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Дзянісаў А. У.  
Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь)  

УЛАДЗІМІР  ПІЧЭТА  ЯК  ЛІДАР  КРАЯЗНАЎЧАГА  РУХУ 
САВЕЦКАЙ  БЕЛАРУСІ  Ў  ПЕРШАЙ  ПАЛОВЕ  1920-х гг.  

Краязнаўчы рух Савецкай Беларусі ў 1920-я гг. можна назваць 
сапраўдным грамадскім і сацыяльна-культурным фенаменам. За кароткі 
перыяд краязнаўчая праца набыла ў Беларусі масавы характар і выйшла 
на першае месца ў Савецкім Саюзе па многіх паказчыках. У 1929 г. 
колькасць добраахвотных краязнаўчых таварыстваў і гурткоў дасягала 
лічбы 330, а агульная колькасць членаў гэтых таварыстваў складала ка-
ля 10 000 чалавек. Сярод краязнаўцаў пераважную большасць складалі 
прадстаўнікі інтэлігенцыі: навукоўцы, работнікі асветы, студэнты і 
вучнёўская моладзь. Некаторыя з іх зрабілі вялікі ўклад у метадычныя, 
арганізацыйныя і навукова-даследчыя напрамкі новага беларускага 
краязнаўства, сталі сапраўднымі лідарамі краязнаўчага руху. Калі ў дру-
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гой палове 1920-х гг. у краязнаўстве выдзялялася фігура маладога дас-
ледчыка і арганізатара М. І. Каспяровіча, то ў перыяд станаўлення 
краязнаўчага руху (1920–1924 гг.) такую ролю адыгрываў прафесар 
Уладзімір Іванавіч Пічэта.  

У 1918–1919 гг. на тэрыторыі Беларусі дзейнічала некалькі 
арганізацый, якія ставілі сваёй мэтай краязнаўчую дзейнасць: Белару-
скае культурна-асветніцкае таварыства «Папараць-кветка», гурток па 
вывучэнні Гомельшчыны і інш. [4, с. 61]. Але гэтым таварыствам 
прыходзілася працаваць у надзвычайна складаных умовах ваеннага 
становішча, нямецкай, а потым і польскай акупацыі, адсутнасці 
фінансавых сродкаў. Некаторыя з таварыстваў трымаліся толькі на 
ўласнай ініцыятыве і энергіі маладых удзельнікаў, якія былі апантаныя 
патрыятычнымі пачуццямі ў адносінах да свайго краю. Гэтыя 
рэгіянальныя арганізацыі не абмяжоўваліся толькі культурна-
асветніцкай дзейнасцю. Так, у час нямецкай акупацыі, удзельнікі «Па-
параць-кветкі» стварылі падпольны «Саюз абароны краю», які займаўся 
агітацыяй супраць палітыкі акупацыйнай адміністрацыі. Кожная з такіх 
арганізацый дзейнічала амаль што аўтаномна і не мела магчымасці 
наладзіць сувязі з іншымі [8, с. 111].  

Арганізацыя, якая магла б стаць цэнтрам краязнаўчага руху, магла 
дзейнічаць толькі ў Мінску, які ў часы Першай сусветнай вайны 
зрабіўся сапраўднай сацыяльна-палітычнай і культурнай сталіцай 
Беларусі. Такой арганізацыяй стала Мінскае таварыства гісторыі і ста-
ражытнасцей, якое было заснавана ў 1919 г. [8, с. 40]. У час польскай 
акупацыі Мінска таварыства не мела магчымасці займацца легальнай 
дзейнасцю. Польскія акупацыйныя ўлады ставіліся негатыўна да бела-
рускага нацыянальнага руху, у тым ліку і да навукова-асветніцкай 
дзейнасці, і даволі часта практыкавалі ў адносінах да яго актывістаў 
рэпрэсіўныя меры. Так, у гэты час былі арыштаваны беларускія павято-
выя інструктары Цэнтральнай беларускай школьнай рады М. І. Ка-
спяровіч, М. Я. Кошаль, А. А. Акулік і інш. [8, с. 124–125].  

