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У лiicy важнейших задач культурнага будаунщтва у БССР 
лшвщацыя нешсьменнасщ i малашсьменнасщ насельтцтва  
з’яулялася першаетупеннай. Гэтай праблеме юраунщтва рэспублна 
надавала вялпсую увагу. 26 снежня 1919 г. выдадзены Дэкрэт СНК 
РСФСР «Аб л1кввдацьп нешсьменнасщ сярод дарослага насельтцтва 
РСФСР», паводле якога асобы ва узросце ад 8 да 50 гадоу, што не умел1 чытаць i 
шсаць, абавязвалкн вучыцца грамаце на роднай або рускай мове. Адпаведны загад 
быу выдадзены и  снежня 1920 г. Ваенна-рэвалюцыйным камггэтам ССРБ за подшсам 
А. Чарвякова. У iM гаварылася: «Усе грамадзяне ССР Беларусь ад 8 да 50 гадоу, як!я не 
умеюць чытаць i шсаць, павшны не далей як за адзш год, л1чачы з 15 студзеня 1921 г., 
навучыцца грамаце на роднай щ рускай мове» [l, л. 50]. Да асоб, я ш  ухшял1ся ад 
навучання, павшны был1 прымяняцца розныя меры пакарання: перавод з вышэйшай 
харчовай катэгорьп у тжэйшую, пазбауленне пайка, выключэнне з лшу членау 
нрафесшнага саюза i шш.

^  Захады Наркамасветы,
нашраваныя на лжвщацыю 
нешсьменнасщ насельтцтва

.Шквщацыя нешсьменнасщ у Беларучя 
праходзша у складаных умовах. Справа у тым, 
што у краше, акрамя беларусау, пражывал] 
i палящ, i яурэ1, i русгая. Неабходна было 
захоуваць правы ycix нацыянальнасцей, таму у 
Беларуси стваралкя беларусюя, русюя, польсйя 
i яурэйсюя школы.

Работа па лшввдацьп нешсьменнасщ у 
рэспублщы праводзшася у трох напрамках: ства- 
рэнне апарату па лшвщацьй нешсьменнасщ, 
аргашзацыя школ для дарослых, аптацыйная 
дзейнасць [2, арк. 432].

У лшеш 1920 г. СНК РСФСР утварыу 
Усерасшскую надзвычайную KaMiciro па 
лшвщацьй нешсьменнасщ. Аналапчная кам1с!я
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была створана пры Палггасвеце Наркамасве
ты ССРБ у лштападзе 1920 г. Згодна з пала- 
жэннем аб 1убернсюх надзвычайных камю1ях 
па лжвщацьй нешсьменнасщ яны з’яулял1ся 
часовым! самастойным! органам!. У ix зада
ны уваходзша распрацоука агульнадзяржауных 
планау i праграм па лпсвщацьй нешсьменнасщ 
для пэ^шай губерш [1, арк. ill].

Нягледзячы на в я л т я  матэрыяль- 
ныя цяжкасщ, ужо у 1921 г., першым годзе 
м1рнага сацыялютычнага 
будаушцтва, рэспублшан- 
ская i павятовыя над- 
звычайныя KaMicii па 
лшвщацьй нешсьменнасщ 
разгарнул1 маштабную 
дзейнасць -  вял1 улж 
нешсьменных, аргашзоуват 
новыя лжпункты, школы
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тсьменнасщ, хаты-чытальш. Вялшае значэн- 
не надавалася забеспячэнню лшпунктау i школ 
тсьменнасщ памянпсанняш, палгвам, асвятлен- 
нем, букварам!, сшыткаш. Улж нетсьменных i 
малатсьменных у г. Мшску праводз1уся Статы- 
стычным адцзелам Наркамасветы, у паветах -  
павятовыш i валасныш надзвычайныш каюс1яш 
пры пасрэднщтве валасных упаунаважаных з пры- 
цягненнем сельсюх Саветау i мясцовых работшкау 
культустаноу. Колькасць нетсьменных у  ССРБ у 
1921 г. складала 503 тыс. чалавек, щ каля 39% 
жыхароу рэспублш [3, арк. ю].

