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РЫТАЎ Аляксандр Уладзіміравіч.
Кіраўнік аддзела міжнародных праграм і праектаў Упраўлення міжнароднага супрацоў�
ніцтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Нарадзіўся ў 1977 г. у г. Разань (Расійская
Федэрацыя). У 1999 г. закончыў гістарычна�філалагічны факультэт Полацкага дзяр�
жаўнага ўніверсітэта, у 2000 г. — магістратуру, у 2004 г. — аспірантуру БДУ. Дасле�
дуе сацыяльную гісторыю БССР у 1920�я гг. Аўтар больш за 10 навуковых публікацый.

Трансфармацыя грамадства ў 1920�я гг. істот�
ным чынам уплывала на фарміраванне сацыяльнай ба�
зы савецкай улады. Гісторыкі, якія даследавалі фе�
номен сацыяльнай мабільнасці ў агульнасаюзным
маштабе, выявілі, што адной з галоўных тэндэнцый
разглядаемага перыяду была міграцыя сельскіх жы�
хароў у гарады, папаўненне імі пралетарыяту1. Гэтыя
працэсы былі абумоўлены не толькі аб’ектыўнымі са�
цыяльна�эканамічнымі фактарамі, але і ўнутранай ло�
гікай пабудовы пралетарскай дзяржавы, устаноўкай
на "пралетарскую ідэнтычнасць"2.

У дадзеным артыкуле аўтар паспрабуе разгле�
дзець феномен сацыяльнай мабільнасці насельніцт�
ва БССР у 1920�я гг. з пункту гледжання суадносін
аб’ектыўных фактараў сацыяльнай стратыфікацыі бе�
ларускага грамадства, з аднаго боку, і суб’ектыўных
установак і каштоўнасцей людзей таго часу, з дру�
гога. Асновай для правядзення даследавання стала
статыстычная інфармацыя, а таксама так званая "пар�
тыйная аналітыка" — "зводкі", "палітпісьмы", "спец�
данясенні", справаздачы і іншыя дакументы інфар�
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Сацыяльная мабільнасць

насельніцтва БССР у 1920�я гады:

аб’ектыўныя ўмовы і суб’ектыўныя фактары

мацыйна�статыстычнага (да ліпеня 1924 г. — інфар�
мацыйнага) пададдзела арганізацыйнага аддзела
ЦК КП(б)Б, што захоўваюцца ў Нацыянальным архі�
ве Рэспублікі Беларусь.

Кастрычніцкая рэвалюцыя прывяла да карэнных
змен у сацыяльнай структуры грамадства былой Ра�
сійскай Імперыі. Гэтыя змены расцягнуліся не на ад�
но дзесяцігоддзе, аднак іх напрамкі і маштаб былі
закладзены ўжо ў першыя гады існавання Савецкай
дзяржавы. Многія сацыяльныя гісторыкі схільныя
бачыць у грамадстве 1920�х гг. узор грамадства пе�
раходнага тыпу.

Галоўнымі ўдзельнікамі сацыяльных працэсаў у
Савецкай дзяржаве выступалі дзве базісныя сацы�
яльныя групы — рабочыя і сяляне. У той жа час у
БССР існавала істотная дыспрапорцыя размерка�
вання насельніцтва па гэтых сацыяльных слаях. У
савецкай гістарыяграфіі яна замацавалася як "аг�
рарная накіраванасць класавай структуры БССР"3.

Сапраўды, паводле даных Усесаюзнага перапі�
су насельніцтва 1926 г., доля сельскіх жыхароў скла�

У артыкуле разглядаецца спецыфіка сацыяльнай мабільнасці насельніцтва ва ўмовах
пераходнага грамадства 1920�х гг. Аўтар расказвае аб працэсе папаўнення гарадскога

пралетарыяту выхадцамі з сельскай мясцовасці, праблемах адаптацыі "новых рабочых",
успрыманні імі гарадской культуры.
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дала ў БССР 83,7%4. І гэта пры тым, што згодна
дзеючым правілам перапісу 1926 г. да гарадскіх, ак�
рамя прызнаных у афіцыйным парадку, адносіліся
таксама фабрычна�заводскія пасёлкі, станцыйныя
пасёлкі, дачныя пасёлкі, мястэчкі, гандлёва�прамыс�
ловыя сёлы з насельніцтвам не менш за 2 тыс. чала�
век абодвух полаў. Акрамя таго, у склад гарадскіх
пасяленняў уключаліся  і прыгарады, размешчаныя
за межамі гарадской рысы, калі яны былі звязаны з
адпаведным гарадскім пасяленнем суцэльнай за�
будовай. Таму калі мы звяртаемся да даных аб за�
нятасці насельніцтва (гл. табліцу 1), неабходна пры�
маць пад увагу гэтыя акалічнасці.