З вызваленнем Мінска і ўсталяваннем савецкай улады ў 1920 г. 
Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасцей змагло легалізаваць сваю 
дзейнасць і атрымаць рэгістрацыю ў Народным камісарыяце асветы, 
куды яно прадставіла неабходныя дакументы. Таварыства мела сваё 
праўленне на чале са старшынёй і магло склікаць агульны сход членаў. 
У праўленне ўваходзілі 8 чалавек: Л. М. Замкаў (служачы), М. Г. Мас-
лаковец (выкладчык 2-й Мінскай савецкай школы), М. К. Навіцкі (свя-
тар), А. М. Паноў (выкладчык 4-й школы), О. І. Пенкіна (выкладчык 1-й 
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школы), І. І. Поляк (служачы), А. А. Сцепуружынскі (будучы выклад-
чык БДУ). Абавязкі старшыні выконваў Мікалай Георгіевіч Маслаковец 
[12, л. 3–4].  

Статут таварыства быў зацверджаны намеснікам народнага камісара 
асветы ССРБ І. П. Каранеўскім 28 снежня 1920 г. [12, л. 2].  

Галоўнымі сваімі мэтамі таварыства ставіла: вывучэнне гісторыі 
роднага края і археалагічныя даследаванні; ахову гісторыка-культурных 
помнікаў; арганізацыю гістарычна-археалагічнага музея; асветніцкую 
дзейнасць. Таксама Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасцей пла-
навала праводзіць археалагічныя і этнаграфічныя даследаванні і 
экспедыцыі, публічныя лекцыі, экскурсіі і выстаўкі, наладзіць выпуск 
свайго перыядычнага выдання, арганізаваць уласную бібліятэку і інш. 
[10, л. 4].  

27 снежня 1920 г. У. І. Пічэта разам з Ф. Ф. Туруком і Я. Ф. Карскім і 
іншымі членамі камісіі па арганізацыі Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта прыязджае ў Мінск [1, c. 11.]. Прыезд такіх знакавых асоб 
не застаўся без увагі членаў Мінскага таварыства гісторыі і старажыт-
насцей. У. І. Пічэта быў запрошаны ў якасці ганаровага ўдзельніка на 
першае ўрачыстае пасяджэнне таварыства. Пасяджэнне адбылося 
30 снежня 1920 г. у 18. 00 ў актавай зале Інстытута народнай адукацыі 
(які знаходзіўся на вул. Захарьеўскай, з 1922 г. – вул. Савецкая, будынак 
не захаваўся), на якім прысутнічала каля 400 чалавек [10, с. 40]. У па-
чатку пасяджэння У. І. Пічэта зачытаў прывітальныя словы ад Белару-
скага навукова-культурнага таварыства ў Маскве і Беларускага аддзела 
нацыянальных меншасцей Народнага камісарыята асветы РСФСР. 
М. Г. Маслаковец прачытаў даклад па гісторыі стварэння таварыства, 
яго мэтах і задачах. Таксама У. І. Пічэта выступіў з дакладам аб некато-
рых момантах беларускай гістарыяграфі», а этнограф і фалькларыст 
М. А. Янчук – пра стан і перспектывы беларускай археалагічнай навукі. 
На тым жа пасяджэнні У. І. Пічэта, Ф. Ф. Турук, Я. Ф. Карскі і М. А. Ян-
чук былі абраны ганаровымі членамі Мінскага таварыства гісторыі і 
старажытнасцей [10, с. 41]. Па ўсёй верагоднасці аўтарытэт гэтых 
навукоўцаў адыграў не апошнюю ролю ў больш пазітыўным стаўленні 
да таварыства з боку органаў Савецкай улады.  

Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасцей праводзіла свае 
пасяджэнні ў будынку 2-й Мінскай савецкай школы (былой Мінскай 
мужчынскай гімназіі) на вул. Губернатарскай (сучасная вул. Леніна), 
там жа знаходзілася і бібліятэка таварыства. Таксама пасяджэнні 
праводзіліся ў будынку Інстытута народнай адукацыі.  
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Прафесар У. І. Пічэта працягнуў цеснае супрацоўніцтва з таварыст-
вам. Так, 2 студзеня 1921 г. пад яго кіраўніцтвам прайшлі выбары 
кіраўніцтва таварыства адпаведна статута [10, с. 41]. Абранае на гэтым 
пасяджэнні кіраўніцтва на чале з М. Г. Маслакоўцам (старшыня), 
А. А. Сцепуружынскім і І. П. Полякам распрацавала план далейшых 
дзеянняў. У першую чаргу таварыства павінна было заняцца зборам дад-
зеных аб стане помнікаў гісторыі і культуры у розных месцах Беларусі, а 
таксама наладжаваннем сувязяў з мясцовымі краязнаўчымі арганізацыямі. 
Дзеля гэтага былі складзены спецыяльныя анкеты, якія павінны былі 
распаўсюджвацца праз Інстытут народнай адукацыі сярод беларускага 
настаўніцтва. Таксама Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасцей 
накіравала хадайніцтва кіраўніцтву інстытута для перадачы яму калекцый 
музея Таварыства аматараў прыродазнаўства, этнаграфіі і археалогіі [8, 
с. 41–42]. У хуткім часе гэтае хадайніцтва было задаволена.  

Летам 1921 г. на пасяджэннях Мінскага таварыства гісторыі і стара-
жытнасцей прайшло слуханне навуковых дакладаў па гісторыі Заслаўя. 
Пасля гэтага таварыства стварыла камісію для правядзення на тэрыторыі 
Заслаўя археалагічных даследаванняў у складзе М. Г. Маслакоўца, 
І. П. Поляка і В. П. Сушчынскага. Сіламі таварыства была здзейснена 
экспедыцыя ў Заслаўе, дзе адбыліся археалагічныя раскопкі курганоў, 
быў сабраны багаты археалагічны і этнаграфічны матэрыял. Як пазней 
адзначаў сам Маслаковец «…получившее в 1921 г. очень скромное посо-
бие от Ак [адемического] центра на производство историко-археоло-
гического обследования Изяславля, общество в следующем году было 
лишено финансовой поддержки, вследствие этого приостановились по-
добные раскопки, давшие поначалу весьма интересные результаты…» 
[7, с. 302].  

Акрамя Мінскага таварыства гісторыі і старажытнасцей краязнаўчай 
працай займаліся Мінскае педагагічнае таварыства і Беларускае вольна-
эканамічнае таварыства. Мінскае падагагічнае таварыства, шматлікія 
члены якога адначасова ўваходзілі ў Мінскае таварыства гісторыі і ста-
ражытнасцей, займалася пытаннямі папулярызацыі беларусазнаўства і 
краязнаўства сярод настаўніцтва, арганізацыяй гістарычных экскурсій, а 
Беларускае вольна-эканамічнае таварыства ставіла сваёй мэтай выву-
чэнне эканамічнага стану беларускіх зямель, у прыватнасці вельмі шмат 
ўвагі таварыства надавала даследаванню стану глебы ў розных раёнах 
Беларусі [2, с. 40].  