Зразумела, каб правесщ на тэрыторьп Беларуа 
усеагульную лшвщацыю нетсьменнасщ, неаб- 
ходна было прыцягнуць для гэтага усе куль- 
турныя алы, а таксама вялш!я матэрыяль- 
ныя сроды. У першую чаргу усе настаунж 
абавязвалкя праводзщь занятга з дарослым1 у 
вячэртх школах тсьменнасщ. Работнт асветы 
(ураджэнцы Беларуа) бьий нашраваны з Pacii 
(паводле пастановы СНК ад 9 мая 1921г.) у рас- 
параджэнне Наркамасветы Беларусь Дзяржвы- 
давецтвам Беларуа да лютага 1921 г. было над- 
рукавана 50 тыс. экзэмплярау буквара i тысяча 
экзэмплярау разразной азбук!. Да пачатку ву- 
чэбных заняткау выйшла у свет «Практычная 
граматыка беларускае мовы» Я. Лёсша.

3 верасня 1920 г. па жшвень 1921 г. быу ад- 
крыты 41 лшпункт. Школы тсьменнаст для да- 
рослых пача/ii дзейшчаць пры саюзах, савецюх 
установах, Muiii^bii, клубах, фабрыках, заводах. 
На канец 1921 г. на Беларусл дзeйнiчaлa 1088 
школ па лiквiдaцыi негисьменнасц1 [4, с. 52].

Сюраванасць дзяржавы на новую эканам1чную 
пал1тыку стала прычынай скарачэння апарату Над- 
звычайнай KaMicii па лшвщацьп нетсьменнасщ. 
Гэта прывяло да аб’яднання камюп з пададцзе- 
лам школ для дарослых пры Г ал оупал ггасвеце, 
а у студзен1 1922 г. -  пера^лварэпня у аддзел 
школ для дарослых па л1квщацьп нетсьменнасщ. 
У вытку далейшага скарачэння супрацоуншау (у 
лютым, а затым у Mai) у аддзеле застауся адз1н 
1нструктар, а колькасць школ была скарочана 
да мппмуму. Да таго ж мнопя школы паступова 
спынял1 сваю дзейнасць з-за недахопу сродкау. 
Самай неадкладнай задачай таго часу з’яулялася 
л1квщацыя нетсьменнаст сярод падлеткау ва 
узросце ад 14 да 18 гадоу. Што тычылася inmbix 
грамадзян, то яны прыцягвалюя да вучобы у до- 
браахвотным парадку.

У дзейнасць па лжвщацьп неп1сьменнасщ да- 
рослага насельн1цтва рэспублт }тслючыл1ся i 
прафесшныя саюзы Б ел ару ci, я тя  праводзЫ гэ- 
тую работу за кошт адайчэнняу культфондау. На 
з’ездах прафесшных саюзау рэспубл1к1 нароут 
з гаспадарчым1 пытанням1 абмяркоувал1ся 
пытант аб л!квщацьп неп1сьменнасц1 членау

прафсаюзау. У вын1ку 6bmi адкрыты школы гра- 
маты на прадпрыемствах гарбарнай, х1м1чнай, 
швейнай прамысловасщ, саюза работшкау на- 
роднага харчавання i шшых.

У Mai 1923 г. у Маскве адбыуся II Усерастсю 
з’езд па лшвщацьп нетсьменнасщ. Пасля з’езда 
упершыню быу складзены план, згодна з янм 
неабходна было лжвщаваць неп1сьменнасць ся
род населыпцтва БССР ва узросце ад 18 да 35 
гадоу да ю-гадовага юбшею Кастрычнщкай 
рэвалюцьп, а сярод членау партьй, камсамола, 
прафсаюзау, дэлегатак жаночых аддзелау -  да 
1 мая 1925 г.

У саугасах лшввдацыя неп!сьменнасц1 
праводзшася у школах, яия утрымл1вал1ся за 
кошт культфонду саюза работшкау зямл! i лесу 
Наркамзема БССР. Л1квщацьш неп!сьменнасщ 
сярод дапрызыуткау 1902-1903 гг. нараджэн- 
ня павтна была завяршыцца да 23 лютага 
1924 г. У кожнай воласщ у 1923-1924 гг. для 
лшвщацьп нетсьменнасщ стваралася па ад- 
ной школе. Валасныя школы утрымл1вал1ся 
за кошт Галоупалггасветы. Згодна з пастано- 
вай Галоупал1тасветы 3 1 кастрычн1ка 1923 г. 
валасньш выканаучыя кам1тэты выклшaлi ycix  

неп1сьменных дапрызыуншау, заб1рал1 у ix даку- 
менты, выдaвaлi часовае пасведчанне i аб’яулял1 
iM, за HKiMi школам1 яны замацаваны. Аднача- 
сова з дапрызыуншам1 выкл!кал1ся настаун1ю, 
як1м перадавал1ся cnicbi неп1сьменных i як1я 
штомесяц здавал1 справаздачу валасному вы- 
канкаму, а павятовыя выканаучыя кам1тэты 
i упаунаважаныя Галоупал!тасветы падавал! 
звести пра лшвщацыю неп1сьменнаст у Над- 
звычайную KaMiciro.