Пераважная частка (91,5%) насельніцтва рэс�
публікі была занята ў сельскай гаспадарцы, прычым
96,2% прадстаўнікоў дадзенай катэгорыі адносілі�
ся ўласна да сялян, якія не мелі наёмных работнікаў,
і членаў іх сем’яў, якія дапамагалі ў занятку. Ва ўмо�
вах высокай сацыяльнай мабільнасці, якая ўласцівая
пераходнаму грамадству, менавіта беларуская вёс�
ка з’яўлялася асноўнай крыніцай для папаўнення га�
радскога насельніцтва.

Важнай асаблівасцю сацыяльнай стратыфікацыі
БССР з’яўлялася ўстойлівае замацаванне за асоб�
нымі нацыянальнасцямі іх сацыяльна�прафесійнага
аблічча: беларусы былі пераважна заняты ў сель�
скай гаспадарцы, незалежна ад іх маёмаснага ста�
тусу; яўрэі — у гандлі, саматужна�рамесніцкай пра�
мысловасці; 67% ад агульнай колькасці ваеннаслу�
жачых складалі рускія6.

Згодна савецкай гістарыяграфіі галоўнымі фак�
тарамі сацыяльнай мабільнасці сельскага насель�
ніцтва БССР выступалі перш за ўсё нераўнамернасць
размеркавання грамадскіх даброт у горадзе і сель�

Табліца 1*

Размеркаванне насельніцтва БССР па сацыяльнай прыналежнасці ў разрэзе галін
народнай гаспадаркі ў 1926 г. (%)5  (без уліку дзяцей маладзей за 10 гадоў, асоб вольных прафесій,

ваеннаслужачых, беспрацоўных, а таксама асоб, якія не мелі альбо не пазначылі занятак)

У тым ліку па сацыяльнай прыналежнасці 
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Сельская гаспадарка 91,5 2,3 0,1 0,8 26,4 0,6 69,8 100 
Фабрычна-заводская 
прамысловасць 1,2 83,6 16,3 0,1 0,0 0,0 0,0 100 

Саматужна-рамесніцкая 
прамысловасць 2,1 19,2 2,5 7,8 12,8 46,7 11,0 100 

Будаўніцтва 0,3 30,3 10,1 0,2 5,7 51,5 2,2 100 
Транспарт 1,0 55,7 28,5 0,2 2,1 12,5 1,0 100 
Гандаль  1,1 3,6 42,7 1,1 9,4 33,8 9,4 100 
Установы 1,7 5,1 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100 
Астатнія галіны 1,1 62,9 35,3 0,1 0,2 1,3 0,2 100 
Усяго 100  
 

скай мясцовасці, аграрная перанаселенасць вёскі,
а таксама малазямелле і драбленне сялянскіх гас�
падарак7.

Прыліў учарашніх сялян у асяроддзе гарадскога
пралетарыяту не мог не ўплываць на працэс фармі�
равання і развіцця Савецкай дзяржавы і праходзіць
незаўважна для яго кіраўнікоў і тэарэтыкаў. Тым больш,
што згодна марксісцкай дактрыне існавала адна�
значная ўзаемасувязь паміж праслойкамі пралета�
рыяту і іх палітычнымі і працоўнымі паводзінамі8. Пры
гэтым "чысціня" пралетарыяту з’яўлялася адзінай
гарантыяй яго "класавай свядомасці", здольнасці
ажыццяўляць сацыялістычныя пераўтварэнні. Мена�
віта таму сацыяльныя працэсы ўнутры гарадскога
пралетарыяту займалі цэнтральнае месца ў дасле�
даваннях савецкіх грамадазнаўцаў і гісторыкаў.

У савецкай гістарыяграфіі пераважала думка,
што сацыяльная міграцыя з вёскі ў горад, якая вы�
значыла "размыванне пралетарыяту", мела месца ў
асноўным у канцы 1920�х гг. на хвалі індустрыяліза�
цыі9. Аднак заўважым, што праблема "асяляньван�
ня" рабочага класа актыўна абмяркоўвалася на пар�
тыйных сходах і з’ездах ужо пачынаючы з першай
паловы 1920�х гг. Так, у 1922 г. на ХІ партыйнай кан�
ферэнцыі КП(б)Б В.Кнорын адзначаў: "мы маем шэ�
раг фабрычна�заводскіх прадпрыемстваў са скла�
дам вельмі блізкім да сялянскага складу"10. "Вёска
будзе вылучаць з году ў год залішнюю працоўную
сілу, прынамсі, у бліжэйшыя гады", — гаварыў пер�
шы сакратар ЦК КП(б)Б А.Крыніцкі ў сваім выступ�
ленні на IX з’ездзе КП(б)Б у снежні 1925 г.11. Паводле

САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ

* Табліцы ў артыкуле складзены аўтарам паводле даных
выкарыстаных крыніц.



6

ацэнак партыйных аналітыкаў, на працягу 1925—
1926 гг. за кошт прыліву ў пралетарыят "новага
слою", г.зн. выхадцаў з вёскі, колькасць рабочых у
прамысловасці БССР павялічылася ў два разы, а ў
1927 г. гэты рост склаў  44%12.