У снежні 1921 г. у Маскве адбылася знакавая падзея не толькі для 
расійскага краязнаўства, але і для краязнаўчага руху іншых савецкіх 
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рэспублік – Першая Усерасійская краязнаўчая канферэнцыя [24, с. 28–
29]. Канферэнцыя насіла назву «Першай Усерасійскай канферэнцыі 
таварыстваў па вывучэнні мясцовага краю», якая, на думку 
арганізатараў павінна была паспрыяць аб’яднанню ўсёй краязнаўчай 
працы на аснове дзяржаўнага будаўніцтва. У ёй прымалі ўдзел як 
шматлікія прадстаўнікі краязнаўчых таварыстваў з правінцый, так і вя-
домыя дзеячы навукі, культуры і асветы. У канферэнцыі ўдзельнічалі і 
прадстаўнікі ад Савецкай ўлады, чым падкрэслівалася вялікае значэнне, 
якое надавалі камуністычная партыя і Савецкая ўлада краязнаўчаму 
руху, і іх імкненне накіраваць яго ў першую чаргу на вырашэнне акту-
альных задач сацыялістычнага будаўніцтва. [28, c. 19].  

Галоўным вынікам канферэнцыі стала стварэнне пад эгідай 
Галоўнавукі спецыяльнага плануючага і кардынуючага органа – Цэн-
тральнага бюро краязнаўства (ЦБК). У кола галоўных абавязкаў ЦБК 
ўваходзілі ўлік усіх краязнаўчых таварыстваў, кіраванне на месцах 
краязнаўчай працай, распрацоўка яе агульных накірункаў і метадычная і 
матэрыяльная дапамога ўсім краязнаўчым таварыствам. Пачынаецца 
выданне спецыялізаванага часопіса «Краеведение» [24, с. 28].  

На гэтай канферэнцыі ад БССР прысутнічалі М. Г. Маслаковец і 
Ф. Ф. Турук. Па вяртанні ў Мінск краязнаўцы вырашаюць паўтарыць 
вопыт расійскіх краязнаўцаў. 10 студзеня 1922 г. адбыўся аб’яднаны 
з’езд Мінскага таварыства гісторыі і старажытнасцей, Мінскага 
педагагічнага таварыства і Беларускага вольна-эканамічнага таварыства. 
Пасля слухання даклада М. Г. Маслакоўца аб краязнаўчай канферэнцыі 
ў Маскве было прынята рашэнне аб правядзенні Усебеларускай 
краязнаўчай канферэнцыі. Дзеля гэтага было створана Часовае бюро 
краязнаўства, у якое ўвайшло аб’яднанае кіраўніцтва з’езда. Узначаліў 
часовае бюро У. І. Пічэта. Таксама былі распрацаваны спецыяльныя 
анкеты і запрашэнні, іх неабходна было разаслаць грамадскім таварыст-
вам і гурткам, якія займаліся краязнаўчай працай. [14, л. 6]. На Усебела-
рускай канферэнцыі планавалася стварыць Цэнтральнае бюро края-
знаўства для кардынацыі ўсёй краязнаўчай справы Савецкай Беларусі. 
Разам з тым, Народны камісарыят асветы не даў дазволу на правядзенне 
канферэнцыі. Афіцыйнай прычынай адмовы была названа адсутнасць 
неабходных сродкаў. Але не апошнюю ролю адыграла і тое, што 
бальшавіцкі ўрад даволі насцярожана ставіўся да ініцыятыў беларускай 
інтэлігенцыі, якія прымаліся без яго ведама. Так ці інакш, гэта не 
спыніла далейшую кансалідацыю краязнаўчага руху.  
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У 1922 г. старшынёю Мінскага таварыства гісторыі і старажытнас-
цей быў абраны У. І. Пічэта, намеснікам стаў Д. У. Мейчык, а 
М. Г. Маслаковец заняў пасаду сакратара таварыства [12, л. 5]. Як вядо-
ма ў гэты час прафесар У. І. Пічэта з’яўляўся даволі ўплывовай фігурай 
у Беларусі. Ён займаў пасаду рэктара БДУ, уваходзіў у склад Цэнтраль-
нага выканаўчага камітэта БССР. Менавіта яго аўтарытэт дапамог 
Мінскаму таварыству гісторыі і старажытнасцей паспяхова прайсці 
рэгістрацыю ў органах НКУС і ДПУ БССР.  