Што тычыцца л!кв1цацьй нешсьменнасц! сярод 
падлеткау (рабочай моладз1), то яна здзяйсняла- 
ся наступным чынам. Наркамасветы зацвердз1у 
так)то колькасць школ i навучэнцау у ix: у Ма- 
зыры -  1 школа на 160 чалавек, Бабруйску -  2 
школы на 160 чалавек, Барысаве -  2 школы на 
120 чалавек, Ггумет -  2 школы на 30 чалавек, 
Сл5щку -  1 школа на 160 чалавек, Мшску -  
3 школы на 160 чалавек [5, арк. 138]. Тэрмш на- 
вучання у школах рабочай моладз1 складау тры 
гады -  два асноуныя i адз1н падрыхтоучы для 
малашсьменных i неп1сьменных па семестра- 
вай cicT3Me.

3 паляпшэннем эканам1чнага i ф!нансавага 
станов1шча Беларус1 ажывшася работа па 
л1квщацы1 неп1сьменнасц1 сярод працоуных. 
Колькасць асоб, як1я авалодвал1 граматай у 
1923/24 навучальным годзе, у параунант з 
пaпяpэднiм узрасла больш чым на 4,5 тыс. ча
лавек i складала амаль 8 тыс. У 1924/25 наву
чальным годзе ix колькасць павял1чылася да 
37,4 тыс. чалавек.
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"га. Таварыства «Прэч 
нешсьменнасць» i яго роля 
у навучанш дарослых

У 1926 г. канчаткова аформшася таварыства 
«Прэч нешсьменнасць», якое узначалгу старшы- 
ня ЦБК БССР А. Чарвякоу. На жшвень 1926 г. 
у беларусюм таварыстве нал1чвалася больш 
за 25 тыс. членау [6, с. 77]. Кал1 у 1924 г. 
лшпункты 1снавал1 на дзяржауныя сродга у 
асноуным пры агульнаадукацыйных школах, то 
з 1924 г. пачал1 дзейшчаць гуртга i лшпункты 
па лшй таварыства «Прэч нешсьменнасць». 
На 1 жшуня 1926 г. з 2630 лшпунктау, што 
мелшя у БССР, 913 працавал1 па лшй таварыства 
«Прэч нешсьменнасць» [7, арк.1]. Станоучым 
з’яуляецца i тое, што у гэтыя гады актыуна 
аргашзоувалюя сельск1я ячэйкь Напрыклад, у 
1926 г. са 150 ячэек, што мелюя у Мшскай акру- 
зе, 48 знаходзШся у сельскай мясцовасщ.

У складзе Савецкага Саюза, паводле даных 
1926 г., БССР па шсьменнасщ знаходзшася на 
3-м месцы пасля Украшы i РСФСР. Але у рабо- 
це па лшвщацьй нешсьменнасщ мелкя i недахо- 
пы. Так, колькасць тых, хто завяршыу навучанне 
на лпспунктах, складала толыа 6о% ад агульнай 
колькасщ ix навучэнцау. Зразумела, што не хапа
ла сродкау, не бьий распрацаваны дзейсныя фор
мы i метады шраунщтва, не было CBaix кадрау. 
Значная колькасць асоб, яшя прыцягвал1ся 
да навучання нешсьменных, не з’яулялкя 
настаушкам1, таму з 1927 г. Наркамасветы 
распачау падрыхтоуку кадрау. У гэтым жа годзе 
у Мшску nanani працаваць Усебеларусюя курсы 
перападрыхтоую лшвщатарау нешсьменнасщ i 
малашсьменнасщ [8, с. 170-171].

Да канца 1927 г. у рэспублщы склалася 
сютэма асветы для дарослых i падлеткау. Пер- 
шай ступенню у гэтай сютэме стал1 школы i 
пункты па л1квщацьй нешсьменнасщ, праця- 
гам яюх з’яулял1ся аднагадовыя школы для 
малап1сьменных дарослых i пераросткау. На 
базе школ для малашсьменных стварал1ся двух- 
гадовьш вячэрн1я школы, а таксама вячэрн1я 
школы павышанага тыпу з пящгадовым наву- 
чаннем. Яны i бьтл1 апошняй ступенню у cicT3Me 
асветы дарослых, дзе слухачы ivtarai атрымаць 
агульную сярэднюю адукацыю i набыць веды, 
патрэбныя iM для паступлення у вышэйшьш на- 
вучальньы установы.

