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ДА ПЫТАННЯ АБ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫЦЫ Ў БССР 
У 1939–1941 ГГ.
ON THE QUESTION OF THE NATIONAL POLICY  
IN 1939–1941, BSSR

У артыкуле на аснове архіўных дадзеных вызначаны этапы эвалюцыі нацыянальнай 
палітыкі ў БССР у 1939–1941 гг., яе напрамкі і асаблівасці. Першапачаткова пасля далу-
чэння Заходняй Беларусі да БССР савецкая ўлада імкнулася дэманстраваць нацыянальнае 
і культурна-моўнае раўнапраўе. У далейшым саветызацыя Заходняй Беларусі суправа-
джалася распаўсюджваннем на новадалучаных тэрыторыях падыходаў да рашэння на-
цыянальнага пытання, якія склаліся ў БССР з сярэдзіны 1930-х гг. У другой палове 1940 г. 
савецкая ўлада пачала перагляд канцэпцыі нацыянальнага будаўніцтва.
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Based on archival data, the article defines the stages of the evolution of the national policy 
in the BSSR in 1939–1941, its directions and features. Initially, after the annexation of Western 
Belarus to the BSSR, the Soviet government sought to demonstrate national, cultural and 
linguistic equality. Later, the Sovietization of Western Belarus was accompanied by the spread 
of approaches to solving the national question, that had developed in the BSSR since the mid-
1930s, to the newly annexed territories. In the second half of 1940, the Soviet government began 
to revise the concept of nation-building.
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У канцы XX – пачатку XXI ст. у айчыннай і замежнай гістарыяграфіі 
выйшлі навуковыя працы, якія адлюстроўваюць савецкую нацыяналь-
ную палітыку 1939–1941 гг. у адносінах да нацыянальных меншас-
цей. Нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва на заходнебеларускіх зем-
лях параўноўваецца з палітыкай польскіх улад у нацыянальным пытанні  
і разглядаецца ў кантэксце палітычных і сацыяльна-культурных 
пераўтварэнняў, якія ажыццяўляліся пасля ўз’яднання Заходняй Бела- 
русі з БССР. Заслугоўвае ўвагі манаграфія І. А. Пушкіна, у якой закрана-
юцца пытанні дыскрымінацыі польскага насельніцтва ў Заходняй Беларусі, 
нацыянальна-кадравай палітыкі, а таксама нацыянальны аспект палітыч- 
ных рэпрэсій і перасяленчых кампаній [1]. У рабоце А. М. Вабішчэвіча 
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вызначаны асаблівасці нацыянальнай палітыкі ў сферы адукацыі, дру-
ку, літаратуры, мастацкай культуры. Асаблівая ўвага надаецца выпад-
кам рэарганізацыі польскіх школ у рускія, ігнаравання польскай мовы ў 
абслугоўванні мясцовага польскага насельніцтва [2].

Польскі гісторык А. Высоцкі разглядае праблематыку нацыяналь-
най палітыкі ў кантэксце саветызацыі. Аўтар падзяляе меркаванне іншых 
польскіх гісторыкаў аб тым, што ў рэалізацыі нацыянальнай палітыкі на 
ўсходніх землях былой Польшчы можна вылучыць тры фазы. Першая фаза 
(верасень-лістапад 1939 г.) характарызавалася цярпімым стаўленнем да ўсіх 
нацыянальных груп, якія былі «вызвалены» ад «капіталістычнага прыгнё-
ту». З канца лістапада – пачатку снежня 1939 г. савецкія ўлады імкнуліся 
знішчыць «усялякія праявы былой Польскай дзяржавы», што прадугле-
джвала выцясненне польскай мовы з публічнай прасторы, зняцце палякаў 
і іншых мясцовых чыноўнікаў з займаных пасад і інш. Пачатак трэцяй 
фазы нацыянальнай палітыкі ў сярэдзіне 1940 г. быў абумоўлены зменамі 
ў міжнародным становішчы [3]. У асобных работах закранаецца нацыя-
нальная палітыка ва ўсходніх і заходніх абласцях. Так, А. Кагановіч адзна-
чае, што савецкія ўлады «забараніўшы школы з выкладаннем на ідышы ва 
Ўсходняй Беларусі, … у заходніх абласцях … іх, наадварот, увялі… [каб] 
даць дзецям як мага хутчэй ідэалагічна афарбаваную адукацыю на зразуме-
лай ім мове» [4, с. 274–275].

