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Пушкін І.А. 

КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ БЕЛАРУСІ 1980-х гг. 

У ЦЭНТРАЛЬНЫХ АРХІВАХ РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ 
 

Нацыянальная палітыка ў БССР другой паловы 1980-х гг., асаблівасці 

ўзнаўлення этнічных адметнасцей у першыя гады ўсталявання дзяржаўнага 

суверэнітэту Рэспублікі Беларусь, грамадскае, рэлігійнае і культурнае жыццѐ 

нацыянальных супольнасцей знайшлі сваѐ адлюстраванне ў дакументах Дзяржаўнага 

архіва Расійскай Федэрацыі (ДАРФ) і Расійскага дзяржаўнага архіве навейшай гісторыі 

(РДАНГ). 
У ДАРФ дакументы па гісторыі этнакультурнай шматвобразнасці і 

міжнацыянальных адносінах у Беларусі (БССР) знаходзяцца ў фондах: Р-6991 ―Савет 
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па справах рэлігій пры СМ СССР. 1947–1991 гг.‖ (вопісы 4, 6), Р-9497 ―Парламенцкая 

група СССР. 1989–1991 гг. (вопіс 9)‖, Р-9654 ―З‘езд народных дэпутатаў СССР, 

Вярхоўны Савет СССР і іх органы. 1989–1991 гг.‖ (воп. 1 ―Дакументы З‘езда народных 

дэпутатаў СССР. 1989–1991 гг., вопісы 5 і 6 ―Дакументы сесій ВС СССР. 1989–1991 гг., 

воп. 7 ―Дакументы камітэтаў і камісій ВС СССР, пастаянных камісій палат ВС СССР, 

камітэтаў і камісій Прэзідыума ВС СССР. 1989–1991 гг., воп. 8 ―Дакументы 

Прэзідыума ВС СССР. 1989–1991 гг., воп. 10 ―Дакументы сакратарыята ВС СССР. 

1989–1991 гг.). У РДАНГ у фондах № 2 ―Пленумы ЦК УКП(б) – ЦК КПСС. 1941–1990 
гг.‖, № 5 ―Апарат ЦК КПСС. 1952–1984 гг.‖ (вопісы 55, 84, 90 ―Аддзелы ЦК КПСС‖) і 

№ 89 ―Калекцыя рассакрэчаных дакументаў‖. 
Найбольшую цікавасць уяўляюць: 1) матэрыялы па міжнацыянальных адносінах, якія 

асвятляюць сацыяльна-эканамічнае развіццѐ і нацыянальны склад СССР, у тым ліку 

становішча і ролю БССР; 2) асноўныя палажэнні і пастанова Пленума ЦК КПСС ад 

20.09.1989 г. аб нацыянальнай палітыцы партыі ў сучасных умовах (платформа КПСС), якія 

былі прыняты на Пленуме ЦК КПСС ―Аб нацыянальнай палітыцы партыі ў сучасных 

умовах‖ (1989 г.); 3) тэкст выступу міністра УС СССР В. Бакаціна на Пленуме ЦК КПСС 

(1989 г.), на якім ѐн у якасці сродка вырашэння міжнацыянальных канфліктаў агучыў 

наступны: ―Во всех случаях МВД СССР практически имеет одну меру – и эта мера одна – 
ввод извне крупных сборных, причѐм со всей страны милицейских формирований, 

курсантов и слушателей училищ, школ, а главное – подразделения внутренних войск‖ [8, 

арк. 52–53]; 4) прапановы партыйных камітэтаў, цэнтральных ведамстваў і ўстаноў, 

спецыялістаў па нацыянальных праблемах, якія былі падрыхтаваны дзяржаўна-прававым 

аддзелам ЦК КПСС да вераснѐўскага Пленума ЦК (1989 г.); 5) пастанова палітбюро ЦК 

КПСС ад 25.01.1989 г. ―Аб негатыўных аспектах міжнародных сувязей некаторых 

самадзейных грамадскіх аб‘яднанняў‖; 6) інфармацыйныя справаздачы аддзела Савета па 

справах рэлігійных культаў пры СМ СССР, лісты ў Савет, у якіх асвятляюцца пытанні 

ідэнтычнасці польскага і яўрэйскага насельніцтва БССР і нацыянальнай палітыцы 

кіраўніцтва БССР у 1980-я гг.; 7) статыстычныя справаздачы аб нацыянальным складзе 

органаў прадстаўнічай улады ў БССР на 1.01.1990 г.; 8) праект Закона СССР ―Аб узмацненні 

адказнасці за замахі на нацыянальнае раўнапраўе грамадзян і гвалтоўнае парушэнне 

адзінства тэрыторыі СССР‖ і матэрыялы да яго; 9) Закон СССР ―Аб мовах народаў СССР‖, 

