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ГАРЫЦЬ МОВА

Рукав ы ад камiзэлькi
(зь беларускай сталiнiяны)
Вялiкi Сталiн любiў Беларусь: пагадзiўся на сацыялiстычную
дзяржаўнасьць i не да канца абрэзаў тэрыторыю, даў ордэны
Купалу i Коласу, а дзесяць першых сакратароў ЦК кампартыi
расстраляў як в орагаў народа.
Ясна, што i беларускi народ ня мог не адплацiць в ялiкаму
Сталiну ўзаемнасьцю. Адзiнадушнае ў форме i багатае
зьместам пачуцьцё ўв асаблялася ў падарунках, якiя
в ыраблялiся з усiх карысных для гэтай мэты в ыкапняў
сацыялiстычнага рэалiзму. Справ у аблягчала тое, што бацька
народаў, як гогалеўскi губэрнатар, браў усiм, ад
перайменав аных гарадоў да чарав iкаў са скуранымi шнуркамi,
якiя паслала яму неяк менская фабрыка iмя Тэльмана.
Нягледзячы на размах памiж iдэйна-тэарэтычнай глыбiнёй i
мастацка-эстэтычнымi в яршынямi, ув есь ён ладна месьцiцца ў
адным чатырохрадкоўi безыменнага беларускага акына першай
палов ы ХХ стагодзьдзя:
Вiсiць Сталiна партрэт,
А на рамачцы кругi.
Усьмiхаецца в ачамi
Такi родны, дарагi!
Тэксталягiчны аналiз не ўв аходзiць у задачу гэтага
iнв энтарнага агляду, таму абмяжуемся спасылкай на буйныя
пiсьмов ыя помнiкi. 1936 год: да слаўных 16-х угодкаў
в ызв аленьня ад белапольскай акупацыi аж дв а мiльёны чалав ек
падпiсалi "Пiсьмо беларускага народу в ялiкаму Сталiну", якое
пераказалi ў в ершах Я.Купала, Я.Колас, А.Александров iч,
П.Броўка, П.Глебка, I.Харык. У 1939-м, з нагоды палюбоўнай
сустрэчы Чырв онай армii i дыв iзiяў в эрмахту на нов ай мяжы
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П.Пестрак, М.Танк, М.Машара i М.Клiмков iч адрасав алi ў Крэмль
лiст "З тв аiм iмем у сэрцы". 1949-ты даў дв а в ялiзныя, на
газэтную старонку кожны, лiсты ў прозе: адзiн да
дзесяцiгодзь дзя папярэдняга, другi -- да трыццацiгодзьдзя
дазв олу Маскв ы ўтв арыць БССР.
Безьлiч калектыўных пасланьняў было накiрав ана да 70-х
угодкаў прав адыра, сярод адпраўляльнiкаў -- расейскi
драмтэатар i лiкёра-гарэлачны зав од у Менску, мэтэаролягi,
арцель iнв алiдаў, трэст паказальных рэстаранаў, кiроўцы
трамв аяў, акадэмiкi, школьнiкi, в айсков ыя часткi. Iндыв iдуальная
тв орчая дзейнасьць ды фальклёр у кнiгах i пэрыёдыцы ўлiку не
паддаюцца.
Толькi асобы, як iя не разумелi сутнасьцi клясав ай барацьбы,
маглi сьцьв ярджаць, што лепшы падарунак -- гэта кнiга.
Мясцов ыя бальшав iкi разьбiлi i адкiнулi прэч гэтую гнiлую
тэорыю буржуазнай iнтэлiгенцыi. Пралетарскае чуцьцё
прав iльна падказала беларускiм тав арышам, што лепшы
падарунак тав арышу Сталiну -- кнiгi самога тав арыша Сталiна.
Да ягонага 70-годзьдзя на беларускай мов е было выдадзена 4
мiльёны 846 тысяч экзэмпляраў тв ораў прав адыра; агульны
тыраж на беларускай, расейскай, польскай, лiтоўскай i
габрэйскай мов ах, адкатаны ў менскай друкарнi iмя Сталiна,
пав одле афiцыйных зьв естак склаў 5.055.200 асобнiкаў. Сюды
трэба дадаць як мiнiмум яшчэ сотню тысяч асобнiкаў 9-13 тамоў
збору сталiнскiх тв ораў, якiя в ыдав алiся ў Менску да канца 1951
году. (Друкав аньне спынiлася на працах 1934 году, больш
нiв однага тому нi па-расейску, нi па-беларуску ня в ыйшла).
Зьмест вымагаў формы. Тв оры хав алiся пад ав ечую скуру -чырв оны саф'ян, в окладкi аздаблялiся iнкрустацыяй i разьбой
пра дрэв у. У Маладачанскiм чыгуначным дэпо том сталiнскай
кароткай бiяграфii закав алi ў мэтал. Экзэмпляр захоўв аецца ў
фондах былога музэя рэв алюцыi ў Маскв е: латунная в окладка
на петлях толькi крыху пазелянела за паўсотнi гадоў,
адпалiрав аць -- i зазьзяе як нов енькая...
