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ПРАБЛЕМЫ КУЛЬТУРНАГА БУДАУНIЦТВА ЗАХОДНЕБЕЛАРУСКАЙ ВЁСКI (1944-1955 ГГ.) 
У ВЫКЛАДАННI ПСТОРЫI БЕЛАРУСI 

Юргевiч Н.К. 

УА «Вiцебская дзяржауная акадэмiя ветэрынарнай медьщыны» 

У выкладаннi курса гiсторыi Бепарусi асабпiвая 
цiкавасць узнiкае пры вывучэннi асобных яе 
рэгiёнау. Давопi адметным было развiццё 

тэрыторыi Заходняй Беларусi у складзе БССР 
паспя 1939 r. Аднак усе мерапрыемствы, якiя 
праводз1л1ся Савецкай дзяржавай, перарвала 

Вялiкая Айчынная вайна. Аднауленне разбуранай 
рэспублiкi патрабавала самаадданай працы i 
самаахвярнасцi насельнiцтва. Цяжкасцi пераадоль
валiся дзякуючы дапамозе з боку iншых рэспублiк 
Савецкага Саюза i урада СССР. Пры гэтым у 

аднауленнi удзельнiчала не больш 50 % даваеннай 
колькасцi вяскоуцау - гэта былi у асноуным 

жанчыны, людзi пажылога узросту i падлеткi. 
У Заходняй Беларусi у першыя пасляваенныя 

гады моцныя пазiцыi займау прыватны сектар. 
Нагадаем, што пасля вайны у сельскай гаспадарцы 
заходнiх абласцей рэспублiкi пачалася 

калектывiзацыя i наступленне на заможнае 
сялянства. lстотны уплыу на грамадска-палiтычнае 

жыццё заходнебеларускай вёскi аказвала 

дзейнасць антысавецкiх узброеных польскiх (Apмii 
Краёвай), украiнскiх (бандэраускiх), лiтоускiх 
("Лясныя брать!"), беларускiх нацыяналiстычных 

фармiраванняу, ставiушых пры ycix нацыянальных 
рознагалоссях адзiную мэту - барацьбу з Савецкай 

упадай. Асаблiва адчувальнай яна была у 
Гродзенскай вобласцi. "Бандыцкiя rpynoyкi" - так 

Савецкай упадай характарызавалiся rэтыя 
фармiраваннi - праводзiлi тэрарыстычныя акты, 

забiвалi мясцовых жыхароу за супрацоунiцтва з 
партыйнымi i савецкiмi работнiкамi, агiтавалi не 

падпарадкоувацца загадам кiраунiцтва i г.д. 

Тэракты Apмii Краёвай тармазiлi у пасляваенны 

перыяд грамадска-палiтычную актыунасць часткi 
заходнебеларускага насельнiцтва, якое iмкнулася 

удзельнiчаць у агiтацыйна-масавай рабоце партыi 
сярод вясковага насельнiцтва. Прыклады такой 

дзейнасцi зафiксаваны эмаль у кожным раёне 
Гродзенскай, Пiнскай, Полацкай, Маладзечанскай, 

Брэсцкай абласцей. Гэтая акалiчнасць наклала 
вялiкi адбiтак на працэсы аднаулення народнай 

гасnадаркi заходнiх абласцей БССР. Трэба 
падкрэслiць, што работнiкам народнай асветы i 
культуры у такiх умовах працаваць было вельмi 
складана, часта нават з рызыкай для жьщця. Як 

сведчаць архiуныя дакументы, па гэтай прычыне у 

вяскоуцау склалiся неадназначныя адносiны да 
культасветустаноу i культработнiкау, у радзе 

выпадкау нават негатыуныя. Прывядзём архiуны 
дакумент - лiст ад моладзi Блажскага сельсавета, 

напiсаны у 1946 г., якi сведчьщь аб непрыманнi 

культурнай работы, якая праводзiлася загадчыкам 
Вiдзаускага клуба Вiдзаускага раёна Полацкай 

вобласцi. "Зачем вы сегодня приезжали к нам. Вы 
только смешите людей. Постановками теперь уже 
никто не интересуется и, пожалуй, что больше сюда 

не показывайтесь», «наша страна никогда не при
знает Советской власти . » [1, ар. 6]. Менавiта па 
гэтай прычыне у заходнiх абласцях узнiкалi 
цяжкасцi з выкананнем закона аб усеагульным 
навучаннi, перапiсам дзяцей школьнага узросту, 
працауладкаваннем настаунiкау, правядзеннем 
мерапрыемствау культурна-асветнымi установамi. 