Добраахвотныя грамадскія арганізацыі ў 1920 –1921 гг. атрымлівалі 
дазвол на легальную дзейнасць у Наркамата асветы, але пачынаючы з 
1922 г. для рэгістрацыі стала патрэбна заключэнне НКУС і ДПУ, якое 
давалася пасля поўнай праверкі на добранадзейнасць. 15 студзеня 
1922 г. НКУС РСФСР у мэтах стандарцізацыі выдала спецыяльны цыр-
куляр, у якім быў прадстаўлены тыповы узор статута таварыства. Усе 
таварыствы павінны былі прывесці свае статуты ў адпаведнасць з гэтым 
узорам. 3 чэрвеня 1922 г. УЦВК і СНК РСФСР прынялі пастанову 
«О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не пресле-
дующих цели извлечения прибыли и порядке надзора за ними», а 9 мая 
таго ж года выйшла пастанова «О порядке утверждения уставов и реги-
страции обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли 
и распространявших свою деятельность по территории всего Союза 
ССР, и о надзоре за ними». Гэтыя дакументы і інструкцыі былі адпавед-
на прадубліраваны ў БССР [17; 18; 19].  

З гэтага часу ніводнае добраахвотнае таварыства (за выключэннем 
прафесійных саюзаў) не магло дзейнічаць легальна без рэгістрацыі ў 
НКУС і яго мясцовых аддзяленнях [15; 16]. Таварыствы, якія не 
атрымалі рэгістрацыю на працягу 3 год ад прыняцця пастановы, 
распускаліся. Адпаведна новым правілам, таварыства павінна было 
прадставіць свой статут, спіс членаў і выплаціць збор (100 руб.). Пры 
разглядзе справы таварыства НКУС рэспублікі рабіў запыт ў ДПУ і 
НКУС РСФСР і, адпаведна іх адказу, выносіў рашэнне [11, л. 10].  

Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасцей пасля прадстаўлення 
адпаведных дакументаў паспяхова прайшло рэгістрацыю ў НКУС [11, 
л. 31]. А Мінскаму педагагічнаму таварыству было ў рэгістрацыі 
адмоўлена [13, л. 4].  

Мінскае таварыства гісторыі і старажытнасцей працягвала свою 
дзейнасць: адбываліся пасяджэнні, на якіх агучваліся навуковыя дакла-
ды; вынікі працы членаў таварыства друкаваліся на старонках часопісаў 
«Вольны Сцяг», «Веснік Народнага камісарыята асветы ССРБ», а так-
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сама «Трудов БГУ», газеты «Савецкая Беларусь». У гэты перыяд агуль-
ная колькасць членаў таварыства была каля 100 чалавек. Сакратар тава-
рыства М. Г. Маслаковец вёў актыўную перапіску з Цэнтральным бюро 
краязнаўства ў Маскве, апублікаваў артыкул у часопісе «Краеведение», 
дзе паведаміў аб развіцці краязнаўчага руху ў Беларусі [9]. Прафесар 
Ф. Ф. Турук удзельнічаў у краязнаўчых канферэнцыях і выступаў з 
дакладамі ў Маскве [3].  

1923 г. стаў пераломным як для Мінскага таварыства гісторыі і стара-
жытнасцей, так і для ўсяго краязнаўчага руху ў БССР. Краязнаўчыя тава-
рыствы больш інтэнсіўна дзейнічаюць, іх колькасць павялічваецца. 
З іншага боку, улады пачынаюць разумець, якую карысць ў сферы куль-
турнага, сацыяльнага і эканамічнага будаўніцтва могуць прынесці вынікі 
даследаванняў розных рэгіёнаў Беларусі. Да таго ж доследныя аддзелы і 
секцыі нядаўна створанага Інстытута беларускай культуры (Інбелкульта), 
створанага ў 1922 г., востра адчувалі недахоп звестак і інфармацыі з усіх 
рэгіёнаў Беларусі. А іх маглі даць краязнаўчыя таварыствы.  