Праўда, апафэозам мастацтв а кнiгi застаецца самы першы
лiст Сталiну ад 1936 году. Паэтычныя радкi в ышытыя
чырв онымi, блакiтнымi, зялёнымi, шэрымi i брунатнымi нiткамi
на 24-х абшытых белай тканiнай аркушах. Зьв ерху i зьнiзу
кожнай старонкi ўплецена шаўков ая стужка з нацыянальным
арнамэнтам, на першай старонцы в ышыта назв а, а на апошняй
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в ытканы герб БССР. Iмя адрасата золатам адцiснута на
цэлюлёiднай супэрв окладцы -- супэршык па тым часе.
Адначасна некалькi асобнiкаў лiста былi в ыкананыя майстрамiпалiграфiстамi -- на люксав ай паперы, у некалькi колераў. За
афармленьне мастак Пашкев iч быў рэкамэндав аны ў склад
беларускай дэлегацыi для працы ў Камiтэце мастацтв а пры СНК
СССР.
Лiст быў пакладзены ў адмысловы драўляны куфэрак,
зроблены на спэцзаказ зь дзясяткаў розных гатункаў дрэв а, i са
спэцыяльнай дэлегацыяй адпраўлены ў Маскв у. Там ён
захоўв аецца i цяпер, крыху страцiўшы св ой парадны в ыгляд за
паўстагодзьдзя на архiўных палiцах. Я знайшоў таксама i
куфэрак ў сутарэньнях былога музэя рэв алюцыi; разам з
супрацоўнiцай мы яго паднялi, перав ярнулi, але акрамя пылу,
нiчога ня в ытрасьлi. Ключ згубiўся ў 50-я гады, а ўзламаць не
дазв олiлi. ( Пасьля публiкацыi гэтых нататак у часопiсе
"Спадчына" ў 1990 годзе мне пазв анiў з Кiев а нейкi дзядзька i
пачаў крычаць у слухаўку, што гэта ён, ён рабiў куфэрак на
спэцзаказ -- але, апроч дзiцячай радасьцi, нiчога iстотнага зь яго
вуснаў не прагучала, ня помнiў нав ат, цi заплацiлi яму за працу.)
Хай смутак в ачэй тв аiх добрых ня росiць,
Цi сонейка захад, цi сонейка ўсход,
Прымi прыв iтаньне, якое прыносiць
Табе, прав адыр, беларускi народ!
Гэтыя 113 лiтараў, сем кропак i адзiн клiчнiк з куфэрка зь
лiстом 1936 году ў 1949-м перакачав алi на абрус, якi да
сталiнскага юбiлею в ышылi ў экспэрымэнтальнай лябараторыi
мастацкiх промыслаў прамкаапэрацыi БССР. На фоне
пяцiкутнай зоркi, аздобленай арнамэнтам са слуцкага поясу,
в ышыты герб рэспублiкi, а памiж вугламi зоркi -- пяць малюнкаў,
якiя, як гав орыцца ў музэйным каталёгу, адлюстроўв аюць
аднаўленьне народнай гаспадарк i Беларусi; уся прыгажосьць
акаймав аная густой махрой.
Эпiграфам да архiўных картатэк i в опiсаў беларускiх
падарункаў Сталiну могуць паслужыць перафразав аныя радкi
пра слуцкiх ткачых: "Аб шчасьцi ўжо забыўшы сны, св ае шырокiя
тканiны на лад сав ецкi ткуць яны". Сапраўды, зь Беларусi
Сталiну найчасьцей слалi ручнiкi, абрусы, паясы -- iх пералiк
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займае дзясяткi пазыцыяў у архiўных в опiсах. Што думалi
калгасьнiцы, работнiцы, хатнiя гаспаданi, калi старанна
в ышыв алi в iтаньнi -- спадзяв алiся ўласкав iць, паганскiм
ахв ярапрынашэньнем адв есьцi лiха ад дому? Барв овыя плямы
праступаюць на адбеленым ручнiку, якi паслала на сталiнскiя
iмянiны ў Маскв у мядзельская калгасьнiца В.Шарангов iч -св аячка таго самага першага сакратара ЦК Шарангов iча, якога
на сталiнскi загад расстралялi разам з Бухарыным, Рыкав ым,
Ягодам. Усяго беларускага лёну не хапiла б на палатно, каб
сьцерцi кроў хоць з адной рукi "ств аральнiка БССР".
Ягоны партрэт, як i кнiгi, таксама лiчыўся в ыдатным
падарункам. Прычым асаблiв а цанiлася не падабенств а да
арыгiналу, а працаёмiстасьць выкананьня (гэта тычыцца i iншых
паднашэньняў). Хатнiя гаспадынi зь Берасьця в ышылi
генэралiсымуса шоўкам на поўны рост. На адну толькi рамку
пайшло дзьв е тысячы кав алачкаў дрэв а розных пародаў.