Выйшлі публікацыі па пытаннях развіцця заходнебеларускай культуры 
[5], сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў [6], школьнага будаўніцтва 
і нацыянальна-кадравай палітыкі [7]. У рабоце А. Вялікага вызначаны за-
хады савецкай улады, накіраваныя на ліквідацыю дыскрымінацыі поль-
скага насельніцтва [8]. Спрэчным уяўляецца выкарыстанне тэрмінаў 
«беларусізацыя», «адраджэнне нацыянальнай культуры» ў адносінах да 
адкрыцця беларускіх школ, культурных устаноў, выдання друкаваных 
выданняў на беларускай мове (нават пры параўнанні савецкай нацыяналь-
най палітыкі з нацыянальнай палітыкай польскіх улад). Па-першае, указва-
ючы факт колькаснай перавагі беларускіх школ, неабходна высветліць мову 
выкладання і справаводства ў беларускіх школах. Па-другое, савецкая ўлада 
ажыццяўляла будаўніцтва беларускай сацыялістычнай (пралетарскай) куль-
туры і выступала супраць нацыянальнага адраджэння.

Такім чынам, у гістарыяграфіі праблема савецкай нацыянальнай палітыкі 
ў заходнебеларускім рэгіёне мэтанакіравана не звязваецца з пытаннямі 
нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ва ўсходніх абласцях БССР.

У 1933–1940 гг. у выніку рэалізацыі пастаноў ЦК УКП(б) аб нацыяналь-
най палітыцы беларусізацыя і работа сярод нацыянальных меншасцяў БССР 
былі згорнуты. Дзяржаўныя ўстановы, партыйныя і грамадскія арганізацыі, 
а таксама ВНУ, ССНУ, ВТНУ і рабфакі функцыянавалі на рускай мове.  
За восем месяцаў 1939 г. доля беларускіх школ зменшылася з 96,75 %  
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да 94,33 %, вучняў у беларускіх школах – з 93,4 % да 88 %. У 1933–1940 гг. 
у многіх беларускіх школах у Мінску, Гомелі, Магілёве, Віцебску, Барысаве, 
Оршы, Быхаве, Мехаўскім раёне і інш. педагагічны працэс, справаводства, 
сходы былі пераведзены на рускую мову, руская мова выкарыстоўвалася 
ў зносінах педагагічных работнікаў паміж сабой і з навучэнцамі. На ру-
скую мову былі пераведзены беларускія – былыя яўрэйскія – школы ў 
Віцебску, Оршы, Янавічах (Суражскі раён), Лепелі, Дуброўне, Чашніках, 
Чарэі (Чашніцкі раён), Мінску, Капылі, Гарадку, Хоцімску. У лістападзе 
1938 г. – жніўні 1939 г. Бюро ЦК КП(б)Б пачало задавальняць хадайніцтвы 
аб рэарганізацыі беларускіх школ у рускія ў Віцебску, Магілёве, Гарад-
ку, Полацку, Хоцімску і г. д. [9]. Савецкая ўлада адмовілася ад захавання 
дамінуючага становішча беларускай савецкай культуры ў БССР. З 1933 г. 
назіралася тэндэнцыя змяншэння долі кніг, газет і часопісаў на белару-
скай мове. Так, у 1933 г. кніжная прадукцыя на беларускай мове склала  
1102 друк. адз., у 1939 г. – 392 (у тым ліку перакладная – 205), у 1940 г. – 375 
[10, с. 27–31].