Адным з ключавых аспектаў вывучэння сацыяль�
най базы савецкай улады з’яўлялася пытанне аб кры�
ніцах папаўнення гарадскога пралетарыяту. Згодна
меркаванням савецкіх гісторыкаў, "папаўненне шэ�
рагаў рабочага класа ажыццяўлялася ў значнай сту�
пені за кошт выхадцаў з бядняцка�серадняцкіх слаёў
сялянства"13. Вывучэнне структуры сялянскага бю�
джэту выявіла высокую залежнасць менавіта бедня�
коў ад магчымасці прыробку на старане. Калі па се�
радняцкіх групах з надзелам ад 2 да 4 дзесяцін га�
лоўнай крыніцай папаўнення бюджэту з’яўляўся пры�
бытак ад продажу лішкаў сельскагаспадарчай пра�
дукцыі, то па групе бядняцкіх гаспадарак з зямель�
ным надзелам да 2 дзесяцін прыбыткі ад прыробку
практычна раўняліся прыбыткам ад продажу лішкаў
сельскагаспадарчай прадукцыі14.

Паводле статыстыкі, у сярэдзіне 1920�х гг. на ся�
лянскія гаспадаркі з надзелам да 2 дзесяцін (уклю�
чаючы "батрацкія" гаспадаркі без пасеву) прыходзі�
лася ў сярэднім 29,8% сялянскіх гаспадарак БССР
(ад 34,6% у 1924 г. да 25,9% у 1926 г.)15. Такім чы�
нам, на фоне малазямелля найменш надзеленыя
зямлёй сяляне былі вымушаны адыходзіць у горад
на заробкі, займацца адыходнымі промысламі. Па�
водле ацэнак савецкіх гісторыкаў, малазямельныя і

батракі складалі да 40% працаздольнага насель�
ніцтва вёскі16. Для большасці сялян пераезд у горад
заставаўся адзіным спосабам палепшыць сваё ма�
тэрыяльнае становішча.

Асноўнай крыніцай, адкуль гарадскі пралетарыят
чэрпаў новыя людскія рэсурсы, з’яўляўся вясковы
паўпралетарыят — найбольш мабільная катэгорыя
сялян. Так, напрыклад, 41% рабочых, якія прыйшлі
на завод № 3 Белдзяржметрпрама (г. Барысаў) у
1926 г., складалі "батракі і сельгасрабочыя, якія не
мелі асноўнай гаспадаркі, а часова працавалі па най�
му як у вёсцы, так і ў горадзе"17. Паводле меркаван�
ня амерыканскай даследчыцы Ш.Фіцпатрык, гэтыя
выхадцы з сельскай мясцовасці адрозніваліся ад
земляроба�серадняка большымі сувязямі з гора�
дам, ведамі аб навакольным асяроддзі, пісьменнас�
цю і "сучаснай" накіраванасцю. Менавіта гэтая катэ�
горыя сялян з’яўлялася "натуральным саюзнікам са�
вецкай улады"18.

"Размыванне" рабочага класа выхадцамі з сель�
скай мясцовасці было асабліва заўважна на грані�
цах сацыяльнага кантакту: як правіла, у гарады аль�
бо новыя рабочыя пасёлкі ехалі сяляне з бліжэйшых
вёсак. Згодна Перапісу рабочых цэнзавай прамыс�
ловасці 1930 г., у тых галінах, дзе прадпрыемствы
размяшчаліся ў сельскай мясцовасці, а таксама там,
дзе былі мінімальныя патрабаванні да кваліфікацыі
рабочых, назіраўся найвялікшы прыток сялянскага
элементу: у тарфяной галіне ён склаў 72,3%; у тэк�
стыльнай — 37,6%, у мінералаперапрацоўчых галі�

Табліца 2

Сацыяльная структура рабочых цэнзавай прамысловасці ў канцы 1920Pх гг. (%)19

Сацыяльнае паходжанне 
Галіна прамысловасці Сяляне Рабочыя Астатнія (служачыя, саматужныя, 

гандляры, іншыя, невядома) 
Тарфяная 72,3 11,7 16 
Тэкстыльная 37,6 46 16,4 
Керамічная 37,6 46,7 15,7 
Хімічная 34,2 46,3 19,5 
Шкляная 33,7 57,2 9,1 
Дрэваапрацоўчая 28,9 50,8 20,3 
Папяровая 28,5 58,3 13,2 
Электрастанцый 27,4 52,8 19,8 
Харчасмакавая 26 51,2 22,8 
Запалкавая 25,2 50,7 24,1 
Металургічная 21,5 55,3 23,2 
Навукова-мастацкая 17,4 66,6 16 
Гарбарна-футравая 15,3 60 24,7 
Адзенне і туалет 13,8 58,1 28,1 
Панчошна-трыкатажная 13,3 56 30,7 
Апрацоўка жывёльнага матэрыялу 12,1 58,4 29,5 
Швейная 10,5 50,1 39,4 
Гарбарна-абутковая 9,2 56,8 34 
Паліграфічная 6,3 48,2 45,5 

 

САЦЫЯЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ
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нах (керамічнай і шкляной) — 37,5% і 33,7% адпа�
ведна; у дрэваапрацоўчай і папяровай — 28,8% і
28,5% адпаведна (гл. табліцу 2).