Дарэчы, у галiне iнкрустацыi iшло сапраўднае спаборнiцтв а
рэкордаў. Майстар Слонiмскай рамеснай в учэльнi С.Азазов iч
в ырабiў альбом для Сталiна з 2.150 кав алачкаў дрэв а дзесяцi
пародаў. Сталяр-чырв онадрэўшчык зь Берасьця перадаў у
падарунак прав адыру дв анаццацiгранны стол, склеены з 2.345
дэталяў. Умельцам Менскага радыёзав оду iмя Молатав а
спатрэбiлася 36.000 кав алачкаў дрэв а на партрэт
галоўнакамандуючага з ордэнам "Перамога" на грудзях.
Абсалютны рэкорд належыць в ыхав анцам Нядашкаўскага
дзiцячага дому: тут склеiлi партрэт Сталiна з 149.870 дэталяў.
Пад к iраўнiцтв ам пэдагогаў сiроты в айны i Гулагу в ыклалi на
партрэце яшчэ i надпiс:
Ты бацька наш родны, ты бацька народаў,
Жыв i ж, прав адыр, незьлiчоныя годы!
На Менскiм мотавэлазав одзе ўяв iлi, што 70-гадов аму
карыфею для поўнага шчасьця не стае ров ара (аднiкеляв анага i
пазалочанага, зразумела). Беларускiя трактарабудаўнiкi i iх
калегi з зав оду iмя Кiрав а, а таксама бабруйскiя
машынабудаўнiкi i гарадзенскiя фабзайцы падыйшлi да справ ы
больш памяркоўна i в ырашылi св аiх натуральных в ырабаў у
Маскв у ня слаць. На iмянiны адправ iлi макет рабочага месца
сьлесара, дзейныя мадэлi дв ух трактараў i вэртыкальнапрацяжнога станка "Дуплекс МП-8". Адзiн з самых фiлязофскiх
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падарункаў, якi дав ялося пабачыць -- мадэль в акна з в аканiцамi.
Як в а ўсяго генiяльнага -- аўтар нев ядомы.
У менскiх музэйных сутарэньнях захоўв аецца цэлы
падарункав ы гардэроб для Сталiна: блюза крэпжаржэтав ая,
кашуля шаўков ая i кашуля льняная, хромав ыя чарав iкi -- хоць
зараз на танцы. Не забылiся i на сталiнскiя в усы -- у плюшав ым
куфэрку ляжыць набор грабянёў для галав ы i вусоў.
Калi нев ядома дакладна, што думалi ткачыхi ды сiроты, дык
прафэсiяналы падарункав ых справ аў паклапацiлiся зафiксав аць
св аё самаадчув аньне ў час юбiлейнага буму. "Пачынаючы з
1932 году я няспынна працую над ув асабленьнем в образа
в ялiкага Сталiна. Цяжка в ыказаць, якое в ялiкае задав альненьне
дае мне гэтая праца. Мне заўсёды здаецца, што я
ўдасканальв аюся ня толькi як скульптар, але i як чалав ек.
Шчасьлiв а i радасна праходзiць маё жыцьцё", -- пав едамляў у
1949 годзе чытачам "ЛiМа" Заiр Азгур. У народнага мастака, як i
ў многiх iншых яго калегаў, багатая сталiнiяна. Але да 70годзьдзя прав адыра ад ляўрэата яго прэмii ў Крэмль паслалi
чамусьцi бюст... нябожчыка Жданав а.
Мiстыка панав ала i на ўсебеларускай мастацкай выстав е,
прысьв ечанай в ыбарам у Вярхоўны Сав ет БССР у 1950 годзе.
Так, народны мастак Я.Зайцаў на 46.687 кв адратных
сантымэтрах палатна алеем дав одзiў, што тав арыш I.В.Сталiн
быў у Менску. Яшчэ адзiн народны мастак Н.Воранаў тымi ж
сродкамi ўдакладняў, што прав адыр у 1919 годзе думаў пра
Беларусь на руiнах Менскага чыгуначнага в узла. Трэба
прызнаць, што хаця сталiнскi бот не затрымлiв аўся на
беларускай зямлi, ягоных сьлядоў тут столькi i такiх, што
трызьненьне мастакоў, прынамсi, зразумелае. Чаго толькi ня
ўяв iш, начытаўшыся "Кароткага курсу гiсторыi ВКП(б)" ды
"Кароткай бiяграфii".
(Ув огуле, сталiнская "кароткасьць" -- амаль генiальная
прыдумка. На практыцы яна азначае якраз бязьмежнасьць i дае,
з аднаго боку, поўную св абоду "гiстарычнай тв орчасьцi", а з
другога -- ув одзiць жорсткую манаполiю на адбор i трактоўку
фактаў. Апошняе дазв алялася абраным жрацам i зьяўлялася
справ ай сакральнай i адначасна сьмяротна небясьпечнай.)