Неабходнасць ў краязнаўчай працы бачылі ў Наркамаце асветы [20, 
л. 19]. На старонках прэсы з’яўляліся заклікі да вывучэння краязнаўства 
ў школе [4, с. 11–16]. У гэтых умовах Мінскае таварыства гісторыі і ста-
ражытнасцей робіць апошнюю спробу стаць цэнтрам краязнаўчай пра-
цы. На адным з пасяджэнняў вырашана было змяніць назву на «Белару-
скае краязнаўчае таварыства», з мэтай аб’ядання ўсіх краязнаўчых 
таварыстваў ў БССР. Аднак гэтая спроба не дала вынікаў.  

Менавіта комплекс гэтых умоў і выклікаў стварэнне пры навуковым і 
доследным цэнтры рэспублікі – Інбелкульце – Цэнтральнага бюро 
краязнаўства (ЦБК) ў канцы 1923 г. Аб ЦБК у складзе Інбелкульта гаво-
рыцца ў некалькіх версіях праекта статута Інстытута Беларускай культуры. 
Так, у адным з варыянтаў ЦБК разглядалася як адна з секцый інстытута 
[25, арк. 6]. Пазней, у пратаколе пасяджэння прэзідыума Цэнтральнага 
выканаўчага камітэта Беларусі ад 25 чэрвеня сцвярджаецца, што ЦБК 
«існуе пры Інбелкульце на правах пастаяннай камісіі» [25, л. 23].  

Пра дзейнасць Цэнтральнага бюро краязнаўства ў канцы 1923 г. вя-
дома няшмат. Афіцыйна яно было зацверджана загадам Народнага 
камісарыята асветы ад 28 сакавіка 1924 г. у складзе: А. А. Смоліча, 
У. І. Пічэты, С. В. Скандракова (сакратар), М. В. Азбукіна, В. Д. Друж-
чыца і прадстаўнікоў ад Агітацыйна-прапагандысцкага аддзела ЦК 
КП(б)Б (АПА), ад ЦК ЛКСМБ, Галоўнага ўпраўлення палітыка-
асветнай работы (Глаўпалітсацвыху), Галоўнага ўпраўлення сацыяльна-
га выхавання (Глаўсацвыху) і Саюза прадстаўнікоў асветы [23, с. 12–
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13]. Менавіта прафесар У. І. Пічэта займае пасаду старшыні ЦБК, аб 
чым сведчаць пратаколы пасяджэнняў прэзідыума Інбелкульта [26, л. 6].  

Асноўнымі задачамі ЦБК лічыліся арганізацыя краязнаўчых 
таварыстваў і агульнае кіраванне іх дзейнасцю, арганізацыя 
ўсебеларускіх канферэнцый па краязнаўстве, збор экспанатаў праз тава-
рыствы краязнаўства і размеркаванне іх па музеях, аддзелах і секцыях 
Інбелкульта, выданне прац, праграм і анкет па краязнаўстве [25, л. 74]. 
Для ажыццяўлення каардынацыі і на месцах пры ЦБК працавалі члены-
карэспандэнты, якія абіраліся прэзідыумам з ліку больш актыўных мяс-
цовых краязнаўцаў тэрмінам на тры гады. Карэспандэнцкія пункты 
арганізоўваліся ЦБК у тых месцах, дзе краязнаўчая праца была менш 
развіта [7, с. 3].  

Для пачатку ЦБК пастанаўляе правесці 30 сакавіка 1924 г. Мінскую 
гарадскую канферэнцыю па краязнаўстве. З гэтай мэтай у НКУС быў 
накіраваны запрос аб дазволе на правядзенне канферэнцыі. На 
канферэнцыі былі заслуханы інфармацыя аб задачах і працы ЦБК, аб 
працы краязнаўчых таварыстваў і гурткоў Мінска і аб краязнаўчай пра-
цы ў школе [15, л. 70].  