Адзначым, што ў 1920�я гг. у структуры прамыс�
ловасці БССР дрэваапрацоўчая, запалкавая, шкля�
ная і папяровая галіны займалі лідзіруючае месца
па колькасці рабочых: на іх долю прыходзілася больш
за 40% рабочых цэнзавай прамысловасці. У пан�
чошна�трыкатажнай, швейнай і паліграфічнай галі�
нах прадстаўніцтва сялян было найменшае: 13,3%,
10,5% і 6,3% адпаведна20.

Праз сельскіх жыхароў гарадскі пралетарыят па�
паўняўся і нядаўнімі саматужнікамі, рамеснікамі, дроб�
нымі гандлярамі. Асабліва гэты працэс праявіўся ў
такіх галінах прамысловасці, як швейная, гарбарна�
абутковая, паліграфічная, гарбарна�футравая і пан�
чошна�трыкатажная: тут на фоне нізкага прадстаў�
ніцтва выхадцаў з сялян высокі працэнт займалі ме�
навіта гэтыя сацыяльныя катэгорыі насельніцтва21.

Асобнай тэндэнцыяй сацыяльнай міграцыі на�
сельніцтва ў 1920�я гг. стаў працэс вяртання часткі
рабочых з вёсак у гарады. На хвалі аднаўлення пра�
мысловасці гэтая катэгорыя сельскіх жыхароў —
"дэкласаваныя рабочыя" — актыўна перамяшчала�
ся ў рады пралетарыяту. Як адзначаў на VII з’ездзе
КП(б)Б у 1923 г. сакратар Цэнтральнага Бюро пар�
тыі В.Багуцкі, "паўсюдна гэтая прамысловасць ус�
моктвае ў сваё асяроддзе дэкласаваных рабочых,
якія цяпер бягуць у горад з вёскі"22. З мэтай выву�
чэння сацыяльных працэсаў сярод пралетарыяту ў
канцы 1926 г. партыйнымі органамі было праведзе�
на спецыяльнае "абследаванне новага слоя рабо�
чых"23. Вынікі яго шырока абмяркоўваліся на Х з’ез�
дзе КП(б)Б у 1927 г. "Новы слой рабочых" меў на�
ступную сацыяльную структуру: так званыя "былыя
рабочыя" складалі ў ім 50,6%, дзеці рабочых —
21,9%, батракі і сельскагаспадарчыя рабочыя —
13,4%, сяляне, звязаныя з сельскай гаспадаркай —
11,2%, саматужнікі — 2,9%24. У сваім выступленні
на з’ездзе першы сакратар КП(б)Б А.Крыніцкі асоб�
на падкрэсліваў, што "неабходна ўважліва аднесці�
ся менавіта да той часткі новых рабочых, якія адно�
сяцца да былых рабочых. Нельга сказаць, што гэ�
тая частка новых рабочых з’яўляецца сапраўдна
пралетарскай, якая прайшла раней добрую школу
фабрыкі і завода, захавала гэтую школу, прынесла
на прадпрыемства цяпер ясную класавую свядо�
масць"25. У партыйных дакументах адзначалася "куль�
турна�палітычная і тэхнічная адсталасць большасці
новых рабочых"26.

Многія рабочыя, якія прыйшлі ў горад з сяла,
прадаўжалі ў рознай форме падтрымліваць сувязь
з сельскай гаспадаркай. Паводле даных статыстыкі,
6,8% прамысловых рабочых рэспублікі мелі зямлю
ў вёсцы. Найбольш трывалыя сувязі з зямлёй былі ў
рабочых тых галін, прадпрыемствы якіх размяшча�
ліся ў сельскай мясцовасці. Напрыклад, у тарфяной
прамысловасці зямлю мелі 60,9% рабочых, у кера�
мічнай і шкляной — 12% і 10% адпаведна. У гэтых
галінах прамысловасці зямлю нярэдка мелі і кадра�

выя рабочыя. Паказчык звязанасці з зямлёй вельмі
дакладна характарызаваў сацыяльна�эканамічныя
ўмовы сацыяльнай міграцыі: "большасць рабочых,
якія мелі гаспадарку ў вёсцы, у мінулым з’яўляліся
беднякамі і былі вымушаны пайсці ў горад на за�
робкі"27. Сучасныя даследаванні паказалі, што ў за�
лежнасці ад памеру заробку мянялася і форма сувя�
зі з зямлёй. Сярод рабочых з невысокім заробкам
доля апрацоўваючых зямлю асабістай працай была
намнога вышэй, чым сярод тых, хто проста аказваў
матэрыяльную дапамогу сваім родзічам у вёсцы28.