Сярод беларускiх падарункаў Сталiну ёсьць нав ат тое, чаго
быць ня можа. Менскi дом мадэляў в ырашыў падарыць i
падарыў тав арышу Сталiну жаночы касьцюм: блюзка, спаднiца ў
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складкi, камiзэлька i асобна -- рукав ы да яе, якiя прышпiляюцца
на запiнкi.
Выстав а падарункаў адкрылася ў 1949 годзе ў Маскв е. На
працягу месяцаў нав еднiкi маглi знаём iцца з экспазыцыяй
любов i народаў да агульнага бацькi. Сам "айцец" аднойчы
ўначы заехаў у Манэж. Паглядзеў, нiчога не сказаў,
разьв ярнуўся i пасунуўся назад да аўтамабiля, ахов а цягнулася
сьледам. Што ўела iмянiньнiка? Можа, усё пабачанае раптам
падалося рукав амi ад камiзэлькi? Цi абудзiлася горкая крыўда
на лекараў-шкоднiкаў, якiя не змаглi забясьпечыць
бессьмяротнасьць?.. (Рэхам тых думак бюро ЦК КПБ
разглядала потым "пав едамленьне члена КПСС Нав асельцав а
Ф.С. аб тым, што ў Палескай в обласьцi iснуе падпольная
сiянiсцкая контррэв алюцыйная арганiзацыя лекараў на чале з
сакратаром абкаму партыi тав . Лабанком, дзейнасьцi якой
спрыяў былы начальнiк абласное ўправ ы МГБ Варанов iч, а
Лабанок зьяўляецца амэрыканскiм рэзыдэнтам".
Пав едамленьне асьмелiлiся прызнаць нагав орам толькi 28
сакав iка 1953 году, пасьля сьмерцi "бессьмяротнага" i
рэабiлiтацыi "лекараў-забойцаў".)
У сярэдзiне 50-х гадоў падарункi пачалi раздав аць. Частка
засталася ў маскоўскiм музэi рэв алюцыi, многае пайшло ў
сталiнскi музэй у Горы, тое-сёе в ярнулася ў Менск. З таго часу
падарункi нi разу не в ыстаўлялiся. У Дзяржаўным мастацкiм
музэi думалi неяк паказаць жыв апiсную сталiнiяну, але
рэстаўрацыя палотнаў запатрабав ала сродкаў, якiх не знайшлi.
Мастацкая каштоўнасьць абсалютнай большасьцi падарункаў
Сталiну зь Беларусi в ызначаецца толькi прозьв iшчам
iмянiньнiка. А в ядома, чаго каштав ала яно Беларусi... Нав ат
падарункi Сталiну дзесяцiгодзьдзi дав алiся ў знакi -- яны займалi
дэфiцытныя плошчы перапоўненых схов iшчаў, не дапускалi
нов ыя тв оры мастацтв а на захав аньне.
І ўсё ж, пры зьмене экспазыцыяў адзiн экспанат в арта
пакiнуць у музэях. Гэта фотакартка, каталёгав ы нумар 2942
(музэй рэв алюцыi): "Калённая заля Дому Саюзаў. I.В.Сталiн у
труне". На той в ыпадак, калi прачытаеш што-небудзь "такое" ў
нашых газэтах, каб можна было хуценька забегчы ў музей i на
св ае в очы пабачыць нябожчыка ў труне.
Хоць ён быў майстрам ня толькi ў справ е фальсыфiкацыi
народнай любов i...
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451°n а Галоўлiту
Калi амэрыканскi фантаст выдаў кнiгу пра спаленьне кнiг у
будучынi*, супрацоўнiкi цэлага сав ецкага в едамств а маглi па
прав у сказаць, што гэты тв ор прысьв ечаны iх прафэсiйнай
дзейнасьцi, якая раней застав алася па-за ўв агай i прызнаньнем
шырокай грамадзкасьцi. Уклад супрацоўнiкаў гэтага в едамств а ў
нацыянальную культуру цяжка пераацанiць. Вось толькi адзiн
маленькi фрагмэнт iх тв орчасьцi, якую захоўв аюць архiв ы:
(*Рэй Брэдбэры. "451° па Фарэнгейту". Пры такой
тэмпэратуры (233° па Цэльсiю) пачынае гарэць папера.)
“Зьнiшчэньне кнiжак рабiць шляхам пропуску праз рэзальныя
машыны друкарняў. Макулятуру ў дробна парэзаным выглядзе
здав аць в а ўтыль. У райцэнтрах, дзе ў друкарнях няма
рэзальных машынаў, прынятую лiтаратуру спальв аць з
адзнакай на акце спаленьня".
Шыхтавы статут блякне перад чаканным стылем Галоўнай
управы лiтаратуры i в ыдав ецтв аў БССР, якая ўв аходхiла ў
склад наркамату асьв еты. Афiцыйны скарот -- Галоўлiтбел,
яшчэ карацей -- Галоўлiт. "Асьв етнiцкая" ўстанов а з такой
назв ай была ств орана пастанов ай СНК БССР ад 3 студзеня
1923 году. Згодна з задачамi папярэдне, перад друкам, Галоўлiт
пераглядаў усе рукапiсы, здымкi, малюнкi i в ыдав аў цi не
в ыдав аў дазв ол на друк, ажыцьцяўляў кантроль за друкарнямi,
бiблiятэкамi, кнiгарнямi, слухаў радыёперадачы. Без Галоўлiту
немагчыма ўяв iць разьв iцьцё навукi, нацыянальнага тэатру i
кiно, жыв апiсу, скульптуры, эстрады i журналiстыкi.
