага 
было недастаткова. Газета была беларускай па мове, але не беларускай 
па змесце. Такім чынам, роля газеты ў справе нацыянальна-культурнага 
адраджэння была нязначнай, а рысы нацыянальнага выдання на яе 
старонках у гэты перыяд былі адлюстраваны слаба. Большасць 
матэрыялаў была па-ранейшаму прысвечана прапагандзе палітыкі 
камуністычнай партыі. Улада цалкам кантралявала і вызначала 
канцэпцыю вядучай дзяржаўнай газеты. Матэрыялы гістарычнай, 
краязнаўчай, этнаграфічнай, культурнай, літаратурнай тэматыкі 
з’яўляліся рэдка.  

Газета «Савецкая Беларусь» была друкаваным органам ЦВК Саветаў 
БССР – вышэйшай прадстаўнічай улады. У адрозненні ад «Звязды», гэта 
выданне выходзіла толькі на беларускай мове. Газета змяшчала 
матэрыялы, якія па-сапраўднаму спрыялі развіццю нацыянальнай думкі, 
абуджэнню самасвядомасці беларускага народа, адраджэнню духоўных 
каштоўнасцей.  

Вялікая колькасць артыкулаў выдання была прысвечана 
мерапрыемствам палітыкі беларусізацыі. У ліпені 1924 г. газета на 
працягу некалькіх дзён асвятляла працу 2-й сесіі ЦВК, дзе быў прыняты 
афіцыйны курс на беларусізацыю. Амаль у кожным нумары газеты 
расказвалася пра тое, як пастаўленыя партыяй задачы па нацыянальна-
культурным адраджэнні ажыццяўляліся на практыцы ў розных рэгіёнах 
краіны. З гэтымі матэрыяламі чытачы маглі пазнаёміцца ў рубрыцы «Па 
Савецкай Беларусі» (пазней – «У Савецкай Беларусі»). Некаторыя арты-
кулы былі інфармацыйнымі, не падпісваліся і часта нагадвалі 
справаздачы («Беларусізацыя ў Віцебску», «Як ідзе справа беларусізацыі 
савецкіх устаноў (Калінская акруга)», «Беларусізацыя на ўсходняй мяжы 
(Лёзна)», «Беларусізацыя культасветных устаноў Аршанскай акругі», 
«Беларусізацыя ў Магілёве», «Як у нас ідзе беларусізацыя (Слуцк)» і 
інш.).  

Рэдакцыя газеты разумела, што мова і духоўная культура народа 
павінны развівацца адначасова, таму дасягненні і цяжкасці, звязаныя з 
распаўсюджваннем беларускага слова, былі адным з галоўных 
тэматычных накірункаў выдання. На старонках газеты рэгулярна 
друкаваліся звесткі аб планах выдання беларускай літаратуры. Так, 11 
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чэрвеня 1924 г. газета паведамляла аб хуткім выхадзе кніг: 
«Нацыянальнае пытанне» пад рэдакцыяй У. Ігнатоўскага, «Нарысы па 
гісторыі беларускага мастацтва», зборніка «Народныя беларускія песні», 
фундаментальнага даследавання «Беларускае мастацтва». Рэдакцыя 
газеты падкрэслівала, што гэтыя выданні значна ўзбагацяць беларускую 
культуру [8, с. 3]. «Савецкая Беларусь» анансавала хуткі выхад збораў 
твораў Максіма Багдановіча, Алеся Гаруна, Цёткі. Адзначалася, што 
«робяцца захады да атрымання аўтаграфаў Цёткі з архіваў Заходняй 
Беларусі. Некаторыя аўтаграфы Гаруна прысланы з Сібіры, дзе ён быў у 
ссылцы» [3, с. 5].  

У газеце гэтага перыяду шмат публікацый пра творчыя сустрэчы 
вядомых беларусіх пісьменнікаў са сваімі чытачамі. Так, са старонак 
выдання чытачы даведаліся, што такія мерапрыемствы праводзілі члены 
літаратурных аб’яднанняў «Маладняк» (28 лістапада 1925 г. у г. 
Клімавічы і г. Бабруйск), «Полымя» (4 лютага 1928 г. у г. Бабруйск). 
Такія сустрэчы былі таксама з У. Ігнатоўскім, Я. Коласам, Ц. Гартным. 
Апошні выступаў з лекцыяй «Беларуская літаратура як фактар 
нацыянальнага адраджэння» ў Крычаве і Чэрыкаве. Вынікам такіх 
сустрэч былі творчыя справаздачы ўдзельнікаў, надрукаваныя ў 
«Савецкай Беларусі» (Алесь Дудар «“Полымя” ў Аршаншчыне (з 
падарожных нататак)»). 

Значную ўвагу газета надавала пытанням развіцця і станаўлення 
беларускай літаратуры. Друкаваліся мастацкія творы З. Бядулі, Я. 
Коласа, Ц. Гартнага, М. Хведаровіча, А. Звонака, бібляграфічныя спісы 
выдадзеных за пэўны перыяд кніг, абмяркоўваліся праблемы, якія 
існавалі ў творчай сферы.  

Увесь час газета імкнулася выхаваць у чытачоў пачуццё павагі да 
сваёй роднай мовы. Так, 2 лістапада 1924 г. «Савецкая Беларусь» 
змясціла артыкул Хведара Імшэнніка «15 гадоў цяжкай, але пачэснай 
працы», які быў прысвечаны юбілею У. М. Ігнатоўскага. Сярод 
шматлікіх заслуг выдатнага беларускага грамадскага дзеяча і вучонага 
аўтар адзначыў, што «Ігнатоўскі рашуча вядзе барацьбу за 
раўнапраўнасць беларускай мовы, за тое, што спакон вякоў забіты 
беларус цяпер павінен зразумець, што яго мова, яго культура не ёсць 
нешта саромнае, дрэннае, але вялікая векавечная праўда» [4, с. 2]. 