Абслугоўванне нятытульнага насельніцтва на роднай мове было асу-
джана як антысавецкая дзейнасць. У канцы 1939 г. работа па ліквідацыі 
інстытутаў нацыянальных меншасцяў знаходзілася ў стадыі завяршэн-
ня. Канчатковай мэтай палітыкі ў адносінах да нацыянальных меншасцяў 
з’яўлялася іх асіміляцыя. Нацыянальныя групы, якія мелі дзяржаўныя 
ўтварэнні па-за межамі СССР (палякі, латышы, літоўцы, асірыйцы і г. д.), 
трактаваліся як патэнцыйная пагроза дзяржаўнай бяспецы [11, арк. 173].

Разам з тым афіцыйная прапаганда па-ранейшаму сцвярджала аб 
«развіцці» і «росквіце» беларускай мовы і культуры ў БССР у параўнанні 
з перыядам знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі, аб 
тым, што толькі пры савецкай уладзе беларусы атрымалі магчымасць кары-
стацца друкаваным словам на беларускай мове і «навучацца на сваёй роднай 
мове» ў школах і ВНУ.

На тэрыторыі Заходняй Беларусі функцыянавалі 5932 польскія школы,  
3 рускія і 1 нямецкая [12, с. 189]. Пасля далучэння Заходняй Беларусі да БССР 
савецкая ўлада імкнулася дэманстраваць нацыянальнае, культурнае і моўнае 
раўнапраўе, улік нацыянальных асаблівасцей заходнебеларускага рэгіёна. 
У пастанове СНК БССР і ЦК КП(б)Б «Аб мерапрыемствах па арганізацыі 
народнай адукацыі ў заходніх абласцях БССР» ад 1–2 снежня 1939 г. быў 
абвешчаны курс на задавальненне нацыянальных патрэб насельніцтва  
ў сферы адукацыі. У верасні 1940 г. у заходніх абласцях БССР працавалі 
4192 беларускія школы (74,4 %), 987 польскіх школ (17,5 %), 173 рускія 
школы (3,1 %), 169 яўрэйскіх (3 %), 63 літоўскія (1,1 %), 49 украінскіх школ 
(0,9 %) [13]. 7 снежня 1939 г. народны камісарыят асветы БССР устанавіў 
абавязковае вывучэнне беларускай мовы ва ўсіх школах БССР, руская мова 
ва ўсіх нярускіх школах уводзілася з 1 верасня 1940 г. [14]. У 1940/1941 на-



15

вучальным годзе ў Заходняй Беларусі дзейнічала 5958 агульнаадукайцыных 
школ, з якіх больш як у 4560 навучанне вялося на беларускай мове. У шко-
лах нацыянальных меншасцей акрамя роднай мовы вывучаліся беларуская  
і руская мовы, ва ўсіх школах з 5-га класа  – адна з замежных моў, як правіла, 
нямецкая [15, с. 113]. Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі аднавіла выпуск 
польскай літаратуры. У гарадах Заходняй Беларусі былі створаны тэатры на 
беларускай, ідыш, польскай, рускай мовах. 

Кадравая палітыка была накіравана на прызначэнне «ўсходнікаў» 
(служачых, выкладчыкаў, настаўнікаў, аграномаў і г. д., прысланых  
з больш аддаленых раёнаў БССР і СССР) і прадстаўнікоў мясцовага бела-
рускага, украінскага і яўрэйскага насельніцтва («вылучэнцаў») на адказ-
ныя і кіруючыя пасады. Рэспубліканскія і мясцовыя органы ўлады пачалі 
механічна распаўсюджваць на тэрыторыю Заходняй Беларусі, якая да ве-
расня 1939 г. уваходзіла ў склад іншай дзяржавы, падыходы да вырашэння 
нацыянальнага пытання, што склаліся на ўсходніх землях БССР у сярэдзіне-
канцы 1930-х гг.