Апроч Галоўнай управ ы, для дагляду i св оечасов ай
крытычнай дапамогi в а ўсiх абласных, акружных i раённых
цэнтрах дзейнiчалi мясцов ыя "лiты" са св аiмi штатамi.
Шматгранная дзейнасьць Галоўлiту ў Беларусi працягв алася
да пачатку в айны, а потым была адноўленая ў 1944-м у
Нав абелiцы, у першыя днi дзейнасьцi ўраду БССР. Пасьля
сьмерцi Сталiна, 15 сакав iка 1953-га Сав ет Мiнiстраў в ыв еў
Галоўлiт са складу Мiнiстэрств а асьв еты i перадаў у
Мiнiстэрств а ўнутраных справ аў, якое тады ўключала i былы
НКВД -- МГБ. Праз паўгода, у кастрычнiку 1953-га, Галоўлiт
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пакiнуў сьцены МУС i набыў самастойны статус i нов ую назв у -управ а ахов ы в айсков ай i дзяржаўнай тайны ў друку. У 1963
годзе Галоўлiт далучылi да нав аств оранага Дзяржкамiтэту па
друку i палiграфii, а з 1966-га да скону БССР цэнзурнае
в едамств а iснав ала як Галоўная ўправ а па ахов е дзяржтайны
пры Сав еце Мiнiстраў.
Галоўлiт, натуральна, лiчыў св аю дзейнасьць дзяржаўнай
тайнай i не афiшав аў уласныя подзьв iгi. Тым болей, што самая
масав ая, непасрэдная прадукцыя Галоўлiту -- прабел, пустата,
не-быцьцё. Трэба прызнаць, што Галоўлiт досыць пасьпяхов а
в ыконв аў св аю функцыю. Паправ iць ўжо амаль нiчога
немагчыма. Нав ат прачытаныя праз паўстагодзьдзя рукапiсы i
в ернутыя навуков ыя i мастацкiя тв оры ў абсалютнай
большасьцi ўжо в ыконв аюць iншую ролю, у нов ым кантэксьце
дзейнiчаюць iнак ш, чым калi б яны пабачылi сьв ет св оечасов а.
Далёка ня ўсё, што забараняў Галоўлiт, адносiлася да катэгорыi
шэдэўраў, але тыя творы былi хлебам i в адой культуры, безь
якiх немагчыма зьяўленьне в яршыняў. Ув огуле, катэгорыя
адсутнасьцi цi ня самая iстотная для тлумачэньня
нацыянальнай гiсторыi апошняга стагодзьдзя. Адсутнасьць
адных людзей i iдэяў зрабiла магчымым прысутнасьць зусiм
iншых...
Ланцугов ая рэакцыя не-быцьця робiцца заўв ажнай часам
праз дзесяцiгодзьдзi i праяўляецца ў агульнай дэградацыi
грамадзтв а, калi боль шасьць дарослых в ыракаецца роднай
мовы i можа пазбав iць дзяцей Радзiмы.
Нягледзячы на грыфы "не падлягае агалошаньню", якiмi
Галоўлiт пазначаў усё, што в ыходзiла зь ягоных сьценаў,
в ыбраныя архiўныя старонкi дав олi в ыразна агалошв аюць ня
толькi мэтадалёгiю, але i псыхалёгiю мiнiстэрств а праўды, якая
iснав ала ў 30-я гады, ды i пазьней.
Як Калiнiн зьеў усё мяса, а Сталiн скурыў тытунь
30 сакав iка 1938 году ўпаўнав ажаны СНК па Сiроцiнскiм
раёне Барсукоў i загадчык аддзелу культуры i прапаганды
райкаму Лiўшыц в ырв алi з насьценнага календара пяць лiсткоў - за 22 красав iка, 5 траўня, 9 лiпеня, 8 i 21 лiстапада. На лiстках
былi зьмешчаныя партрэты Ленiна, Сталiна, Калiнiна, Молатав а
i Будзёнага.
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Св аю акцыю Лiў шыц i Барсукоў ня толькi ня сталi трымаць у
тайне, але з в ырв анымi партрэтамi прыйшлi на заняткi раённага
Iнстытуту зав очнага навучаньня партыйна-камсамольскага
актыву i прав ялi дыскусiю, прысьв ечаную бальшав iцкай
пiльнасьцi. Яе падрабязнасьцi пераказв аюцца ў лiсьце
начальнiка Сiроцiнскага райлiту Градоўкiна ў Менск.
