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ДРУК БССР ВА ЎМОВАХ ПОЛІЭТНІЧНАСЦІ  

1920-х – 1930-х ГАДОЎ 
 

Пачатак 20-х гг. ХХ ст. характарызуецца як перыяд станаўлення 
грамадства на новай сацыялістычнай аснове. У гэты ж час пачала 
складвацца новая дзяржаўная мадэль, якая прадугледжвала карэнныя 
змены ў нацыянальнай палітыцы і сферы міжнацыянальных адносін. У 
гісторыю Беларусі гэты перыяд увайшоў як час адраджэння і росквіту 
нацыянальнай культуры, навукі, адукацыі і мовы. Палітыка 
беларусізацыі стала вельмі значнай, цікавай і ўнікальнай культурнай і 
палітычнай з’явай. Усебакова развівалася беларуская нацыянальная 
культура – літаратура, музыка, тэатр. Ствараліся спецыяльныя 
навуковыя ўстановы, якія вывучалі гісторыю і традыцыі беларускага 
народа. Нацыянальная мова трывала замацоўвалася ва ўсіх сферах 
жыццядзейнасці грамадства. Большасць газет і часопісаў друкавалася 
па-беларуску. З кожным годам павялічвалася колькасць выданняў на 
роднай мове. 

Тым не менш, нягледзячы на шэраг мерапрыемстваў, накіраваных 
на нацыянальна-культурнае адраджэнне беларускага народа,  значная 
ўвага з боку партыйна-савецкага кіраўніцтва надавалася забяспячэнню 
аднолькавых правоў іншых нацыянальнасцей, якія пражывалі на 
тэрыторыі рэспублікі. Так, паводле перапісу 1926 г., колькасць 
насельніцтва БССР складала 4983240 чалавек. 80,62% з іх былі 
беларусамі, 8,19% – яўрэі, 7,7% – рускія, 1,98 % – палякі, 0,14% – 
літоўцы, 0,28% – латышы, 0,69% – украінцы, 0,15% – немцы, 0,27% – 
прадстаўнікі іншых народаў [1, с. 85]. 

Да 1936 года статус дзяржаўных у БССР мелі нацыянальныя мовы 
беларусаў, рускіх, яўрэяў і палякаў. Поліэтнічны склад насельніцтва 
Беларусі вызначаў характар дзяржаўнай палітыкі. Яна грунтавалася на 
прынцыпах роўнасці і суверэннасці народаў, гарантавала грамадзянам, 
якія адносілі сябе да нацыянальных меншасцяў, аднолькавыя 
палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя, культурныя правы і свабоды. 
Так, з 1924 г. у БССР пачалася арганізацыя нацыянальных Саветаў – 
выбарных органаў грамадзянскага прадстаўніцтва на ўсіх узроўнях, якія 
абслугоўвалі нацменшасці на іх роднай мове. У 1929 г. іх колькасць 
складала  67 (23 – яўрэйскія, 16 – расійскія, 19 – польскія, 5 – 
латышскія, 2 – украінскія, 2 – нямецкія) [1, с. 88]. Пры Інстытуце 
беларускай культуры дзейнічала чатыры сектары (яўрэйскі, польскі, 
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латышскі і літоўскі), якія займаліся вывучэннем гісторыі і культуры 
гэтых народаў. У Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі працавала 
яўрэйская кафедра, якая рыхтавала спецыялістаў з ліку яўрэйскай 
моладзі. Яўрэйскае аддзяленне існавала і ў Беларускім дзяржаўным 
універсітэце. Там жа на спецыяльных курсах рыхтавалі  работнікаў для 
культурна-асветнай працы сярод нацыянальных меншасцей. У 1920-я 
гг. у Мінску, Гомелі, Віцебску дзейнічалі яўрэйскі і польскі 
педагагічныя тэхнікумы. 