У красавіку 1924 г. Мінскае педагагічнае таварыства ў другі раз 
(першы ў лістападзе 1922 г.) звярнулася у НКУС, аднак не атрымаўшы 
рэгістрацыі, фактычна прыпыніла сваю дзейнасць [12, л. 10]. Мінскае 
таварыства гісторыі і старажытнасцей з лета 1924 г. не праводзіла 
пасяджэнняў. Між тым некаторыя яго члены ўдзельнічалі ў працы ЦБК. 
У пачатку 1925 г. гэтыя два таварыствы афіцыйна аб’явяць аб 
самаліквідацыі [12, л. 11].  

29 лістапада 1924 г. адбылася Першая Усебеларуская краязнаўчая 
канферэнцыя, на якой былі заслуханы справаздачы аб краязнаўчай 
дзейнасці ЦБК Інбелкульта, вышэйшых навучальных устаноў, дослед-
ных станцый, музеяў і краязнаўчых таварыстваў і гурткоў, якіх на 
канферэнцыі было прадстаўлена каля 20. Канферэнцыя адзначыла ролю 
краязнаўства ў савецкім будаўніцтве і вызначыла перспектывы і метады 
кардынацыі краязнаўчай працы ў БССР [6, с. 8]. Усяго, паводле дадзе-
ных, якія атрымала ЦБК, за 1924 г. утварылася 17 новых краязнаўчых 
арганізацый [23, c. 14].  

Разам з тым У. І. Пічэта паспеў папрацаваць на пасадзе старшыні 
ЦБК БССР даволі кароткі тэрмін. У канцы 1924 г. склад прэзідыума 
ЦБК змяняецца. На пасаду старшыні быў прызначаны П. Р. Віленстовіч, 
а яго намеснікам – Р. К. Шукевіч-Траццякоў. Сакратаром ЦБК застаўся 
С. В. Скандракоў, а членамі прэзідыума М. В. Азбукін, І. А. Сербаў [6, 
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с. 7]. Пазней у склад прэзідыума былі запрошаны В. Д. Дружчыц і 
К. К. Атраховіч (Кандрат Крапіва). У склад пленума ЦБК увайшлі чле-
ны Саюза прадстаўнікоў асветы, ЦК ЛКСМБ, інбелкультаўскіх камісій 
па вывучэнні прыроды і вытворчых сіл Беларусі, гісторыка-археа-
лагічнай, прыродазнаўчай, педагагічнай, па ахове помнікаў; БДУ, Бела-
рускага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі, Цэнтральнага статы-
стычнага ўпраўлення БССР і інш. [27, л. 162]. Прэзідыум ЦБК склікаўся 
раз ў два тыдні па серадах, а пашыраны пленум з удзелам 
прадстаўнікоў – два разы на месяц [27, л. 161].  

Каб зразумець прыроду гэтых кадравых зменаў, вельмі важна падра-
бязней спыніцца на асобе Віленстовіча, які ажыццяўляў кіраўніцтва бюро.  

Павел Рыгоравіч Віленстовіч з’яўляўся тыповым партыйным функ-
цыянерам: нарадзіўся ў 1891 г. у вёсцы Касцюкі Мінскай губерні, у 
1917 г. уступіў у партыю бальшавікоў, у 1921 г. паступіў у БДУ, аднача-
сова займаў розныя кіруючыя пасады, з 1924 г. – намесніка загадчыка 
АПА ЦК КП(б)Б, пазней займаў пасаду адказнага сакратара Цэнтраль-
най кантрольнай камісіі КП(б)Б.  

Тое, што прафесара І. У. Пічэту на пасадзе старшыні ЦБК змяніў 
партыйны функцыянер, гаворыць аб тым, што ўлады жадалі паставіць 
краязнаўчы рух пад больш пільны кантроль. Пратаколы пасяджэнняў 
бюро ЦК КП(б)Б сведчаць аб тым, што П. Р. Віленстовіч займаўся спра-
вай добраахвотных краязнаўчых таварыстваў [21, л. 449–450].  