Аказв аецца, Барсукоў i Лiўшыц в ырв алi партрэты прав адыроў,
бо, на iх думку, каляндар быў в арожай прав акацыяй. У св аiм
лiсьце начальнiк райлiту падрабязна iнфармуе пра хаду думак
пiльных камунiстаў:
“Лiсток календара за 22 красав iка -- партрэт тав . Ленiна.
Ягоны гальштук, па-iхнаму, уяўляе галаву сабакi. Лiсток за 5
траўня -- партрэты тав . Ленiна, тав . Сталiна, тав . Молатав а. Тав .
Сталiн курыць люльку -- па-iхнаму, тав . Сталiн курыць у дзьв е
люлькi. Гэта значыць, што тав . Сталiн пакурыў ув есь тытунь у
гады рэв алюцыi, i не было тытуню ў СССР. Лiсток за 9 лiпеня -партрэт старшынi калгасу iмя Варашылав а тав . Бадмаев а, якi
перадае рапарт тав . Сталiну аб перамогах у Бурат-Мангольскай
АССР, па-iхнаму, паказв ае, што тав . Сталiн, прымаючы рапарт,
перадае лев ай рукой нож. 8 лiстапада -- партрэт тав . Ленiна i
тав . Сталiна, размов а па прамым дроце. У гэты час, па-iхнаму,
тав . Сталiн закрыв ае рот рабочаму, каб маўчаў. Лiсток 21
лiстапада -- тав . Калiнiн i тав . Будзёны едуць на машыне. Паiхнаму, тав . Калiнiн трымае на руках галав у цяляцi, што азначае,
што тав . Калiнiн паеў усё мяса, i яго не было ў СССР".
Далей аўтар лiста пав едамляў: "Гэтая контррэв алюцыйная
хлусьня была распаўсюджаная па некаторых установ ах праз
слухачоў зав очнага навучаньня, але празь мяне i мясцов ыя
органы НКВД была папярэджаная. Усё гэта ўзята ад
упаўнав ажанага СНК БССР Барсуков а, якi i падштурхнуў
культпрапа, растлумачыўшы, што гэта паказала нейкая
жанчына ў Менску, якая прыехала з Маскв ы".
Справ а аб лiстках календара таксама была перададзеная на
бюро райкаму. Як НКВД папярэджв аў сiроцiнскiх партыйнакамсамольскiх актыв iстаў, дакладна нев ядома, але жаданьне
в аражыць над няякаснай палiграфiяй у iх, в ерагодна, боль ш не
ўзьнiкала. Ужо праз дв а тыднi пасьля в ыкрыцьця "в ыкрыцьця"
лiст зь Сiроцiна патрапiў у Галоўлiт, а адтуль у ЦК КП(б)Б, дзе
на iм зьяв iлася ляканiчная рэзалюцыя i пав едамленьне аб яе
в ыкананьнi. Акцыя Барсуков а i Лiўшыца была расцэненая як
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контррэв алюцыйная прав акацыя; Барсукоў мусiў узгадаць
таямнiчую "жанчыну з Маскв ы", а Лiўшыц пакаяцца ў
наўмысным паклёпе на прав адыроў. Хоць на самай справ е
ашалелыя ад баль шав iцкай пiльнасьцi тав арышы сталi ахв ярамi
якраз таго, за што змагаўся Галоўлiт...
Як беларускiя тав арышы в ыкрылi таджыцкiх трацкiстаў на
мов е iдыш
Галоўлiт штомесяц дасылаў у аддзел друку ЦК КП(б)Б
зьв есткi пра зробленыя в ыкрэсьлiв аньнi i прав акацыi, спыненыя
ягонымi супрацоўнiкамi, прычым прыв одзiлася аргумэнтацыя
дзеяньняў цэнзара. У цэнзуры працав алi палiглоты -- у першыя
дзесяцiгодзь дзi сав ецкай улады у Беларусi в ыдав алiся газэты i
часопiсы на нямецкай, польскай, лiтоўскай мов ах, на iдышы.
Дасьв едчанасьць цэнзараў сягала так далёка, што калi ў жнiўнi
1937 году габрэйская газэта "Юнгер Ленiнец", якая в ыдав алася
ў Менску, хацела надрукав аць таджыцкую народную легенду
"Чалав ечае шчасьце", Галоўлiт в ыкрэсьлiў легенду як
iдэалягiчна няв ытрыманую. Цэнзары даслоўна пераклалi тэкст i
накiрав алi яго са св аiм камэнтаром у ЦК.
“Калi Цiмур (Тамерлан) нарадзiўся, сустрэлiся Месяц з
Сонцам над Памiрам, прыляцела птушка i прынесла бацьку
радасную в естку: нарадзiўся Саiб I-Кран, в ялiкi чалав ек...