Ва ўмовах поліэтнічнасці і шматмоўя у БССР у 1920-я гг. склалася 
своеасаблівая сетка перыядычнага друку, якому належыць выключная 
роля ў кансалідацыі  прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей з 
большай часткай насельніцтва, іх інтэграцыі ў агульную савецкую 
культуру. У гэты перыяд у БССР на мовах нацыяльнальных меншасцей 
выдавалася значная колькасць газет і часопісаў, якія асвятлялі пытанні 
агульнадзяржаўнага будаўніцтва, гісторыі і культуры пэўнага народа. 
Так, на польскай мове выходзілі рэспубліканскія газеты «Орка» 
(«Ворыва»), «Гвезда млодежы» («Зорка моладзі»), на яўрэйскай – 
«Акцябр», «Дэр юнгер арбэтэр» («Малады рабочы»), на літоўскай – 
«Раўдонасіс артояс» («Чырвоны араты»). Апошняе выданне 
неаднаразова выпісвалі літоўцы-рабочыя і сяляне-эмігранты, якія 
пражывалі ў ЗША [там жа]. Рускамоўнае насельніцтва чытала газеты 
«Рабочий», «Звезда» (у 1925 г. пачала друкавацца на змешанай руска-
беларускай мове, з 1927 г. была цалкам пераведзена на беларускую 
мову). На змешанай беларуска-рускай мове ў другой палове 20-х гг. ХХ 
ст. выходзілі 12 часопісаў, на беларуска-руска-яўрэйска-польскай – 1, на 
яўрэйскай – 1 [3, с. 3]. 

Пасля з’яўлення раённага друку для сістэматычнага абслугоўвання 
прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей БССР сакратарыят ЦК КП(б)Б 
прыняў пастанову, у якой адзначалася неабходнасць арганізацыі 
нацыянальных старонак у раённых выданнях. Так, рэкамендацыі 
друкаваць паласу на польскай мове раз у 5 дзён былі дадзены газетам 
«Ударнік Койданаўшчыны», «Бальшавік Барысаўшчыны», на яўрэйскай – 
«Палескай праўдзе». Выданне «Віцебскі пралетарый» павінна было раз у 
5 дзён выпускаць паласу на яўрэйскай мове, на польскай – раз у 10 дзён. 
У хуткім часе да публікацыі матэрыялаў на польскай мове павінны былі 
прыступіць у Плешчаніцкай, Капыльскай, Лепельскай і Шклоўскай 
раённых газетах, на яўрэйскай – у Дубровенскай, Магілёўскай, 
Полацкай і Сенненскай. Забяспечыць сталую дапамогу ў выданні 
старонак на мовах нацыянальных меншасцей абавязалі  рэдактараў газет 
«Орка» і «Акцябр». Загады атрымалі і іншыя ўстановы. Так, друкарні 
БССР павінны былі забяспечыць рэдакцыі газет шрыфтамі, аддзел 
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кадраў ЦК КП(б)Б – знайсці кандыдатуру для вядзення старонкі ў 
раённай газеце на нямецкай мове, Камвуз імя Леніна – арганізаваць 
польскую і яўрэйскую групы на газетным аддзяленні [2]. 

Актуальным пытаннем для ўлады ў той час з’яўлялася забеспячэнне 
шматнацыянальнага насельніцтва літаратурай на роднай мове. Для 
гэтага ў Беларускім дзяржаўным выдавецтве – буйнейшай 
кнігавытворчай ўстанове – былі створаны нацыянальныя аддзелы, якія 
адказвалі за выпуск літаратуры на мовах нацыянальных меншасцей 
БССР. Згодна з выдавецкім планам 1924 года, БДВ павінна было пачаць 
выпускаць літаратуру ў адпаведнасці з нацыянальнымі патрэбамі ў 
наступных суадносінах: беларускай – 68%, яўрэйскай – 15%; рускай – 
10%; польскай – 5%; латышскай і літоўскай – 2%. 

Уся кніжная прадукцыя, якая выдавалася ў гэты час, падзялялася на 
блокі: падручнікі, мастацкая, масавая, дзіцячая літаратура. Да катэгорыі 
масавай адносіліся сялянская (закраналіся як агульныя, так і 
спецыфічныя пытанні сельскай гаспадаркі), масава-палітычная 
(асвятляліся асноўныя напрамкі дзейнасці ўрада і надзённыя праблемы), 
навукова-папулярная (у даступнай форме падавалася інфармацыя 
навуковага і прыкладнога характару) і партыйная (папулярызавалася 
дзейнасць камуністычнай партыі, раскрываліся тэарэтычныя пытанні). 