яго праекты і прапановы да іх ад розных камісій; 10) Закон СССР ―Аб свабодным 

нацыянальным развіцці грамадзян СССР, якія пражываюць за межамі сваіх нацыянальна-
дзяржаўных утварэнняў ці не маюць іх на тэрыторыі СССР‖ і папраўкі да яго зместу; 11) ліст 

―Аб сустрэчы з прадстаўнікамі камісій па пытаннях нацыянальных адносін‖ (1990 г.); 12) 

ліст ад 20.02.1991 г. загадчыка аддзела па пытаннях міжнацыянальных адносін сакратарыята 

ВС СССР Л. Шышова аб пачатку працы па распрацоўцы агульнай канцэпцыі стварэння 

механізма для пераадолення міжнацыянальных канфліктаў і іншыя. 
Асноўныя кірункі нацыянальнай палітыкі ў адносінах да палякаў і яўрэяў 

дазваляюць прасачыць матэрыялы аб ходзе выкання пастановы Савета па справах 

рэлігійных культаў пры СМ СССР ―Аб мерах па ўзмацненню кантроля за выкананнем 

заканадаўства аб рэлігійных культах каталіцкімі аб‘яднаннямі ў БССР‖ (1982 г.) і 

створанага 29.03.1983 г. адпаведнай пастановай ЦК КПСС, па ініцыятыве аддзела 

прапаганды ЦК КПСС і КДБ СССР, Антысіянісцкага камітэта савецкай грамадскасці 

[10, арк. 7–10]. 
У адпаведнасці з пастановаю (1982 г.) апаратам упаўнаважанага Савета ўвесь 

час вялася праца па адбору кандыдатаў на вучобу ў Рыжскую каталіцкую духоўную 

семінарыю з ліку лаяльных вернікаў і з улікам іх месца жыхарства [2, арк. 35–44]. З 22 

па 29.09.1985 г. намеснік загадчыка аддзела Савета знаходзіўся ў камандзіроўцы ў г. 

Рыга з мэтаю праверкі хода выканання пастановы Савета ад 24.02.1983 г. ―Аб 
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паляпшэнні палітычнага выхавання навучэнцаў каталіцкіх духоўных семінарый‖. У 

Рыжскай каталіцкай духоўнай семінарыі на 1.10.1985 г. навучаліся на 6 курсах – 62 
слухача 7 нацыянальнасцей: латышоў – 13, палякаў – 21, украінцаў – 12, беларусаў – 6, 
немцаў – 7, эстонцаў – 2, рускіх – 1. Так, у 1985 г. было прынята 8 чал.: украінцаў – 3, 
палякаў – 2, беларусаў – 2, эстонцаў – 1. З іх 2 з Гродзенскай вобласці БССР. У той час 

нярэдкімі былі выпадкі, калі ў семінарыю прымаліся асобы, якія раней пражывалі на 

тэрыторыі БССР і для паступлення ў семінарыю спецыяльна пераехалі ў ЛатССР. Гэта 

катэгорыя людзей уладкоўвалася на працу качагарамі, вартаўнікамі ў мясцовыя 

касцѐлы, рознарабочымі на дзяржаўныя прадпрыемствы [3, арк. 6–8]. 
На працэс актывізацыі дзейнасці веруючых паўплывала палітыка ―перабудовы‖. 

У 1989 г. у Фарным касцѐле г. Гродна кс. Т.Кандрусевіч (сѐння глава рыма-каталіцкай 

царквы ў Беларусі), кажучы аб абнаўленні жыцця ў Хрысце, падкрэсліў: ―Перестройка, 

демократизация, гласность, осуществляемые в нашей стране, открыли такой широкий 

простор для деятельности церкви. Молитесь за перестройку, не бойтесь трудностей, 

работайте честно, неустанно‖ [4, арк. 40]. Каталіцкія святары ў сваіх прамовах пад час 

набажэнстваў казалі аб рэлігійна-хрысціянскіх нормах паводзінаў каталікоў, аб 

нерушнасці і вечнасці веры, імкнуліся даказаць выключную рэлігійнасць палякаў, 

абгрунтаваць ―адзінства нацыянальнай і хрысціянскай ідэяў‖, а каталіцкую царкву 

прадставіць як неад‘емны элемент духоўнай структуры польскай нацыі [2, арк. 43–44]. 
Цікавай крыніцай для вывучэння нацыянальнай ідэнтычнасці з‘яўляюцца звароты 

веруючых БССР да мясцовых і цэнтральных уладаў аб вяртанні касцѐлаў і рэгістрацыі 

рэлігійных аб‘яднанняў. Напрыклад, у 1985 г. паступіла падобная заява веруючых в. Дарава 

Ляхавіцкага раѐна Брэсцкай вобласці ў Савет па справах рэлігійных культаў пры СМ СССР. 