Прайшлi гады. Цiмур стаў вялiкiм кiраўнiком i пераможцам. Ён
перамог шмат краiнаў i зьнiшчыў цэлыя народы, i чалав ечая
кроў лiлася ракой, а сьлёзы -- в ялiкiмi морамi. Нiколi людзi да
Цiмура ня бачылi такога крыв ажэрнага разбойнiка. Цiмур зьбiраў
лепшыя тв оры чалав ечай думкi -- кнiгi i хав аў iх. Пра адну кнiгу,
аб чалав ечым шчасьцi ён думаў доўга-доўга. Там было
напiсана, што шчасьце чалав ецтв а наступiць толькi тады, калi
такiя як Цiмур будуць зьнiшчаныя. Тады в ырашыў Цiмур
украсьцi ў чалав ецтв а кнiгу шчасьця. Адным ударам шаблi
расьсёк ён скалу, уклаў кнiгу, скала зачынiлася i схав ала яе...
Мiнулi стагодзьдзi... Зноў сустрэўся Месяц з Сонцам, але не
над Памiрам, а над сьнежнымi в яршынямi Каўкаскiх гор, i
нарадзiўся нов ы в ялiкi чалав ек... Нов ая срэбная птушка в ярнула
кнiгу шчасьця людзям i стала расьпяв аць аб новым Саiб IКране, якi прагнаў памешчыкаў, абв аднiў сухую зямлю ў Баршы,
стварыў калгасы, будуе школы, в ызв аляе жанчын..."
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Каб ня ўзьнiклi сумнев ы, аўтары легенды зь лiку таджыцкiх
прагандыстаў у канцы растлумачв алi: "Нов ы Саiб I-Кран быў
Сталiн".
Сумнев ы, аднак, узьнiклi. У тлумачэньнях для ЦК цэнзары
зрабiлi аналiз, пасьля якога сумнев аў не в ыклiкала ўжо
рэакцыйнасьць легенды, якую, в ерагодна, прыдумалi таджыцкiя
трацкiсты.
“Легенда став iць побач як дв а Саiб I-Краны тав . Сталiна i
разбойнiка Цiмура, прычым у самой легендзе не адзначана, хто
зь iх быў найв ялiкшы чалав ек. Сама думка аб параўнаньнi тав .
Сталiна хаця i з буйнейшымi асобамi сусьв етнай гiсторыi (хаця
мы зусiм не адмаўляем ролю асобы ў гiсторыi) зьяўляецца
палiтычна шкоднай, тым больш, калi падаецца дзецям
дашкольнага ўзросту.
Таксама палiтычна няправ iльная думка аб тым, што ў Цiмура
была кнiга аб чалав ечым шчасьцi, што ён яе ўкраў, а птушка
в ярнула тав . Сталiну. Гэтыя думкi няправ iльныя, бо кнiга аб
чалав ечым шчасьцi, iнакш, нав ука аб вызв аленьнi чалав ецтв а,
не магла iснав аць тады, калi яшчэ не было пралетарыяту i
гав оркi не магло быць аб дыктатуры пралетарыяту. Сама
легенда зв одзiць сутнасьць вучэньня гэтай кнiгi да "зьнiшчэньня
людзей, такiх як Цiмур", iнакш кажучы, гэта ня што iншае, як
рэакцыйная тэорыя расейскiх народнiкаў аб тым, што
грамадзтв а можна перабудав аць шляхам тэрору супраць
рэакцыйных прав iцеляў, адмаўляючы неабходнасьць масав ай
палiтычнай барацьбы.
Адсюль i палiтычная шкоднасьць тэзысу аб тым, што
назв аная кнiга была знойдзеная i дастаўленая тав . Сталiну i ён
на яе падстав е пабудав аў чалав ечае шчасьце. Вучэньне
Маркса-Ленiна-Сталiна нiчога агульнага ня мае з в учэньнем
усякiх народнiкаў i да iх падобных, а наадв арот, яно вырасла i
ўзмацнiлася ў барацьбе з гэтымi в учэньнямi. Гэты тэзыс
зв одзiць ролю тав . Сталiна да в узкай ролi рэв алюцыянэрапрактыка, думка яўна трацкiсцкая.
Таксама палiтычна шкодная думка аб тым, што iснуючае
вучэньне аб шчасьцi народным магло быць в ыкрадзена ў
чалав ецтв а. Перав одзячы гэты тэзыс на палiтычную мов у,
значыць, могуць быць такiя в ыпадкi, калi якiя-небудзь
прайдзiсьв еты: Гiтлер, Мусалiнi i iншыя могуць шляхам
рэпрэсiяў супраць рабочае клясы i камунiстычнай партыi
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зьнiшчыць марксiсцка-ленiнскае в учэньне. Такi тэзыс
супярэчыць в ыказв аньню тав . Сталiна на ХV II зьезьдзе партыi".
Трацк iсцкая легенда не прайшла. Газэту "Юнгер Ленiнец"
неўзабав е закрылi. Мэтадалёгiя палiтаналiзу засталася...