Складанае унутрыпалiтычнае становiшча 
пауплывала i на працэс выбарау у Вярхоуны Савет 
СССР (1946 г.), у Вярхоуны Савет БССР (1948 г ), у 
мясцовыя Саветы (1948 г.). Пра гэта сведчаць, 
напрыклад, факты прьщягнення у заходнiя вобласцi 

для аховы выбарчых участкау армейскiх 

падраздзяленняу. Пэуны адбiтак на культурнае 
развiццё паrранiчнай тэрыторыi аказала пагадненне 

ад 9 верасня 1944 г. памiж урадамi БССР i Польскiм 
камiтэтам нацыянальнага вызвалення аб эвакуацыi 

беларусау з тэрыторыi Польшчы i польскiх 
грамадзян з тэрыторыi Беларусi. Многiя беларусы

католiкi рэгiстравалiся на выезд, каб выкарыстаць 
iльготы, якiя пры гэтым давалiся дзяржавай: 

вызваленне ад мабiлiзацыi у Чырвоную Армiю, 
работ у прамысловасцi, падаткау, абавязковых 
сельскагаспадарчых паставак. Асаблiвая роля у 

паслява13нныя гады належала касцёлу, якi значна 

уплывау на жыццё заходнебеларускай вёскi. 3 
заканчэннем вайны ён не rубляу надзею на 
аднауленне другой Рэчы Паспалiтай, святары не 
утойвалi сваю антысавецкую пазiцыю. 

На грамадска-палiтычнае i культурнае жыццё 
заходнебеларускай вёскi у першыя пасляваенныя 
гады уплывау недахоп мясцовых кадрау (кiраунiкоу, 

iнтэлiгенцыi), што выклiкала неабходнасць вяртан
ня да практыкi 1939-1940 гг. i пераводу работнiкау 
дзяржапарату з усходнiх абласцей у заходнiя. Няве-
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данне партыйнымi работнiкамi мясцовых умоу, не
прыязныя адносiны да насельнiцтва выклiкалi 
шматлiкiя непаразуменнi ва узаемаадносiнах. Таму 
сялянству, асаблiва у заходнiх абласцях БССР, 
якое прыступiла да аднаулення гаспадаркi i культу
ры, давялося у пэунай меры адчуць на сабе ка
мандна-бюракратычныя у тым лiку, рэпрэсiуныя 
метады кiраунiцтва. 

У першыя пасляваенныя гады культурнаму 

аднауленню заходнебеларускай вёскi садзеин1чалi 
дзяржауныя асiгнаваннi i iнiцыятыунае будаунiцтва 
школ сiламi вяскоуцау. Да прыкладу, жыхары в. 
Нiвiшча Бярозаускага раёна Брэсцкай вобласцi у 
1941 г. пабудавалi пачатковую школу, але з-за 

ваенных дзеянняу дзецям у ёй не прыйшлося 

вучыцца. У пачатку вайны вяскоуцы разабралi 
школу i усе матэрыялы схавалi, аднак пасля 

прыходу Чырвонай Apмii школа была адноулена i 
падрыхтавана да заняткау (2, с. 211]. Добрым 
накiрункам работы стау удзел вясковых школ у 

сацыялiстычным спаборнiцтве, якое садзейнiчала 
будаунiцтву новых школьных будынкау, вывя
дзенню школ з наёмных памяшканняу, уладкаванню 

прышкольных тэрыторый i iнш. Пэуныя цяжкасцi 
iснавалi з забеспячэннем вясковых школ падруч

нiкамi, сшыткамi, дадатковым вучэбным абста
ляваннем, паперай. 

Адной са складаных праблем у заходнiх 

абласцях БССР стау перавод украiнскiх i польскiх 
школ на беларускую i рускую мовы навучання, што 
выклiкала масавае супрацiуленне насельнiцтва. 
Напрыклад, у 1944 г. у Гродзенскi РК КП(б)Б i 
АблАНа неаднаразова звярталiся дэлегацыi 

бацькоу вучняу з в.в. Парэчча, lндуры, м. Малая 
Каплiца з хадайнiцтвам замест беларускiх i рускiх 
школ, якiя iснавалi там да пачатку вайны, адкрыць 
польскiя па той прычыне, што большасць 

насельнiцтва размауляла на польскай мове [З, воп. 
17, с. 20, ар. 97]. 