Ад імя каталіцкага таварыства яго падпісалі 7 асоб. З іх 4: Марчык Браніслава, Марыя 

Адаська, Браніслава Пятроўка, Ганна Янкоўская паставілі свае подпісы на польскай мове [1, 

арк. 14–17]. У другой палове 1980-х гг. у цэлым саюзныя органы станоўча рэагавалі на 

звароты грамадзян, але мясцовыя ўлады БССР да 1990 г. не рэгістравалі рэлігійныя 

аб‘яднанні і не вярталі храмы. 
Да пачатку 1989 г. ва ўсіх лістах веруючых гаворка ішла толькі аб рэлігіі, ніякіх 

згадак пра нацыянальнасць не было. Аднак гэтыя звароты рыхтавалі глебу і 

справакавалі нацыянальнае адраджэнне. 
У студзені 1989 г. у ЦК КПСС на імя М.Гарбачова быў накіраваны ліст 

служыцеляў РКЦ наконт запрашэння ксяндзоў з Польшчы. У адказ прагучала, што 

асноўнай прычынай, робячай немагчымым запрашэнне ў Беларусь польскіх ксяндзоў, 

з‘яўляецца адмова Ватыкану ўрэгуляваць межы каталіцкіх епархій у адпаведнасці з 

дзяржаўнымі межамі СССР, у прыватнасці ў Беларусі [4, арк. 7]. Каб знайсці выйсце з 

складанага кадравага пытання было вырашана зрабіць стаўку не на тэрытарыяльны 

фактар, а на нацыянальны, што паспрыяла кансалідацыі палякаў у Беларусі. 25.12.1989 

г. Савет па справах рэлігійных культаў пры СМ СССР звяртаецца да намесніка 

старшыні СМ БССР Н. Мазай: ―В соответствии с поручением СМ СССР Советом по 

делам религий рассматривается вопрос о возможности привлечения ограниченного 

числа священнослужителей из ПНР для обслуживания ряда католических приходов 

Белоруссии, расположенных в местах компактного проживания лиц польской 

национальности‖ [4, арк. 95]. Склалася сітуацыя: каб зарэгістраваць рэлігійнае 

аб‘яднанне быў патрэбны святар. Каб ѐн з‘явіўся трэба было даказаць або выказаць 

сваю польскасць, нават нягледзячы на тое, што твае продкі і ты беларус. Гэта 

падштурхнула людзей да польскасці, згуртавала і з‘яднала палякаў Беларусі. Адразу 

актывізаваўся працэс па стварэнню польскіх нацыянальных арганізацый, прычым на іх 

арганізацыйных сходах прысутнічалі ксяндзы, у прыватнасці Т. Кандрусевіч. Адбылося 

супадзенне рэлігійнага і нацыянальнага фактараў, намераў і мэтаў уладаў Польшчы і 
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СССР. Адны разыгрывалі палітычную карту палякаў на усходзе, другія імкнуліся 

спыніць шматлікія звароты грамадзян. Безумоўна, гэта адзін з фактараў актывізацыі 

грамадскай дзейнасці палякаў у Беларусі ў канцы 1980-х – пачатку 1990-х гг. Акрамя 

рэлігійнага, значную ролю аказвалі сацыяльны і эканамічны фактары. 
Захаванне родных моў нацыянальнымі супольнасцямі Беларусі знайшло сваѐ 

адлюстраванне ў матэрыялах да пастановы ЦК КПСС і інфармацыйным лісце ад 

5.02.1987 г. сакратара ЦК КПБ В. Пячэнікава ў ЦК КПСС аб прынятых мерах па 

вырашэнню пытанняў, узнятых у лістах беларускіх пісьменнікаў і работнікаў культуры 

[12, арк. 1–23]. 10.03.1987 г. адбылося пасяджэнне сакратарыята ЦК КПСС, на якім, 

сярод іншага, разглядалася пытанне ―Аб лістах пісьменнікаў, артыстаў і навукоўцаў 

БССР па пытаннях развіцця нацыянальнай мовы і культуры‖ [11, арк. 1–10]. Істотна 

паўплывала на ўзмацненне пазіцый рускай мовы ў Беларусі пастанова ЦК КПСС і СМ 

СССР ад 16.05.1983 г. аб дадатковых мерах па паляпшэнню вывучэння рускай мовы ў 

навучальных установах саюзных рэспублік [9, арк. 1–97]. 
24.04.1990 г. быў прыняты ВС СССР Закон СССР ―Аб мовах народаў СССР‖. 

Пры яго абмеркаванні паступіла шэраг прапаноў ад розных камісій і дэпутатаў. 