Такім чынам можна зрабіць высновы, што дзейнасць прафесара 
У. І. Пічэты адыграла рашучую ролю ў станаўленні краязнаўчага руху ў 
Савецкай Беларусі. У пачатковы перыяд кансалідацыі краязнаўчых сіл 
Савецкай Беларусі ў 1920–1924 гг. У. І. Пічэта ўзначаліў дзве важней-
шыя краязнаўчыя арганізацыі. Ён з’яўляўся старшынёю праўлення 
Мінскага таварыства гісторыі і старажытнасцей і першым старшынёю 
ЦБК пры Інбелкульце. Дзякуючы яго намаганням і аўтарытэту, Мінскае 
таварыства гісторыі і старажытнасцей змагло прайсці рэгістрацыю ў 
органах бяспекі, а ў выніку яго дзейнасці на пасадзе старшыні ЦБК 
краязнаўчы рух змог атрымаць сваю арганізацыйную структуру, друка-
ваны спецыялізаваны орган (часопіс «Наш Край»). У 1924 г. прыняў 
удзел у падрыхтоўцы і правядзеніі Першай Усебеларускай краязнаўчай 
канферэнцыя. Не менш важнай для краязнаўчай справы была навукова-
даследчая дзейнасць прафесара У. І. Пічэты. Трэба адзначыць, што пас-
ля вызвалення у канцы 1924 г. ад пасады старшыні ЦБК У. І. Пічэта 
працягваў займацца краязнаўчай працай, узначальваў краязнаўчае тава-
рыства БДУ, удзельнічаў у краязнаўчых экспедыцыях і канферэнцыях 
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[22]. Усё гэта робіць У. І. Пічэту сапраўдным лідарам краязнаўчага руху 
ў БССР у першай палове 1920-х гг.  
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НАРОДНЫЙ  КОМИССАР  ПРОСВЕЩЕНИЯ  БССР 
А. М. ПЛАТУН  КАК  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

СОВЕТСКОЙ  НОМЕНКЛАТУРЫ 

Народный комиссариат просвещения (далее – Наркомпрос) занимал 
важное место в системе советских органов государственного управле-
ния 1920–1930-х гг. В сферу его ведения входили образование, наука, 
литература, искусство, политико-просветительная работа, издательское 
дело. Одним из десяти народных комиссаров просвещения Беларуси 
межвоенного периода был Антон Мартынович Платун, занимавший эту 
должность с 31 августа 1929 г. по 7 марта 1933 г.  

Предшественниками А. М. Платуна на посту наркома просвещения 
являлись В. М. Игнатовский и А. В. Балицкий – представители белорус-
ской национальной интеллигенции, имевшие высшее образование, опыт 
педагогической деятельности еще в дореволюционный период. В отли-
чие от них Антон Мартынович получил только начальное образование, 
но приобрел опыт партийной, советской и профсоюзной работы. Его 
назначение на пост наркома просвещения совпало с «новой генеральной 
линией партии» на строительство социализма, для реализации которой 
потребовались соответствующие управленческие кадры. Постановление 
ЦК ВКП(б) «О руководящих кадрах народного образования» от 5 авгу-
ста 1929 г. определило, что управленцы должны «добиться скорейшего 
перелома и перестройки методов работы органов народного образова-
ния на основе тесной связи со всей политической работой партии». [22, 
с. 452] Систему управления образованием планировали укрепить работ-
никами с опытом руководящей партийно-советской работы.  

А. М. Платун являлся типичным представителем советской номенк-
латуры – назначаемой части госаппарата, прошедшим в течение  
1920-х гг. путь от руководящего работника уездного масштаба до выс-
шего эшелона власти. Институт номенклатуры, созданный в 1920-е гг., 
предполагал строгий учет руководящих должностей и подбор лиц на их 