Несумненна, у заходнiх абласцях, дзе 

абсалютная большасць насельнiцтва была 
веруючай, вельмi вялiкiм быу уплыу прадстаунiкоу 
рэлiriйнага культа. А паколькi матэрыяльная база 

вясковых школ даволi доугi час заставалася 
слабай, вельмi часта выхаваучую функцыю бралi 

на сябе святары i манахi (напрыклад, у Здзiтаускай, 
Бярозаускай, Раснянскай школах Брэсцкага i iнwых 
раёнау Брэсцкай вобласцi), якiя збiралi вучняу для 

навучання малiтвам i рэлiгiйным звычаям. Разам з 
тым, дзяцей вучылi гуляць у валейбол, "гарадкi" [4, 
ар. 10]. Захавалася сведчанне, што у Свiрскiм 

раёне Маладзечанскай вобласцi у 1944-45 
навучальным годзе пры касцёле iснавау фiзкуль

турны гурток пад кiраунiцтвам манашкi (3, ар. 127]. 
Архiуныя дакументы падаюць i такiя выпадкi, калi у 
рэлiгiйныя пасты дзецi адмаулялiся гуляць i пець 
песнi, бо гэта забараняла каталiцкая царква. 

Пасля вайны дзяржава iмкнулася вырашьщь 

праблему падрыхтоукi прафесiйных кадрау для 

школ рэспублiкi праз адкрыццё педвучылiшчау, 
iнстытутау, завочных аддзяленняу пры ix i курсавую 
сiстэму. Нягледзячы на такiя мерапрыемствы, у 
вясковых школах часта не хапала настаунiкау, 

нiзкiм быу ix квалiфiкацыйны узровень, школы 

працавалi у 2-3 змены, iснавалi класы-камплекты. 
Гэта адбывалася па той прычыне, што дапускалiся 
сур'ёзныя прал1ю з планаваннем падрыхтоукi 

педагагiчных кадрау для агульнаадукацыйных школ 
БССР у разрэзе спецыяльнасцей. Саунаркам СССР 
пастановай ад 22 сакавiка 1945 г. «0 мерах помощи 
школам Западной Беларуси» прапанавау 

рээвакуiраваць ycix настаунiкау-беларусау у 
распараджэнне Наркамасветы БССР для работы у 
заходнiх абласцях. Да прыкладу, у 1945 г. усходнiя 

вобласцi рэспублiкi накiравалi для працы на 
захадзе 400 настаунiкау 1-IY класау [1, ф. 2797, воп. 
1, с. 7, ар. 86]. Прауда, такiя рашэннi дакладна не 
выконвалiся, бо i ва усходнiх абласцях недахоп у 
квалiфiкаваных педагагiчных кадрах быу вялiкiм. 

Недахоп настаунiкау у заходнiх абласцях Беларусi 
адчувауся i у канцы 40-х - пач. 50-х гг. У некаторых 
раёнах, напрыклад. у Маладзечанскай вобласцi у 

1947 г. па гэтай прычыне не працавала да 50 % 
вясковых школ. Кадравая праблема у сельскай 

мясцовасцi заходнiх абласцей была настолькi адчу

вальнай, wто некаторыя з ix у 1945-46 гг" наnрык
лад, пауднёва-заходнiя раёны Маладзечанскай 

вобласцi, былi выдзелены у першую групу забеспя
чэння па штатах, зарплаце. лiтаратуры [5, ар. 8]. 

Адзначым. што на замацаванне квалiфiкаваных 

кадрау у заходнiх абласцях БССР быу накiраваны 
загад Мiнiстэрства асветы БССР № 24 ад 20 
кастрычнiка 1946 г" якi ва усходнiх абласцях 
дазваляу перамену месца работы па асабiстых зая
вах настаунiкау, а у заходнiх - толькi у выключных 

выпадках (па уважлiвых прычынах). Без дазволу 
упраулення кадрау Мiнiстэрства асветы БССР 

забараняуся выезд настаунiкау за межы рэспублiкi, 
а таксама звальненне i перавод з адной школы у 
другую тых настаунiкау 8-10 класау, якiя мелi закон
чаную выwэйшую адукацыю (1, ф. 2797, воп. 1, с. 7, 
ар. 22]. 