У кастрычшку 1928 г. прайшоу II Усебеларусю 
з’езд таварыства «Прэч нешсьменнасць», яы 
прыняу перспектыуны план да канца 1935 г. 
У сваёй прамове на з’ездзе старшыня ЦБК 
БССР Чарвякоу падкрэслгу, што яшчэ за- 
стаецца вялш  фронт работы па лшвщацьй 
нешсьменнасщ, яга не ахоплены дзяржауным!

мерапрыемствам1, i запауненне гэтага прарыву 
на так1м адказным участку ускладаецца на та
варыства «Прэч нешсьменнасць», якое павшна 
узгаднщь сваю дзейнасць з органам! Наркамас
веты [9, арк. 97, 100].

У жшуш 1928 г. ЦК УЛКСМ прыняу пастанову 
«Аб правядзенш усесаюзнага культурнага пахо- 
ду моладзЬ>, адной з асноуных задач якога была 
барацьба з неп!сьменнасцю i бескультур’ем. Кам- 
самол Беларус1 у 1929 г. правёу масавы культ- 
паход па л!квщацьй не1Йсьменнас1ц. Mi некая 
акружная камсамольская арган1зацьтя ствары- 
ла 551 л1кпункт, дзе вучылася 13 тыс. чалавек, 
i 16 школ малашсьменных, у ЯК1Х нал1чвалася 
боо навучэнцау [ю, с. 178]. Кожны nicbMei-шы 
камсамолец пав!нен быу навучыць аднаго 
неп1сьменнага. У камсамольсю бшет кожнага 
члена УЛКСМ укладвауся спецыяльны л!сток, у 
яюм раб!лася адзнака аб колькасщ навучаных 
iM чалавек.

Адкрыццю новых пунктау па лшвщацьй 
нешсьменнасщ i павел1чэшп у ix колькасщ 
навучэнцау caдзeйнiчaлi месячн1ю «За 
шсьменнасць». У час месячнша 1928 г. праводзгуся 
збор грашовых сродкау праз газеты, латарэю, 
падшеньш люты, а таксама за кошт працэнтных 
надбавак на цану шва, гарэлга, вша, на бшеты у тэ- 
атр i ино. Наркамасветы i Беларускае дзяржаунае 
вьщавецтва наюроувал1 на месцы падручнЫ i 
дапаможнш. Рэдакцьй цэнтральных i акруговых 
газет выпускал! прысвечаныя месячшку нумары i 
на працягу кампанп адлюстроувал1 дзейнасць та
варыства «Прэч нешсьменнасць».

Наркамасветы i таварыства з 1 сакавша 1928 г. 
пачал1 праводзщь конкурс на лепшы л1кпункт, 
лепшага лшвщатара HenicbMeHHacni i лепшую 
ячэйку таварыства «Прэч нешсьменнасць». Ма- 
тэрьшлы i Bbmiid конкурсу публ!кавал1ся у газе
тах «Беларуская вёска», «Чырвоная змена» i у 
акруговых газетах. Безумоуна, дадзены конкурс 
адыграу станоучую ролю у арган!зацьн работы 
па лшвщацьй нешсьменнасщ.

ЦК КП(б)Б у лютым 1929 г. на XII з’ездзе 
КП(б)Б, затым у Mai гэтага ж года на пасяджэнш 
Сакратарыята ЦК КП(б)Б пастав1у задачу -  
скарацщь колькасць неп1сьменных з 725 тыс. да 
177 тыс. чалавек, дабщца рашучага пералому у 
дзейнасщ па л1квщацьй неп1сьменнасщ.

У адпаведнасщ з павел1чэннем тэмпау рабо
ты па лшвщацьй нешсьменнасщ павял1чьийся 
i грашовыя вьщатю, яйя у 1929/30 навучаль- 
ным годзе сюяадал1 1 082 ООО рублёу (344 688 
рублёу у 1928/29 навучальным годзе) [11, арк. 
289]. Ацнак гэтыя сродю дапускалася трац1ць 
не па прамым прызначэнн!. 3 боку Наркамасве
ты БССР i яго органау на месцах не прымал1ся 
меры, каб лшвлдаваць гэтую з’яву. Так, кошт
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навучання за год аднаго нетсьменнага складау 
6 рублёу 12 капеек, аднак на справе адпускала- 
ся толыа 10—18 капеек, у 1925/26 навучальным 
годзе не выкарыстана 15 тыс. рублёу, у 1926/27 -  
50 тыс. рублёу, не усе сродю выкарыстаны i у 
1927/28 навучальным годзе.