Пытанні адраджэння беларускай мовы закраналіся і падчас 
асвятлення дзейнасці Інстытута беларускай культуры – вядучай 
навуковай установы краіны, якая адыграла выключную ролю ў 
нацыянальным станаўленні краіны. 5 лістапада 1924 г. у артыкуле 
«Кузня беларускай культуры» «Савецкая Беларусь» пісала: 
«Крышталізуючы беларускую мову, апрацоўваючы навуковыя тэрміны, 
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усебакова даследуючы мінулае нашай краіны – Інбелкульт дапаможа 
працоўным масам Беларусі падняць іх духоўную культуру» [6, с. 1].  

Шматлікія матэрыялы «Савецкай Беларусі» за 1924–1928 гг. былі 
накіраваны на нацыянальна-культурнае адраджэнне краіны. Словы 
«беларус», «беларускі», «нацыянальны», «народны» амаль не знікалі са 
старонак выдання. Рэдакцыя газеты ўвесь час пісала аб неабходнасці 
вывучэння гісторыі, культуры і геаграфіі, падкрэслівала значнасць 
курсаў беларусазнаўства. У лютым 1926 г. супрацоўнікамі «Савецкай 
Беларусі» шырока асвятляўся Першы Усебеларускі краязнаўчы з’езд. 
Шматлікія артыкулы распавядалі аб развіцці курсаў беларусазнаўства па 
ўсёй краіне («Курсы па беларусазнаўству для савецкіх працаўнікоў», 
«Гурток беларускай культуры ў Оршы», «Вывучым свой край», «Больш 
увагі краязнаўчай справе», «Значэнне краязнаўства» інш.). 
Падкрэсліваючы самабытнасць беларускай культуры, існаванне багатай 
гісторыі, такія артыкулы фарміравалі нацыянальны светапогляд 
беларускага народа.  

Газета «Савецкая Беларусь» шмат зрабіла ў справе ажыццяўлення 
палітыкі беларусізацыі, стаўшы эталонам штодзённага нацыянальнага 
перыядычнага выдання, якое спрыяла адраджэнню і росквіту беларускай 
культуры, навукі, адукацыі і мовы.  

На жаль, з канца 1920-х гг. матэрыялы «Савецкай Беларусі» пачалі 
страчваць нацыянальныя рысы. Бальшавікі насцярожана ставіліся да 
нацыянальнага самавызначэння і прапаганды духоўных каштоўнасцей 
беларускага народа. Улада пільна сачыла за зместам газеты. У рэчышчы 
палітыкі беларусізацыі выданню «дазвалялася» друкаваць матэрыялы 
нацыянальнага характару. Аднак беларусізацыя разглядалася савецкім 
кіраўніцтвам як часовая з’ява, якая павінна была дапамагчы канчаткова 
ўмацаваць свой уплыў і пазіцыі ў грамадстве. У хуткім часе так і 
адбылося. Працэс беларусізацыі быў спынены. У Беларусi пачалася 
кампанiя па выкрыцці так званага нацыянал-дэмакратызму. Яго 
трактавалі як ідэалогію, якая ставіць нацыянальныя інтарэсы вышэй за 
класавыя. У 1933 г. бальшавікі «адпомсцілі» газеце за беларусізацыю. 
«Савецкая Беларусь» была закрыта «за скажэнне палітыкі партыі і 
антысавецкі настрой». 

Сёння перад беларускім грамадствам стаіць задача захавання 
нацыянальна-культурных каштоўнасцей. Зварот да вопыту, набытага 
друкам падчас ажыццяўлення палітыкі беларусізацыі, значна дапаможа ў 
ажыццяўленні гэтай справы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА 
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

А. В. Пустовая 

Социальная ответственность – это основополагающее понятие, на ко-
тором базируется профессиональное поведение журналиста. В широком 
смысле термин «ответственность» определяют как способность анали-
зировать и прогнозировать ситуацию как определенный уровень послед-
ствий для человека, а также как объективную обязанность отвечать за 
свои поступки. 

Кроме того, понятие «ответственность» дает основания для выде-
ления нескольких ее видов: политической, юридической, моральной. 
То есть мы можем видеть, что «социальная ответственность» не все-
гда выделяется в отдельную категорию. И принимая во внимание по-
нятие моральной ответственности, а оно выражает способность лич-
ности самостоятельно регулировать свою деятельность и отвечать за 
свои поступки и их последствия, можно предположить, что социаль-
ная ответственность рассматривается как синоним моральной в широ-
ком смысле этого понятия. 

Что касается понятия социальной ответственности журналиста, до-
вольно полно оно представлено американскими исследователями Фре-
дом С. Сибертом, Уилбуром Шраммом и Теодором Питерсоном в книге 
«Четыре теории прессы». На этих ученых позже ссылается российский 
социолог Е. П. Прохоров и определяет одной из теорий прессы теорию 
социальной ответственности. Ее смысл в отсутствии ущемления прав 
журналистов (в том числе в поиске и подаче информации) со стороны 
государства. Журналисты, в свою очередь, обязаны соблюдать чест-
ность, правдивость, объективность, уважение к частной жизни. 

При глубоком рассмотрении выявляется непосредственная связь дан-
ного понятия со свободой слова. Как отмечает Е. П. Прохоров, «при 
верном или приближающемся к верному пониманию творческой свобо-