Патрэбна адзначыць, што значная частка 
настаунiкау пасляваеннай беларускай школы не 
мела не толькi педагагiчнай, але сярэдняй i нават 
няпоунай сярэдняй адукацыi. Як адзначаюць 
архiуныя дакументы, пад пастаянным i дастаткова 
жорсткiм кантролем улады знаходзiуся якасны 

склад пасляваеннага настаунiцтва. Якiм ён быу, 
можна меркаваць па наступнаму прыкладу. Па ста

ну на 1 студзеня 1947 г. педагагiчныя кадры Малад
зечанскай вобласцi былi прадстаулены наступным 
чынам: з 2558 настаунiкау, якiя працавалi у школах, 
1472 знаходзiлiся у гады вайны на акупiраванай 
немцамi тэрыторыi, 255 працавалi у нямецкiх шко
лах, праходзiлi нямецкiя курсы 169 чалавек, 475 
закончылi польскiя навучальныя установы; з ix 1714 
мелi няпоуную сярэднюю адукацыю, 140 сярэднюю 
(3, ф. 42, воп. 4, с. 22, ар. 9-10]. nасля Вялiкай Ай
чыннай вайны дзяржава не давярала грамадзянам, 

у тым лiку вясковым настаунiкам, якiя, хоць i не па 
сваёй вiне, апынулiся на акупiраванай немцамi 
тэрыторыi. 

Характэрнай асаблiвасцю у першае пасляваен
нае дзесяцiгоддзе было камплектаванне спачатку 
школ сталiцы, абласных i раённых цэнтрау i толькi 
потым вясковых школ. Прычым вялiкая колькасць 
выпускнiкоу навучальных устаноу не жадала праца-
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ваць у сельскай мясцовасцi i не nрыязджала да 
месца работы. Няуважлiвыя адносiны мясцовага 
кiраунiцтва да nатрэб сельскай iнтэлiгенцыi 

nрыводзiлi да таго, што настаунiкi не атрымлiвалi 
nрадуктау харчавання, прамысловых таварау, 

жылля. нават зарплату часта выnлачвалi са 
спазненнем на некалькi месяцау. У вынiку 

бескантрольнасцi мясцовых улад за выкананнем 
пастаноу i загадау СНК БССР i Мiнiстэрства 
адукацыi аб забесnячэннi вясковых настаунiкау 
nрадуктамi харчавання, многiя з ix знаходзiлiся у 
вельмi дрэнным матэрыяльным становiшчы. Да 

прыкладу, настаунiца Обухаускай школы 

Скiдзельскага раёна Гродзенскай вобласцi гр. Ш. з
за беднасцi усё лета nрацавала у заможных сялян; 

настаунiкi Гожскай школы Сапоцкiнскага раёна 
гэтай вобласцi атрымоувалi nрадукты харчавання 
ад бацькоу школьнiкау; настаунiкi у Крывiцкiм, 

Мядзельскiм, lльянскiм, lуеускiм раёнах 
Маладзечанскай вобласцi адnрацоувалi прадукты 
харчавання у дамашняй гаспадарцы бацькоу вучняу 

i заможных сялян (3. ф. 42, воn. 4, с. 8, ар. 322]. Та
кое становiшча выклiкала частую зменнасць сярод 

настаунiкау, якiя iмкнулiся уладкавацца у 

арганiзацыi, дзе ix леnш забяспечвалi. 
Вельмi часта настаунiк у вёсцы з'яуляуся 

адзiнай адукаванай асобай, якой маглi даручаць 

выкананне важных партыйных i савецкiх дырэктыу. 
У вынiку атрымлiвалася, што вясковы настаунiк быу 

вымушаны удзельнiчаць ва ycix дзяржауных мерап
рыемствах: у лiквiдацыi непiсьменнасцi, правя

дзеннi выбарау. наладжваннi культурна-масавай 
работы, правядзеннi лекцый на сельскагаспадар

чыя тэмы, у зборы падаткау. Зыходзячы з такога 

разумення ролi настаунiкау у жьщцi пасляваеннай 
беларускай вёскi, улады патрабавалi ад ix павы
шэння палiтычнай падрыхтаванасцi праз вывучэнне 

ricтopыi УКП(б) i гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны. 
Адзначым, што, нягледзячы на усе цяжкасцi, 

настаунiк карыстауся вялiкiм аутарытэтам сярод 
вясковага насельнiцтва. 