Рост сацыяльнай міграцыі павялічваў беспра�
цоўе. Як адзначалася ў крыніцах, беспрацоўныя ў
большасці сваёй складаліся з "некваліфікаваных ра�
бочых, людзей, якія былі выкінуты ў горад з�за аг�
рарнай перанаселенасці вёскі"29. Пры гэтым у "пар�
тыйнай аналітыцы" асобна падкрэсліваўся "непра�
летарскі канал" пранікнення беспрацоўя ў асярод�
дзе гарадскога пралетарыяту: "найбольшая група
беспрацоўных — з вёскі, цісне на рабочых, праз но�
вы слой рабочых", — адзначаў на Х з’ездзе КП(б)Б
А.Крыніцкі ў сваім справаздачным дакладзе30.

Ва ўмовах адсутнасці ў БССР буйных прамысло�
вых прадпрыемстваў такія працэсы выклікалі сур’�
ёзную занепакоенасць партыйных лідараў, паколькі
толькі моцнасць пралетарыяту з’яўлялася адзіным
залогам паспяховага будаўніцтва сацыялізму. Ме�
навіта рабочыя сялянскага паходжання, якія вало�
далі зямлёй, згодна ўяўленням савецкіх грамада�
знаўцаў прыносілі з сабой на прамысловасць "вуз�
кія, дробнаўласніцкія настроі, жаданне выкарыстоў�
ваць фабрыку для сябе"31. Прычым адносіны іх да
ідэй і каштоўнасцей Савецкай дзяржавы ўяўляліся
бальшавіцкім ідэолагам негатыўнымі, паколькі но�
вы слой рабочых з’яўляўся спрыяльным асяроддзем
для "рвацкіх, хвасціцкіх лозунгаў супраць сацыялі�
стычнай рацыяналізацыі, супраць перагляду норм
выпрацоўкі і расцэнак, за неабмежаваны рост зар�
платы, за неадкладную ўраўняльнасць зарплаты і
г.д."32. Як адзначаў у 1927 г. А.Крыніцкі, дэкласава�
ныя рабочыя, якія вярнуліся ў горад, "прыносяць
цяпер на прадпрыемствы тыя ж непралетарскія на�
строі, як і абсалютна новы слой рабочых з вёскі, аль�
бо саматужнікаў, якія толькі цяпер адарваліся ад
дробнай гаспадаркі"33.

Спецыяльныя абследаванні слоя "новых рабо�
чых" выяўлялі слабую развітасць у іх "пачуцця пра�
летарскай салідарнасці". Адзначалася, што "новыя
рабочыя глядзяць на фабрыку як на крыніцу існа�
вання", "імкнуцца фармальна атрымаць саюзны
(прафсаюзны. — А.Р.) білет"34. На фабрыцы "Чыр�
воная Бярэзіна" адзначалася, што "работніцы, зноў
набраныя на вытворчасць, яшчэ не пранікліся пра�
летарскай псіхалогіяй"35. З прыходам "новых рабо�
чых" звязвалася змяншэнне прадукцыйнасці працы:
у сярэднім у "новых рабочых" яна была на 20% ніжэй,
чым у "старых"36. Партыйнае кіраўніцтва заўважала,
што "новыя рабочыя прыносяць з сабой часта няў�
важлівыя, негаспадарлівыя адносіны да вытвор�
часці", сярод іх назіралася "тэндэнцыя да "ўраў�
нілаўкі"37.
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За мяккай фармуліроўкай А.Крыніцкага аб "не�
дастатковай спайцы новых і старых рабочых" на са�
май справе хаваліся сацыяльныя канфлікты, якія мелі
месца сярод пралетарыяту БССР. Так, напрыклад,
на некаторых прадпрыемствах "новыя" і "старыя"
рабочыя свядома працавалі ў розных зменах; тыя,
хто толькі прыбыў на фабрыку, скардзіліся, што "ста�
рыя" "не жадаюць навучаць іх кваліфікацыі"38. У
партыйных дакументах канстатаваліся "выпадкі ан�
таганізму паміж новымі і старымі рабочымі", таму
"ўзмацненне работы па класаваму выхаванню ад�
сталых груп новых рабочых" ва ўмовах малалікасці
пралетарыяту і "дробнабуржуазнага акружэння" з’яў�
лялася важнейшай задачай партыі на працягу ўсяго
перыяду 1920�х гг.39.