Суправаджаючы дзяржаўную палітыку, друк у 1920-я гг., з аднаго 
боку, прапаноўваў шматнацыянальнаму грамадству БССР канкрэтныя 
дзеянні па рэалізацыі  сацыяльна-эканамічных і культурных 
мерапрыемстваў, з другога – спрыяў гуманнай поліэтнічнай 
камунікацыі, развіваў навыкі эфектыўнага і талерантнага ўзаемадзеяння 
з прадстаўнікамі розных народаў. Усё гэта адбывалася ў сугуччы з 
нормамі савецкай маралі, якая прапагандавала агульначалавечыя 
каштоўнасці – гуманізм, усеагульную роўнасць і патрыятызм. 

Сёння сфера міжнацыянальных адносін з’яўляецца адной з 
важнейшых у працэсе будаўніцтва дэмакратычнага грамадства і 
станаўлення грамадзянскай супольнасці. Гарманічныя міжнацыя-
нальныя зносіны, якія склаліся ў беларускім грамадстве ў 1920-я гг., 
працягваюцца ў сучаснай дзяржаўнай палітыцы, якая грунтуецца на 
прынцыпах талерантнасці, свабоднага развіцця культур і традыцый усіх 
нацыянальнасцей, якія пражываюць у нашай краіне. 
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МІЖНАРОДНЫ МЕДЫЯВОБРАЗ КРАІНЫ: 

СТРАТЭГІЧНЫ ПАДЫХОД У ФАРМІРАВАННІ 
 
У ХХІ стагоддзі глабалізацыя з’яўляецца адной з асноўных 

тэндэнцый у развіцці сучаснага грамадства, прадугледжвае стварэнне 
адзінай міжнароднай эканамічнай, прававой і культурна-інфармацыйнай 
прасторы і актывізуе супрацоўніцтва паміж краінамі і людзьмі для 
вырашэння агульных праблем. Інфармацыя ў такім выпадку становіцца 
тым сродкам, праз які трансфармуецца інстытуцыйны дызайн публічнай 
сферы і змяняюцца дзейсныя формы самапазіцыянавання і рэалізацыі 
патрэб дзяржавы як паўнавартаснага ўдзельніка глабальных 
інармацыйна-камунікатыўных працэсаў [2]. 

Ва ўмовах, калі інфармацыйныя абмены з’яўляюцца базай для 
развіцця палітычных і іншых грамадскіх дачыненняў, камунікацыі 
фарміруюць і фармаціруюць культурна-палітычную прастору, 
мадэлюючы і перадаючы яе сутнасць. Новыя ўмовы і фактары, якія 
аказваюць уплыў на пазіцыю беларускай дзяржавы ў сусветнай 
супольнасці абумоўліваюць неабходнасць у пастаянным вывучэнні 
гэтага зменлівага працэсу і, адпаведна, карэкціроўцы ключавых 
стратэгій стварэння медыявобраза краіны ў міжнародных маштабах [7]. 
Адным з істотных і эфектыўных спосабаў фарміравання медыявобразу 
краіны з’яўляюцца масмедыя і, у прыватнасці, спецыяльнае 
адгалінаванне аўдыявізуальных СМІ – міжнароднае вяшчанне. 

Міжнароднае, ці замежнае, вяшчанне – асаблівы від вяшчання, які 
прадугледжвае падрыхтоўку і выпуск у эфір перадач, прызначаных для 
слухачоў за мяжой. Камунікатыўная мэта міжнароднага вяшчання 
скіравана на стварэнне пазітыўнага медыявобраза краіны, тлумачэнне 
асноўных аспектаў яе ўнутранай і знешняй палітыкі, фарміраванне 
спрыяльнага асяроддзя ў свеце для рэалізацыі нацыянальных інтарэсаў. 
У беларускай медыяпрасторы гэтыя функцыі выконвае радыё 
«Беларусь» і тэлеканал «Беларусь 24», якія з’яўляюцца структурнымі 
падраздзяленнямі Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі 
Рэспублікі Беларусь. 