Пэуныя праблемы у заходнiх абласцях БССР 
iснавалi пры вырашэннi закону аб усеагульным 
абавязковым навучаннi. Вялiкую шкоду нанесла 

вайна - многа дзяцей апынулася у дзiцячых дамах 

альбо на патранаце, некаторыя займалiся 
жабрацтвам i не мелi пэунага месца жыхарства. 
Нават дзецi, якiя мелi бацькоу цi аднаго з ix. па 
пэуных прычынах не наведвалi школу (слабы 

бюджэт вясковай сям'i, вялiкая адлегласць школы 
ад месца жыхарства, нежаданне бацькоу пасылаць 
дзяцей у школу, праца у калгасах цi у дамашняй 

гаспадарцы). Да канца чацвёртай пяцiгодкi (1946-
1950 гг.) удалося здзейснiць пераход да 

усеагульнай сямiгадовай адукацыi у сельскай 
мясцовасцi, аднак прыцягнуць да вучобы ycix дзя
цей аказалася складана. Дрэнна пауплывала на 

атрыманне сярэдняй адукацыi (вучоба у Ylll-X кла
сах) увядзенне платнага навучання. 1 хоць пэуную 
дапамогу аказвалi дзяржава i самi школы: 
дапамагалi матэрыяльна, стваралi фонды 

усенавуча, выдзялялi бясплатныя сняданкi - аднак 
у першае пасляваеннае дзесяцiгоддзе закон 

усеагульнага абавязковага навучання у заходнiх 

абласцях рэспублiкi так i не быу вырашаным. 
Даволi складанай праблемай у аднауленнi пас

ляваеннай вёскi было навучанне сельскай моладзi, 

якая у вынiку вайны не змагла атрымаць адукацыю i 
па свайму узросту не nадыходзiла да навучання у 

агульнаадукацыйнай школе. 3 мэтай здзяйснення 
гэтага пытання былi выдадзены nастановы СНК 

СССР за № 329 ад 6 лiпеня 1944 г. аб стварэннi 
школ сельскай моладзi i СНК БССР ад 4 верасня 
1944 г. аб арганiзацыi школ рабочай i сельскай 
моладзi [3, ф. 42, воп. 42, с. 4, ар. 53]. У пасляваен
нае дзесяцiгоддзе вячэрнiя школы сельскай моладзi 
былi двух тыпау: пачатковыя (1-IY класы) i 
сямiгадовыя (1-Yll класы). Яны пачыналi свой наву
чальны год з 1 лiстапада. Дзяржава прадугледзела 
бясплатнае навучанне у вячэрнiх школах i абавяз
вала мясцовыя арганiзацыi забясnечваць рабочых
навучэнцау дадаткова зверх нормау 100 г хлеба, 30 
г крупы. 20 г цукру у дзень [6, ар. 10]. Аднак сель
ская моладзь не заусёды магла арганiзаваць свой 

час i сумяшчаць nрацу з вучобай. Пэуны адбiтак 

наклала nраца у калгасах. бо кiраунiцтва 
сельсаветау i калгасау не жадала улiчваць iнтарэсы 
рабочых навучэнцау, а у многiх выпадках i пераш
каджала вучэбнаму nрацэсу (прьщягванне да працы 
у вячэрнi час, камандзiровак). 

Навучанне дарослага насельнiцтва (яно у 

асноуным было непiсьменным) заходнебеларускай 
вёскi праходзiла больш складана, ба гэтаму 

перашкаджапi пэуныя стэрэатыпы у жыццi грамад
ства - "вучобай павiнна займацца маладое пака

ленне". Возьмем у якасцi nрыкладу Гродзенскую 
вобласць. Тут на канец 1946 г. было 16466 
непiсьменных, малапiсьменных - 22320 чалавек, а 
навучалася у групах граматы адnаведна 1782 (10,8 
%) i 3718 (16,6 %) чалавек [З, ф. 42, воп. 4, с. 18, ар. 
54]. У вынiку у шмат якiх раёнах БССР пастановы 
аб навучаннi грамаце вяскоуцау nасля вайны не 
заусёды вырашалiся належным чынам, таму нельга 
гаварьщь аб тым. што у сяр. 50-х г. nоунасцю была 
лiквiдавана непiсьменнасць заходнебеларускага 
насельнiцтва. 

Больш марудна адбывалася аднауленне 
культурна-асветных устаноу заходнебеларускай 

вёскi. У пасляваенныя гады культурна-асветная 
дзейнасць органау масавай iнфармацыi, народнай 
адукацыi i культуры павiнна была дапамагчы 

вырашьщь у першую чаргу галоуную nраблему -
аднавiць народную гасnадарку БССР i сельскую 
гаспадарку у прыватнасцi 

Будаунiцтва метадам народнай iнiцыятывы i 
дзяржауныя асiгнаваннi сnрыялi узвядзенню у 

многiх раёнах будынкау для культустаноу, 
колькасць якiх з кожным годам павялiчвалася. Як 

сведчаць архiуныя дакументы, культасветустановы 
займалiся распаусюджваннем навукова-грама-

дазнаучай, агразаатэхнiчнай, прапаrандысцкай 
дзейнасцю i, на жаль, у меншай ступенi мерапрыем
ствамi, звязанымi з культурай i мастацтвам. 