У савецкай гістарыяграфіі змяненне сацыяльна�
га асяроддзя гарадскога пралетарыяту разгляда�
лася ў такім жа кантэксце: выхадцы з вёскі, многія з
якіх захавалі сувязь з дробнатаварнай сельскай гас�
падаркай, "у большасці сваёй неслі дробнабур�
жуазную псіхалогію і звычкі"40, "уносілі ў рабочае
асяроддзе дробнабуржуазную ідэалогію"41. Сучас�
ныя даследчыкі ў многім блізкія ў сваіх інтэпрэтацы�
ях да гэтых ацэнак: па меркаванню расійскай да�
следчыцы Н.Лейбінай, выхадцам з вёскі былі ўласці�
вы рысы сялянскай псіхалогіі, абывацельскія наст�
роі, непаслядоўнасць і супярэчлівасць у палітычных

поглядах. Большасць сялян, якія прыйшлі ў горад,
прыносіла з сабой спецыфічныя формы баўлення
вольнага часу: бойкі "сценка на сценку", "вячоркі". У
раёнах рассялення сялян (часцей за ўсё гэта былі
ўскраіны горада) "панавала абстаноўка былых сла�
бодак вакольных вёсак"42.

Слой "новых рабочых" з’яўляўся своеасаблівым
каталізатарам сацыяльных канфліктаў, якія выража�
ліся, як правіла, незадавальненнем у розніцы апла�
ты працы ў параўнанні з кваліфікаванымі рабочымі і
спецыялістамі43. Такія канфлікты часта набывалі на�
цыянальную афарбоўку.

Калі беларусы былі заняты ў асноўным у сель�
скай гаспадарцы, то гарадскі пралетарыят нават у
канцы 1920�х гг. яшчэ заставаўся стракатым па свай�
му нацыянальнаму складу: беларусы складалі 45,9%,
яўрэі — 36%, рускія — 10,7%, палякі — 4,4%, на
астатнія нацыянальнасці прыходзілася 3% рабочых
прамысловасці. Акрамя таго, асобныя галіны пра�
мысловасці мелі рознае нацыянальнае аблічча (гл.
табліцу 3).

У некаторых галінах прамысловасці значна да�
мінавалі яўрэі: у швейнай галіне іх доля складала
78,5%, паліграфічнай — 73,3%, гарбарна�абутко�
вай — 70,1%, у апрацоўцы жывёльных матэрыялаў —
69%, гарбарна�футравай, панчошна�трыкатажнай і
харчасмакавай — 57,1%, 52,3% і 39,9% адпавед�

Табліца 3
Нацыянальная структура рабочых цэнзавай прамысловасці

паводле даных перапісу 1930 г. (%)44

Нацыянальнасць 
Галіна прамысловасці 

Беларусы Яўрэі Рускія Палякі Іншыя 
Тарфяная 77,9 1,3 13,7 1,6 5,5 

Керамічная 76,6 11,4 6,2 1,9 3,9 

Папяровая 69,1 8,9 13,7 5,4 2,9 

Шкляная 65,5 7,6 9,6 14 3,3 

Тэкстыльная 61,2 24,6 7,7 4,2 2,3 

Электрастанцый 54,7 10,1 22,7 1,9 10,6 

Дрэваапрацоўчая 54 27,1 9,8 4,6 4,5 

Металургічная 46,8 33,3 11 4,4 4,5 

Харчасмакавая 46,4 39,9 6,9 3,2 3,6 

Запалкавая 46,1 25,8 22,7 3,5 1,9 

Хімічная 45,6 26,2 22,5 3,5 2,2 

Навукова-мастацкая 44,8 27,4 16,5 6,1 5,2 

Панчошна-трыкатажная 31,1 52,3 10,6 4,1 1,9 

Гарбарна-футравая 29,3 57,1 6,7 3,3 3,6 

Адзенне 20,5 69,5 6,3 2,1 1,6 

Гарбарна-абутковая 20,5 70,1 6,3 1,9 1,2 

Апрацоўка жывёльнага матэрыялу 20 69 7,7 1,8 1,5 

Паліграфічная 17,2 73,3 6,3 1,7 1,5 

Швейная 14,3 78,5 4,7 1,2 1,3 
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на. У перыяд 1924—1927 гг. у гэтых галінах назіраў�
ся высокі тэмп "карэнізацыі": у харчасмакавай рост
долі беларусаў склаў 7%, друку — 8%, гарбарнай —
10%. Рост удзельнай вагі беларускага элементу ў
рабочым класе рэспублікі выраўніваў сацыяльна�
нацыянальны баланс і, па меркаванню партыйнага
кіраўніцтва, гарантаваў "правільнае вырашэнне на�
цыянальнага пытання ў БССР"45.

Нацыянальная афарбоўка сацыяльных канфлік�
таў, якія выспявалі ў асяроддзі ўчарашніх сялян, з’яў�
лялася прадметам пільнай увагі інфармацыйна�ана�
літычнай "службы" ЦК КП(б)Б. Як адзначалася ў "пар�
тыйнай аналітыцы", "спрэчкі на нацыянальнай гле�
бе выявіліся ў асяроддзі рабочых партыйцаў, якія
падкрэсліваюць у сваіх выступленнях, што ... яўрэі
на кваліфікаванай рабоце і лёгкай. Гэта ў асноўным
тлумачыцца адсталасцю многіх рабочых, а таксама
прыходам новага слоя з вёскі"46. Падобныя канфлік�
ты шырока абмяркоўваліся на XI з’ездзе КП(б)Б у
1927 г.47.