Па-першае, многія беларускія ўстановы адукацыі функцыянавалі на 
рускай мове. Так, ва ўстановах адукацыі Баранавіцкай вобласці назіралася 
ігнараванне беларускай мовы ў навучальна-выхаваўчым працэсе.  
У настаўніцкім інстытуце, 2-й беларускай СШ, на рабфаку ў Баранавічах, 
у Радунскай і Забалоцкай НСШ Радунскага раёна, у Быценьскай НСШ, 
Яжонаўскай пачатковай школе Быценьскага раёна на рускай мове 
ажыццяўляліся справаводства, перапіска, выкладанне шэрага дысцыплін, 
зносіны з навучэнцамі. У большасці беларускіх школ Клецкага, Івейскага 
раёна, у Нясвіжскай беларускай СШ руская мова выкарыстоўвалася  
ў справаводстве, у камунікацыі з вучнямі і на ўроках. Наркамасветы 
БССР накіроўваў выкладчыкаў, якія валодалі беларускай мовай, у рускія 
школы і наадварот. У Навагрудскім педагагічным вучылішчы на рускай 
мове выкладаліся асноўныя дысцыпліны, ажыццяўлялася справаводства 
і перапіска. У Навагрудскім фінансава-эканамічным тэхнікуме працавалі 
выкладчыкі з РСФСР. Дырэктары школ у Лідзе, свабодна валодаючы бела-
рускай мовай, будавалі сваю працу на рускай мове [16, арк. 9]. 

Па-другое, выявілася тэндэнцыя дыскрымінацыі асобнымі работнікамі 
польскіх школ, кадраў польскай нацыянальнасці і польскага насельніцтва, 
у тым ліку ў раёнах з пераважнай большасцю польскага насельніцтва. 
Незадаволенасць мясцовага насельніцтва выклікала неабгрунтаваная 
замена настаўнікаў-палякаў у польскіх школах рускімі настаўнікамі, 
дыскрымінацыя польскіх школ на мастацкіх конкурсах. У Граеўскім, 
Ломжынскім, Крынкаўскім, Заблудаўскім, Гродзенскім, Бранскім і іншых 
раёнах Беластоцкай вобласці палякі-аграномы былі заменены аграномамі  
з усходніх абласцей [8, с. 106].
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Трэцяй тэндэнцыяй нацыянальнай палітыкі з’яўлялася рэарганізацыя 
беларускіх школ у рускія, а нацыянальных школ – у рускія і беларускія. 
Так, у Моньках, Саколцы, Аўгуставе Беластоцкай вобласці польскія шко-
лы былі адміністрацыйна пераведзены на рускую мову. Летам 1940 г.  
у Дунілавіцкім, Мядзельскім, Пліскім, Браслаўскім, Пастаўскім і іншых 
раёнах Вілейскай вобласці адбылася «рэарганізацыя 62 нацыянальных 
школ, у тым ліку дзесяці яўрэйскіх школ, у рускія, адной яўрэйскай шко-
лы ў беларускую, адной польскай школы ў рускую, адной польскай школы  
ў беларускую і 49 беларускіх школ у рускія… у адміністрацыйным парадку, 
без згоды і насуперак жаданню большасці бацькоў, па ўказанні і настаянні 
аблана і райана» [17, с. 595]. 

У цэнтры ўвагі партыйна-савецкіх арганізацый БССР знаходзілася вы-
вучэнне рускай мовы. Рускія школы адкрываліся нават у тых мясцовасцях, 
дзе рускае насельніцтва адсутнічала або было нязначным [18, арк. 145–
146]. 6 ліпеня 1940 г. была прынята пастанова Сакратарыята ЦК УКП(б)  
«Аб навучанні рускай мове прызыўнікоў, якія падлягаюць прызыву ў Чыр-
воную Армію і не ведаюць рускай мовы». Сакратарыят ЦК УКП(б) абавязаў 
наркамасветы саюзных і аўтаномных рэспублік і УЦСПС «арганізаваць без 
адрыву ад вытворчасці навучанне рускай мове прызыўнікоў, якія падляга-
юць прызыву ў Чырвоную Армію і не ведаюць рускай мовы». Большасць 
мясцовых тэатральных калектываў БССР выконвалі пастаноўкі на рускай 
мове [16, арк. 16].

Напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны савецкая ўлада пачала перагляд 
падыходаў да рашэння нацыянальнага пытання. 6 верасня 1940 г. была 
прынята пастанова Палітбюро ЦК УКП(б) «Аб вывучэнні партыйнымі  
і савецкімі работнікамі, якія працуюць у саюзных і аўтаномных рэспубліках, 
мовы адпаведнай саюзнай ці аўтаномнай рэспублікі». Прызнавалася 
«няправільным, што многія кіраўнічыя партыйныя і савецкія работнікі, 
якія працуюць у саюзных і аўтаномных рэспубліках і аўтаномных аблас-
цях, не ведаюць і не вывучаюць мовы дадзенай рэспублікі, а ў зносінах  
з мясцовымі работнікамі і насельніцтвам карыстаюцца перакладчыкамі».  
У абавязак кіраўнічым партыйным і савецкім працаўнікам ставілася выву-
чэнне мовы адпаведнай рэспублікі [17, с. 563].

У верасні 1940 г. настаўнік 15 школы г. Мінска У. Дуброўскі напісаў 
ліст у рэдакцыю газеты «Правда», дзе паведаміў аб тым, што з 1933 г. «у 
БССР ударыліся ў … крайнасць, то бок сталі адносіцца да беларускай 
мовы і выхавання кадраў, што добра валодаюць беларускай мовай, як да 
чагосьці другараднага». Канстатаваўся факт выцяснення беларускай мовы 
з вучэбна-выхаваўчага працэсу ўстаноў адукацыі. Закрыццё Беларуска-
га Трэцяга дзяржаўнага драматычнага тэатра, які працаваў на беларускай 
мове, было аб᾿яўлена вынікам палітычнага шкодніцтва [19, арк. 3]. 8 сту- 
дзеня 1941 г. на старонках газеты «Звязда» дэпутат Вярхоўнага Савета БССР 
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М. М. Пруднікава канстатавала «пагардлівыя адносіны» часткі настаўнікаў 
да беларускай мовы [20].

На нарадзе сакратароў райкамаў і начальнікаў аддзелаў НКУС БССР 
19–20 верасня 1940 г. першы сакратар ЦК КП(б)Б П. К. Панамарэнка 
заявіў аб неабходнасці вылучэння кадраў, якія б валодалі польскай мо-
вай. У пастанове Бюро ЦК КП(б)Б «Аб упарадкаванні справы падбору і 
пасылкі работнікаў у заходнія вобласці БССР» ад 17 кастрычніка 1940 г.,  
закрытым пісьме Бюро ЦК КП(б)Б да партарганізацый «Аб недахопах  
у рабоце партыйных і савецкіх арганізацый у заходніх абласцях Беларусі»  
ад 21 кастрычніка 1940 г. утрымліваліся патрабаванні не накіроўваць 
работнікаў у заходнія вобласці без санкцыі ЦК КП(б)Б, наладзіць глыбокія 
сувязі з мясцовым насельніцтвам, навучаць мясцовыя кадры [8, с. 81].

У мэтах умацавання школ нацыянальных меншасцей былі прыня-
ты пастановы ЦК КП(б)Б «Аб фактах скажэння ленінска-сталінскай на-
цыянальнай палітыкі ў школьным будаўніцтве ў Беластоцкай вобласці»  
ад 30 кастрычніка 1940 г., бюро Беластоцкага абкама КП(б)Б «Аб выпраўлен-
ні дапушчаных памылак у нацыянальнай палітыцы ў школьнай справе»  
ад 5 лістапада 1940 г., бюро Вілейскага абкама КП(б)Б «Аб парушэнні 
ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі ў школьным будаўніцтве 
(Вілейская вобл. БССР)» ад 10 лістапада 1940 г. і інш. З 20 верасня  
1940 г. на польскай мове выходзіла рэспубліканская газета «Standard 
Wolności» (орган ЦК КП(б)Б) і 6 мясцовых газет. У лютым 1941 г. Наркам-
асветы БССР абвясціў набор на шасцімесячныя курсы з мэтай папоўніць 
недахоп настаўнікаў для яўрэйскіх пачатковых школ. 