Утчваючы гэта, Сакратарыят ЦК КП(б)Б 
на пасяджэннях 20 студзеня i 1 лютага 1930 г. 
разгледзеу пытанне «Аб стане працы па 
л1квщацьи нетсьменнасщ у БССР» i пастанав1у 
забаранщь выкарыстанне сродкау, яи я  
адпускалк'я ЦБК на лшвщацыю нетсьменнасщ, 
на шшыя патрэбы. ЦК КП(б)Б пастав1у пе- 
рад партыйным1, савецюм1, прафсаюзньпш i 
грамадсюм1 аргашзацыям1 задачу за тры гады 
лшвщаваць нетсьменнасць сярод працоунага 
насельшцтва ва узросце 36 i больш гадоу.

У чэрвеш 1930 г. ЦБК i СНК БССР прышип па- 
станову аб абавязковым навучант, паводле якой 
усе нетсьменныя ва узросце ад 12 да 45 гадоу 
(як у вёсцы, так i у горадзе), не пазбауленыя 
выбарчых правоу, павшны бьип зарэпстравацца 
да 1 жн1уня 1930 г. у месцах пражывання i 
лшвщаваць сваю нетсьменнасць у наступныя 
тэрмшы: а) рабочыя i члены прафсаюзау -  на

працягу 1930 г.; б) сельскагаспадарчыя рабочыя, 
батрага, дапрызыунпа 1909-1910 гг. -  да 1 мая 
1931 г.; в) астатняе працоунае насельшцтва, у пер
шую чаргу калгасшю -  на працягу 1931-1932 гг. 
Асобы, яия скончьип сямшадовую школу, аба- 
вязаны был1 на працягу 1930-1932 гг. наву- 
чыць аднаго нешсьменнага. Таго, хто ухшяуся 
ад рэпстрацьп або ад вучобы, прыцягвал1 да 
адказнасщ i нават штрафавал1 у памеры да 15 
рублёу, а хто зрывау гэту работу, то штрафавал1 
у памеры ад 5 да 25 рублёу Hi прыцягвал1 да 
прымусовай працы тэрмшам да аднаго месяца.

Таю цвёрды падыход да вырашэння пытання 
лшвщацьп нетсьменнасщ дыктавауся часам. Па- 
скораныя тэмпы сацыялютычнага будаунщтва 
i задачы сацыялютычнага пераутварэння на- 
роднай гаспадарю патрабавал1, каб дзей
насць па лшвщацьп нетсьменнасщ адпавяда- 
ла асабл1васцям рэканструкцыйнага перыя- 
ду. Менав1та таму гэты працэс набыу да кан- 
ца 1920 гадоу масавы характар. У рабоце па 
лшвщацьп нетсьменнасщ вырашальную ролю 
адыграл! настаун1ю, шсьменньтя працаун1ю фа- 
брык, заводау, саугасау, калгасау, аргашзацый i 
устаноу, школьнпа, студэнты.

У вышку плённай працы па лшвщацьп нетсьменнасщ у рэсп>'блщы значна узрасла колькасць 
п1сьменных. Паводле nepanicy 1926 г., тсьменным было 53,3% насельшцтва, да канца 1929 г. -  
63,0%, да канца 1930 г. -  69,0% [13, с. 14].

Настаунщтва Беларуа з’яв!лася вядучай сшай у барацьбе за лгквщацыю нетсьменнасщ 
i малап1сьменнасщ дарослага насельнщтва. Сктэма асветы для дарослых i падлеткау уклю- 
чала школы i пункты па лшвщацьп нетсьменнасщ (лшпункты), аднагадовыя школы для 
малап1сьменных дарослых i пераросткау, двухгадовьш вячэрнья рабочыя i сялянаоя школы, 
як1я давал! веды у аб’ёме пачатковай школы, i пящгадовьш вячэрн1я школы павышанага тыпу. 
Апопнпя давал1 ахульщло сярэднюю адукацыю, садзеЙ1пчал1 павышэнню щэйна-пал1тычнага 
узроуню i вытворчай квал1ф1кацьп сл^ачоу, як1я атрымл1вал! веды, патрэбныя iM для пасту- 
плення у вышэйшьш нав_\чальныя установы.
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