Рост сацыяльных канфліктаў з’яўляўся не толькі
вынікам сацыяльна�эканамічнага развіцця БССР, але
і наступствам сур’ёзных супярэчнасцей паміж га�

радскім і сельскім, якое разумелася, па справядлі�
ваму вызначэнню амерыканскага даследчыка С.Смі�
та, як "прасунутае" і "адсталае"48. Сярод сельскіх жы�
хароў раслі раўнівыя адносіны да гараджан, і асаб�
ліва выразна яны праяўляліся ў тых сялян, якія ад�
праўляліся на заробкі ў гарады49. Сяляне лічылі, што
"ў горадзе жывецца лепш, менш працуюць, больш
зарабляюць, а ў вёсцы больш працуюць, менш за�
рабляюць"50. Па іх меркаванню, "горад жыў добра і
жыве, а вёска як была адсталая, так і засталася", па�
колькі "рабочыя працуюць 8 гадзін і жывуць удос�
таль, а мы 16 гадзін і ўвогуле не маем, чым харчавац�
ца"51. Таксама сяляне вельмі востра ўспрымалі куль�
турную розніцу паміж горадам і вёскай: "У горадзе
вучацца 75% дзяцей, а ў вёсцы толькі 30%", — га�
варылі вясковыя жыхары52.

У пралетарскай дзяржаве, дзе галоўнае месца
займалі "працоўныя масы", менавіта гарадскі пра�
летарыят, "чыстыя пралетарыі", г.зн. "рабочыя, па�
збаўленыя сродкаў вытворчасці, выхадцы з рабо�
чага асяроддзя, якія валодалі доўгім вытворчым
стажам, параўнальна кваліфікаваныя і развітыя", па�
вінен быў складаць "асноўнае ядро рабочага кла�
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са"53. Менавіта гэтая віртуальная сацыяльная катэ�
горыя надзялялася рысамі найвышэйшай класавай
свядомасці, г.зн. была найбольш адданая рэвалю�
цыі і бальшавіцкай партыі. Вобраз "чыстага прале�
тарыя" дазваляў дэманстраваць сваю блізкасць рэ�
валюцыі і бальшавіцкай уладзе і выступаў своеасаб�
лівым элементам прэстыжу. Сялянам жа, рамесні�
кам, дробным гандлярам і саматужнікам адводзі�
лася другарадная роля па прычыне іх "дробнабур�
жуазнай псіхалогіі"54.

Больш за тое, унутры самога рабочага класа іс�
навала пэўная градацыя па ступені блізкасці да сім�
валаў рэвалюцыі. Паводле меркавання расійскага
даследчыка С.Ярава, рысамі найбольшай "свядо�
масці" надзяляліся рабочыя�металісты, якія высту�
палі самай "бальшавізаванай" часткай пралетарыя�
ту па прычыне "іх дысцыплінаванасці, згуртаванасці,
высокай прафесійнай кваліфікацыі"55. Сапраўды,
колькасны аналіз анкет дэлегатаў IV—XIV з’ездаў
КП(б)Б паказаў, што пры запаўненні графы "прафе�
сія" партыйнымі актывістамі�рабочымі дамінавалі
прафесіі, якія адносіліся да групы "металістаў". Ра�
бочыя�металісты складалі 32,6% дэлегатаў рабочых.
Пры нязначнай вазе металургіі ў БССР (рабочыя гэ�
тай галіны складалі толькі 9% ад агульнай колькасці
рабочых цэнзавай прамысловасці Беларусі56) і да�
мінаванні "нізка пралетарызаваных" галін па пера�
працоўцы матэрыялаў сельскай гаспадаркі рабо�
чыя�металісты не маглі рэпрэзентатыўна адлюстро�
ўваць "пралетарскі атрад" рэспублікі. Вылучэнне
дадзенай катэгорыі рабочых у партыю і масавае дэ�
легіраванне іх на з’езды з’яўлялася адлюстраваннем
сістэмы сацыяльных каштоўнасцей, у якой металісты
выступалі своеасаблівым "эталонам якасці". Мож�
на таксама меркаваць, што, пазначаючы ў анкеце якую�
небудзь прафесію з дадзенага разраду, камуністы
імкнуліся падкрэсліць сваю прыналежнасць да са�
цыяльна значных атрыбутаў і раздзяліць тым самым
да�мінаваўшыя каштоўнасці пралетарскай дзяржавы.

Несумненна, пралетарская класавая прыналеж�
насць і сацыяльнае паходжанне служылі падставай
для вырашэння многіх практычных пытанняў, такіх
як прыём у ВНУ, размеркаванне пайкоў, атрыманне
жылля57. У той жа час "пралетарская ідэнтычнасць"
з’яўлялася і відавочным атрыбутам прэстыжу. Фран�
цузскі даследчык Ж.Дэпрэта адзначаў, што сяляне�
гарадскія паўпралетарыі гаварылі аб рабочых як аб
вышэйшым, прывілеяваным класе, які выказвае ім
сваю варожасць альбо па меншай меры непрыяз�
насць58. Таксама Ш.Фіцпатрык указвала на тое, што
"недавер, змяшаны з паблажлівай пагардай, быў
часта накіраваны ў адносінах да сялян і асоб воль�
ных прафесій, якія ўспрымаліся як адсталыя і дроб�
набуржуазныя"59.