16 кастрычніка 1940 г. выйшла пастанова ЦК КП(б)Б «Аб вывучэнні 
партыйнымі і савецкімі работнікамі БССР беларускай мовы», праве- 
дзены нарады настаўнікаў па пытанні вывучэння беларускай мовы. Пры 
партыйных кабінетах былі арганізаваны гурткі па вывучэнні беларускай 
мовы партыйна-савецкімі работнікамі, пры школах – гурткі і семінары па 
вывучэнні беларускай мовы вучнямі і настаўнікамі. Асобныя партыйна-
савецкія работнікі і ўстановы перайшлі на беларускую мову [21, арк. 8–11; 
22, арк. 60–61]. Разам з тым многія работнікі фармальна аднесліся да выка-
нання пастановы. Аналагічная сітуацыя назіралася ў іншых нацыянальных 
рэгіёнах СССР. Так, у лістападзе 1940 г. «многія абласныя, гарадскія і ра-
ённыя арганізацыі і ўстановы [Джалал-Абадскай вобласці Кіргізскай ССР] 
не выконвалі пастановы ЦК УКП(б),… зусім не прыступілі да вывучэння 
кіргізскай мовы…, да арганізацыі вывучэння кіргізскай мовы ставіліся фар-
мальна: наведвальнасць заняткаў нізкая, урокі пачынаюцца з спазненнем  
і нярэдкія выпадкі зрыву заняткаў» [17, с. 584].

У гэтых мэтах 24–25 студзеня 1941 г. была прынята пастанова Бюро  
ЦК КП(б)Б «Аб вывучэнні беларускай мовы ў ВНУ, тэхнікумах і школах 
БССР». Рэкамендавалася павялічыць лік прадметаў для выкладання на 
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беларускай мове, выкарыстоўваць яе ў адносінах паміж выкладчыкамі 
і студэнтамі, у службовай дакументацыі. З прыняццем пастановы рабо-
та аддзяленняў народнай адукацыі, настаўніцкія канферэнцыі, нарады  
і справаводства ў беларускіх школах былі пераведзены на беларускую мову, 
прымаліся меры па напаўненні школьных бібліятэк беларускай літаратурай 
і вяртанні беларускай мовы ў навучальна-выхаваўчы працэс [23, арк. 65]. 
Аналагічныя пастановы ў абарону моў тытульнага насельніцтва былі пры-
няты ў іншых саюзных і аўтаномных рэспубліках. Так, да чэрвеня 1941 г. 
быў распрацаваны план вяртання на родную мову выкладання ў старшых 
класах сярэдніх школ Чувашскай АССР на працягу 1941–1943 гг. [17, с. 635].

10 чэрвеня 1941 г. Бюро ЦК КП(б)Б прыняла рашэнне аб выданні на 
беларускай мове органа ЦК ЛКСМБ грамадска-палітычнага і літаратурна-
мастацкага маладзёжнага часопіса «Малады патрыёт» тыражом у 20 тыс. 
экз. [23, арк. 65]. Адной з задач, якія стаялі перад партыйна-савецкімі 
работнікамі, з’яўлялася ўзмацненне культурнага абслугоўвання белару-
скага насельніцтва Беластоцкай вобласці. Так, арганізацыі мастацкага 
абслугоўвання працавалі на польскай, ідыш і рускай мовах, у выніку чаго 
культурныя запыты карэннага беларускага насельніцтва не былі задаволены 
[16, арк. 13].

Такім чынам, першапачаткова пасля далучэння Заходняй Беларусі да 
БССР савецкая ўлада імкнулася дэманстраваць нацыянальнае і культурна-
моўнае раўнапраўе. Саветызацыя Заходняй Беларусі суправаджалася 
распаўсюджваннем на новадалучаныя тэрыторыі падыходаў да вырашэн-
ня нацыянальнага пытання, якія склаліся ў БССР з сярэдзіны 1930-х гг.  
У другой палове 1940 г. савецкая ўлада пачала перагляд нацыянальнага кур-
су ў напрамку ўліку нацыянальных патрэб насельніцтва.
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