Трэба адзначыць, што у вынiку дрэннага 
фiнансавання культасветустаноу сельсаветамi, 

нiзкага квалiфiкацыйнага узроуню культработнiкау, 
частай ix зменнасцi шмат якiя установы развiвалiся 
марудна. Рэшткавы прынцып фiнансавання 
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культурна-асветных устаноу прыводзiу да таго, што 

у заходнебеларускай вёсцы на працяrу першага 
пасляваеннага дзесяцiгодцзя не хапала самага 

неабходнага для развiцця культурнага узроуню 
сельскага насельнiцтва - кнiг, газет, часопiсау, 
радыёпрыёмнiкау, кiнаапаратуры iнш. На 
капiтальны i бягучы рамонты культустаноу 

дзяржава нiякiх сродкау не выдзяляла, таму грошы, 
якiя асiгнавалiся на набыццё кнiг i гаспадарчыя 
расходы, iшлi часцей за усё на рамонт 

памяшканняу. Архiуныя дакументы сведчаць, што 

часта выдзеленыя сродкi не асвойвалiся, 
напрыклад, у 1952 г. сельскiя бiблiятэкi Лiдскага 
раёна Гродзенскай вобласцi з 9 тыс. рублёу 
выкарысталi усяго 2800 руб., Зельвенскага - з 20 
тыс. толькi 9 тыс. рублёу, а Парфёнауская, 

Курылавiцкая, Мiжэвiцкая сельскiя бiблiятэкi 
Мастоускага раёна не атрымалi нi рубля, хаця iм 
было выдзелена 6500 руб. [7, ар .. 35]. Справа 

даходзiла да таго, што гаспадары уласных дамоу, 
дзе знаходзiлiся хаты-чытальнi i за якiя сельсаветы 
не выплочвалi арэндную плату, адмаулялi у 
далейшым утрыманнi культасветустаноу. Такiя 
прыклады зафiксаваны у Княжынскай, Санiцкай 

хатах-чытальнях Пастаускага, Драбышанскай хаце
чытальнi Юрацiшкаускага раёнау Маладзечанскай 
вобласцi [1, ф. 2806, воп. 1, с. 8, ар. 349 - 350). 

Не заусёды уважлiвыя адносiны мясцовых улад 
да патрэб культустаноу уплывалi на эфектыунасць 

ix работы. Напрыклад, у 1948 г. Радашковiцкi РК КП 

(б)Б Маладзечанскай вобласцi не адвёу нават 
рабочае месца для загадчыка райкультасветад
дзела, зарплату культасветработнiкi не атрымлiвалi 
па 2-3 месяцы. Неверагодны, аднак, факт: 
старшыня Крывiцкага райвыканкама rэтай вобласцi 
гр. Н. пытанне фiнансавання культурна-асветных 

устаноу вырашау так: «Идите (культработнiкi - аут.) 

к таким-то крестьянам, «Выколачивайте» деньги от 
них и берите себе» [5, с. 42, ар. 140]. 

Патрэбна адзначьщь, што дастаука 

перыядычных выданняу у адцаленыя вёскi была 
настолькi дрэннай, што газет не атрымлiвалi нават 
агiтатары сельская iнтэлiгенцыя. У вынiку 
адсутнасць друкаванага слова у сваю чаргу 
адмоуна уплывала на стан палiтмасавай i 
агiтацыйнай работы сельскiх культурна-асветных 
устаноу. Пэуныя праблемы для агiтатарау складала 
хутарская сiстэма, напрыклад, у Воранаускiм раёне 

Гродзенскай вобласцi па гэтай прычыне вельмi 
часта распаусюджвалiся розныя чуткi наконт 
Савецкай улады [7, ф. 1, воп. 1, с. 2289, ар. 9]. 

Трэба адзначыць, што пасля вайны дзяржава 

праводзiла радыёфiкацыю беларускай вёскi. 
Выконваючы пастанову ЦК УКП(б) «0 мерах 
помощи по развитию радиофикации и 

радиовещания в западных областях Белорусской 
ССР», мясцовыя органь1 улады радыёфiкавалi у 
1945 r. 150 населеных пунктау, на сяле былi 

пабудаваны 34 радыёвузлы i устаноулены 2468 
радыёкропак i 64 эфiрныя радыёпрыёмнiкi (3, воп. 
47, с. 27, ар. 146}. Аднак архiуныя дакументы 

дазваляюць зрабiць выснову, што у першыя 
пасляваенныя гады радыё уваходзiла у хаты 