Цяжкі эмацыянальна�псіхалагічны стан сельскіх
мігрантаў ва ўмовах устаноўкі на "гарадское" і "пра�
летарскае" аказваў рашаючы ўплыў на працэс транс�
фармацыі сацыяльных ідэнтычнасцей, які адбываў�
ся ў іх асяроддзі на працягу вывучаемага перыяду.
Сярод выхадцаў з сельскай мясцовасці на фоне "рэў�

насці" да гарадскіх жыхароў несумненна ўзнікала і
жаданне пазбавіцца ад адчування непаўнавартасці,
ад "нязручнай ідэнтычнасці", далучыцца да перада�
вой гарадской культуры і "прасунутай" пралетарс�
кай свядомасці. У гэтым неабходна бачыць псіха�
лагічны механізм адаптацыі сельскіх жыхароў у га�
радах: імкненне змяніць сацыяльную ідэнтычнасць
было абумоўлена як матэрыяльнымі меркаваннямі,
так і эмацыянальна�псіхалагічнымі матывамі.

Такім чынам, напрамкі і маштабы сацыяльнай ма�
більнасці насельніцтва БССР у 1920�я гг. былі абу�
моўлены аб’ектыўнымі ўмовамі сацыяльна�экана�
мічнага развіцця краіны ў азначаны перыяд. Дамі�
наванне "негарадскіх" сацыяльных слаёў у агульнай
структуры насельніцтва БССР, а таксама нераўна�
мернае размеркаванне даброт у горадзе і на вёсцы
стварала перадумовы, пры якіх перамяшчэнне сель�
скіх жыхароў у гарады з’яўлялася найбольш адэк�
ватным спосабам вырашэння імі сваіх матэрыяль�
ных цяжкасцей.

Рост прамысловасці і пралетарызацыя вёскі сты�
мулявалі сельскіх жыхароў да змены свайго сацыяль�
нага статусу, перамяшчэння ў катэгорыю паўпрале�
тарыяту і пралетарыяту. Асноўнымі крыніцамі папаў�
нення рабочага класа з’яўляліся прадстаўнікі вяско�
вай беднаты — малазямельныя і беззямельныя ся�
ляне, якія займаліся адыходніцкімі промысламі, а
таксама дэкласаваныя рабочыя, якія вярталіся ў га�
рады на хвалі аднаўлення прамысловасці. Прыток
гэтых сацыяльных катэгорый быў найбольш адчу�
вальны на граніцах сацыяльнага кантакту, калі ў га�
рады, рабочыя пасёлкі, на галіны прамысловасці з
сезонным характарам вытворчасці і мінімальнымі
патрабаваннямі да кваліфікацыі рабочай сілы пры�
язджалі сяляне з бліжэйшых вёсак. Разам з сяляна�
мі гарадскі пралетарыят папаўняўся і нядаўнімі са�
матужнікамі, рамеснікамі, дробнымі гандлярамі,
што было найбольш заўважна ў такіх галінах прамы�
словасці, як швейная, гарбарна�абутковая, палігра�
фічная, гарбарна�футравая і панчошна�трыкатажная.

У той жа час працэсы сацыяльнай мабільнасці
падпарадкоўваліся ўнутранай логіцы пабудовы дзяр�
жавы дыктатуры пралетарыяту, якая характарыза�
валася наступнымі каштоўнаснымі ўстаноўкамі: 1) ус�
таноўкай на гарадское як на перадавое, а вясковае
як адсталае; 2) устаноўкай на пралетарскую ідэнтыч�
насць як сацыяльны ідэал дзяржаўнай улады.

Пераезд у горад з сельскай мясцовасці, праца�
ўладкаванне на завод, фабрыку альбо сезонныя віды
вытворчасці былі звязаны не толькі з жаданнем па�
лепшыць сваё матэрыяльнае становішча, але і ад�
люстроўвалі схаванае імкненне людзей далучыцца
да перадавой гарадской культуры, змяніць нязруч�
ную "непралетарскую" ідэнтычнасць. Для членаў
Камуністычнай партыі дэманстрацыя свайго прале�
тарскага характару магла ажыццяўляцца праз атая�
самленне з найбольш "папулярнымі" рабочымі пра�
фесіямі з разраду "рабочых�металістаў".

Працэс актыўнага канструявання сваіх сацыяль�
ных ідэнтычнасцей членамі савецкага грамадства
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на працягу 1920�х гг. істотна ўзмацняў сацыяльную
напружанасць у грамадстве, пры гэтым сацыяльныя
канфлікты часта набывалі нацыянальную афарбоўку.
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