Некаторыя з іх не былі зацверджаны пры канчатковым галасаванні, але ўвайшлі ў 

заканадаўства Республікі Беларусь пасля рэферэндума 1995 г. Напрыклад, увядзенне 

згоды бацькоў на выбар мовы навучання дзяцей, у якасці адной з абавязковых 

дзяржаўных моў – рускай і іншае [6, арк. 57–59]. 
26.04.1990 г. ВС СССР быў прыняты Закон СССР ―Аб свабодным 

нацыянальным развіцці грамадзян СССР, якія пражываюць за межамі сваіх 

нацыянальна-дзяржаўных утварэнняў ці не маюць іх на тэрыторыі СССР‖. Шэраг яго 

палажэнняў знайшлі сваѐ месца ў Законе Рэспублікі Беларусь ―Аб нацыянальных 

меншасцях‖. У той жа час, на нашу думку, Закон СССР больш забяспечваў правы 

нацыянальных супольнасцей. Напрыклад, у ім зафіксавана, што ―органы власти 

обеспечивают для национальных групп: представительство в исполнительных и 

распорядительных органах, свободное использование родного языка, создание 

национальных групп в детских дошкольных учреждениях, национальных школ и 

классов, национальной культуры…‖ [5, арк. 49–56]. 
У значнай ступені фарміраванне асноўных кірункаў нацыянальна-дзяржаўнай 

палітыкі Рэспублікі Беларусь абумоўлена пазіцыяй ЦК КПСС і КПБ часоў ―перабудовы‖ ў 

СССР. Так, у рэзалюцыі ―Аб міжнацыянальных адносінах‖ ХІХ Усесаюзнай канферэнцыі 

КПСС (1988 г.) было рэкамендавана абмеркаваць пытанне аб стварэнні дзяржаўнага органа 

па пытаннях нацыянальнасцей і міжнацыянальных адносінах [7, арк. 18]. У студзені 1997 г., 

згодна ўказа Прэзідэнта, быў створаны Дзяржаўны камітэт па справах рэлігій і 

нацыянальнасцей, у лістападзе 2001 г. ѐн ператвораны ў Камітэт па справах рэлігій і 

нацыянальнасцей пры СМ РБ, 15.07.2006 г. пастановай СМ РБ ѐн рэарганізаваны і ў 

структуры Урада з‘явіўся апарат Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцей 

(вярнуліся да статуса як у часы СССР). 
На вераснѐўскім пленуме ЦК КПСС (1989 г.) была прынята ―Нацыянальная 

палітыка партыі ў сучасных умовах‖. У ѐй, у прыватнасці адзначана: ―Основные 

направления национальной политики: равноправие народов, каждый из которых 

должен иметь реальную возможность сохранить свою самостоятельность и 

самобытность, язык, культуру, традиции. Сегодня важнейшая задача заключается в 

создании действенных государственных, общественных и экономических механизмов, 

обеспечивающих органическое сочетание национальных и интернациональных 

ценностей и интересов‖ [7, арк. 9–10]. Гэта вельмі характэрна для сучаснай Беларусі. 
Такім чынам, дакументы 5 фондаў Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі і 

Расійскага дзяржаўнага архіва навейшай гісторыі ўтрымліваюць інфармацыю па 
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праблемах міжнацыянальных адносін у Беларусі 1980-х гг. Яны з‘яўляюцца важнай 

крыніцай пры даследаванні ролі савецкай ідэалагічнай і істытуцыянальнай спадчыны ў 

кіраванні этнакультурнай разнастайнасцю ў Рэспубліцы Беларусь у святле ідэалогіі 

беларускай дзяржаўнасці, а таксама ў выяўленні характару ўзаемадзеяння савецкай 

спадчыны з падыходамі да абароны меншасцей, якія прапанаваны еўрапейскімі 

інстытутамі. 
 
1. ДАРФ. – Ф. Р-6991. – Воп. 6. – Спр. 3077. 
2. ДАРФ. – Ф. Р-6991. – Воп. 6. – Спр. 3080. 
3. ДАРФ. – Ф. Р-6991. – Воп. 6. – Спр. 3138. 
4. ДАРФ. – Ф. Р-6991. – Воп. 6. – Спр. 4080. 
5. ДАРФ. – Ф. Р-9654. – Воп. 5. – Спр. 180. 
6. ДАРФ. – Ф. Р-9654. – Воп. 7. – Спр. 55. 
7. РДАНГ. – Ф. 2. – Воп. 5. – Спр. 294. 
8. РДАНГ. – Ф. 2. – Воп. 5. – Спр. 298. 
9. РДАНГ. – Ф. 5. – Воп. 90. – Спр.185. 
10. РДАНГ. – Ф. 89. – Воп. 11. – Спр. 175. 
11. РДАНГ. – Ф. 89. – Воп. 23. – Спр. 17. 
12. РДАНГ. – Ф. 89. – Воп. 23. – Спр. 37. 
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