калгаснiкау вельмi марудна: радыёпрыёмнiкау 

пасля вайны выпускалася мала, у магазiнах ix 
практычна не было, да ix не прадавалi запчасткi. 
Часта атрыманыя вобласцю радыёпрыёмнiкi не 
даходзiлi да сельскiх культурна-асветных устаноу, а 
тыя, што дастаулялiся, не працавалi з-за адсутнасцi 
радыёбатарэй i радыёлямпау. Напрыклад, у 1949 r. 
з завезеных у Гродзенскую вобласць 354 
радыёпрыёмнiкау 20% не працавала з-за адсут
насцi радыёбатарэй, а 10% з-за пашкоджанняу лям
пау [7, с. 14, ар. 322). Станоучай з'явай у паслява
енныя гады было з'яуленне радыёrурткоу пры 

сельскiх i гарадскiх школах, у якiх падлеткi стваралi 
самыя простыя радыёпрыёмнiкi для калгаснiкау. 

Патрэбна адзначьщь, што тэлебачанне у 

Беларусi у пасляваенныя гады рабiла толькi пер
шыя крокi, недасканалай была яrо тэхнiка, мала 

выпускалася тэлевiзарау. Пагэтаму у вёсцы ix 
кампенсавалi кiнаперасоукi. Дэманстрацыя кiна
фiльмау заусёды была на сяле вялiкай з'явай, пры

цягвала большасць вясковых жыхароу. ЦК КП(б)Б 
неаднойчы абмяркоувау пытаннi, звязаныя з паляп
шэннем дзейнасцi органау кiнафiкацыi. У 

прыватнасцi, 29 жнiуня 1950 г. Бюро ЦК КП(б)Б пры
няла пастанову "О состоянии и мерах по улучше
нию кинообслуживания сельского населения", якая 

была скiравана на удасканаленне кiнаабслугоуван
ня, асаблiва у сельскай мясцовасцi. 

Кiраунiкi мясцовай улады, калгасау i cayracay 
абавязалiся выдзяляць транспарт для перавозкi 
кiнафiльмау, апаратуры i памяшканняу для ix 
дэманстрацыi, строга вытрымлiваць графiкi 
дэманстрацыi кiнафiльмау, асаблiва для дзiцячай 

аудыторыi. Аднак кiнаабсталяванне у першыя пас
ляваенныя гады было даволi зношаным, часта ла
малася, паказ кiнафiльмау быу у некаторых выпад

ках стратнай з'явай. У вынiку вясковыя жыхары 
бачылi кiнафiльмы даволi рэдка, асаблiва у адцале
ных ад райцэнтрау вёсках. Зауважым, што 

цiкавасць вяскоуцау да кiно з кожным годам 
павялiчвалася, нягледзячы на тое, што у сельскай 

мясцовасцi адсутнiчалi памяшканнi культасветус
таноу цi не былi належным чынам прыстасаванымi 
для дэманстрацыi фiльмау. 

Такiм чынам, першая пасляваенная 
дзесяцiгодка з'явiлася важным этапам у гiсторыi 

культуры заходнебеларускай вёскi. За гэтыя гады у 

асноуным былi лiквiдаванымi цяжкiя наступствы 
вайны, адбылiся змяненнi у сацыяльным 

становiшчы сельскiх жыхароу, узрос ix культурны 
узровень. Вынiкi дасягалiся дзякуючы вырашэнню 

асноуных агульнапалiтычных задач, i галоунай з ix -
аднаулення i развiцця сельскай гаспадаркi. Недахоп 
квалiфiкаваных спецыялiстау i дрэннае 

фiнансаванне стрымлiвалi культурнае развiццё 
заходнебеларускай вёскi пасля вайны. Тым не 

менш, працэсы аднаулення устаноу адукацыi i 
культуры, удасканалення ix 
адназначна скiраваны характар 

аднауленне культурнай структуры 

вёскi якасна i у самы кароткi тэрмiн. 

працы насiлi 
завяршьщь 

пасляваеннай 

Лiтаратура: 1. Дзяржауны apxiy Вiцебскай вобласцi. 
Ф. 10060, воn. 1, с. 68. 2. Освобождённая Беларусь. -
Документы и материалы - В 2-х кн. Кн. 1 Сентябрь 1943 
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СОЗДАНИЕ МЯСНОГО СТАДА ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лазовский А.А" Линник Л.М. 
УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» 

Славецкий В.Б", Шебалов В.Н. 
Облсельхозпрод, г. Витебск 
Корбан Г.С. 

Госплемпредприятие, г.Витебск 

Взятый курс на интенсификацию развития от

расли молочного скотоводства будет способство
вать дальнейшему увеличению производства моло
ка за счет организации кормопроизводства, улучше

ния кормления и совершенствования селекционно

племенной работы с животными. Поэтому для уве
пичения производства говядины и улучшения ее 

качества назрела явная необходимость использо
вать мясные породы скота, как при чистопородном 

разведении, так и в промышленном скрещивании с 

низкопродуктивными черно-пестрыми коровами и 

первотелками для создания стад мясного типа. 

Важным преимуществом развития мясного скота 
перед другими отраслями животноводства являет

ся невысокая энергоемкость, низкая трудоемкость, 

использование естественных кормовых угодий, хо

рошая адаптация животных к условиям окружаю

щей среды и выращивание телят под коровами
кормилицами. Говядина от мясного скота имеет 

высокие вкусовые, питательные и кулинарнь·1е каче

ства. 

Целью нашей научно-исследовательской рабо

ты является создание стад мясного направления в 

Витебской области от низкопродуктивных коров 
черно-пестрой породы с быками герефордской по

роды. 

Задачи по созданию отрасли мясного скотовод

ства в Витебской области определены решением 
облисполкома от 7.12.2001г, в соответствии с кото

рым для развития отрасли было выделено вначале 
161 хозяйство, а в 2005 - 192 с численностью ма
точного поголовья 22 тыс. голов. Создание мясного 
стада в хозяйствах области проводится с использо
ванием поглотительного скрещивания, путем осе

менения низкопродуктивных коров и сверхремонт

ных телок черно-пестрой породы семенем быков 

герефордской породы (племенные), а также про
мышленного скрещивания с целью получения по

месей 1 поколения (товарные). 

Выбор герефордской породы при создании мяс
ного стада в Витебской области оказался неслучай
ным. Животные данной породы хорошо акклимати

зируются, приспосабливаются к холодным зимам за 
счет образования густого подшерстка, стойко пере

дают помесному молодняку отличительные особен
ности масти (белоголовость, курчавость волосяного 

покрова), неприхотливы в кормах и хорошо нагули-

ваются на естественных пастбищах, отелы прохо

дят легко, и самое главное, обладают хорошими 

мясными качествами. Мясо герефордов тонково
локнистое, равномерно прослоено внутримышеч

ным жиром, отличается высокими пищевыми досто

инствами. Живая масса быков-производителей со
ставляет 850-1 ООО кг, коров - 600-650 кг, выход ту
ши - 58-62%, выход мякоти на 1 кг костной ткани -
5,2 кг. 

Животные герефордской породы имеют хорошо 

выраженный мясной тип и характеризуются корот
кой, хорошо обмускуленной шеей, сильно развитым 

подгрудком, глубоким и широким туловищем с хоро
шо развитой мускулатурой, особенно на пояснице и 

окороках. Масть герефордского скота темно
красная с белой окраской головы, горла, подгруд
ка, брюха нижней части ног и кисти хвоста. У боль

шинства животных имеется белая отметина различ
ной величины на холке и спине, хотя этот признак 

считается необязательным. Темперамент животных 
спокойный. В породе имеются комолые особи, что 
облегчает обслуживание животных. 

Создание чистопородного племенного стада 

в области проводится в ЗАО «Липовцьш Витебского 
района путем скрещивания черно-пестрых коров с 

быками герефордской породы с получением поме
сей IV-V поколения с хорошо выраженным мясным 
типом телосложения и типичной окраской волося
ного покрова для герефордской породы. Процесс 

получения чистопородных животных длительный 
(15 лет и более), а поэтому в процессе разведения 
животных при получении типичных телочек и быч

ков 111-IV поколения их необходимо оценивать по 
энергии роста. Животных с величиной среднесуточ

ного прироста 1100 г и выше необходимо использо
вать для закладки линий. С этой целью Витебское 

госплемпредприятие в 2005 году приобрело в Шве
ции 3-х быков герефордской породы Викинг №2854 
и полубратьев Викинг Ванга №2852 и №2853, а так 

же семя быка Дайса №750029, импортированное из 
Канады в количестве 250 спермодоз. Комплексный 
класс вышеуказанных быков - элита-рекорд, а 
энергия роста на уровне 1100 г. 

В настоящее время стадо мясного скота в ЗАО 

«Липовцы» Витебского района представлено 148 
коровами и 150 телками 1 поколения, 55 телками 11 
поколения. В течение 2006 года будет получено 170 
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