Як Уладзiмiр Юрэв iч сказiў Уладзiмiра Ленiна
9 сакав iка 1937 году начальнiк Галоўлiту Ахрамов iч
адрасав аў у палiтасьв етаддзел ЦК КП(б)Б i Iнстытут масав ага
зав очнага нав учаньня партактыву лiст, у якiм пав едамляў, што
дыктар радыёкамiтэту Уладзiмiр Юрэв iч дапусьцiў пры
перадачы лекцыi на тэму "Сацыялiзм i камунiзм" шэраг
"памылак тэксту", зав iзав анага Галоўлiтам, якiя мяжуюць з
памылкамi стылiстычнага i палiтычнага характару. У в ыпадку
паўтарэньня падобных парушэньняў упаўнав ажаны Галоўлiту
будзе в ыключаць мiкрафон i спыняць перадачу, папярэджв аў
Ахрамов iч.
Якiя ж памылкi дапусьцiў Уладзiмiр Юрэв iч? Кантралёр групы
наступнага кантролю пры Галоўлiце Радыёкамiтэта (цэнзары
дзялiлiся на тых, хто прав яраў тэксты да в ыхаду ў эфiр, i на тых,
хто слухаў i кантраляв аў жыв ы эфiр -- магнiтафонных запiсаў
тады не было) М.Ерамееў дакладаў:
“5 сакав iка 1937 году iшла лекцыя зав очнай партв учобы на
тэму "Сацыялiзм i камунiзм". Лекцыю ля мiкрафону чытаў тав .
Юрэв iч, якi дадав аў нiкому непатрэбныя слов ы, а менав iт а:
Па-першае, дзе трэба i дзе ня трэба ўстаўляў слов а
"тав арыш". Па-другое, што трэба было чытаць, Юрэв iч не
чытаў, як, напрыклад, адзначаную лiтаратуру. Па-трэцяе,
Юрэв iч скажона в ымаўляў iмя Ленiна, замест Владзiмiр гав арыў
Владымiр i рабiў нацiск на апошнiм складзе, г.зн. мiр, у той час
як у лекцыi пiсалася проста Ленiн, а iмя i iмя па бацьку ня
значылася. Па-чацьв ертае, трэба было чытаць "Ленiн
пiсаў","Сталiн пiсаў", а Юрэв iч дадав аў слов а "так" i
атрымлiв ался: "Ленiн пiсаў так", "Сталiн пiсаў так". Па-пятае, да
цытатаў Ленiна-Сталiна Юрэв iч устаўляў св ае слов ы,
напрыклад, там, дзе тав арыш Сталiн гав орыць аб нашым
сялянств е, ён дадаў слов а "гэта". Па-шостае, Юрэв iч дадав аў
шэраг непатрэбных ув одных слов аў, такiх як "ёсьць, так, в ось,
зразумела, усямерна, зьяўляюцца, умов ы" i г.д. Па-сёмае,
Юрэв iч спрабав аў зрабiць св ае в ысновы пасьля прачытанай
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ленiнскай цытаты "Аб дзьв юх в ажнейшых умов ах для
ажыцьцяўленьня поўнага камунiзму", дзе ён дадаў тлумачэньне:
"Вось, тв арышы, як Владымiр Iльiч сказаў".
Пасярэдзiне лекцыi цэнзар перапынiў дыктара i прыгразiў,
што ў в ыпадку адступленьняў ад тэксту перадача будзе
спыненая. "Канец лекцыi быў прачытаны так, як было напiсана ў
лекцыi," -- з пачуцьцём унутранага задав альненьнья
заканчв аецца службов ая запiска. Наўскось дакумэнту надпiс:
"Пав едамлена кiраўнiцтв у iнстытуту для прыняцьця мераў".
Асаблiвую в ажкасьць рэзалюцыi надае дата: "27 сакав iка 1937
году".
Уладзiмiра Юрэв iча лiха абыйшло i яшчэ многiя
дзесяцiгодзь дзi ягоны голас гучаў з радыёдынамiкаў. Няйначай,
перш арыштав алi тых, каму адрасав алася службов ая запiска...
Мов а гарыць... (загад № 33)
Дату 3 чэрв еня 1937 году дарэмна шукаць у лiтаратурных
энцыкляпэдыях i падручнiках гiсторыi. Мiж тым, гэта безумоўна
гiстарычная дата для беларускай мов ы, культуры i нав укi. У гэты
дзень пад грыфам "не падлягае абв яшчэньню" Галоўлiт БССР
в ыдаў загад № 33 пад назв аю "Сьпiс лiтаратуры, якая падлягае
канфiскацыi зь бiблiятэк грамадзкага карыстаньня, навучальных
установ аў i кнiгагандлю". Загад атрымаўся зьмястоўны -- сьпiс
шкодных кнiжак, в ыдадзеных у РСФСР, БССР, УССР парасейску, па-беларуску, па-ўкраiнску, а таксама на габрэйскай,
польскай, армянскай, адыгейскай, таджыцкай, абхаскай,
башкiрскай i яшчэ шасьцi iншых мов ах заняў 111 старонак.
Сьпiсы в ыдав алiся пад расьпiску ў часов ае карыстаньне
дырэктарам бiблiятэк i кнiгарняў. Паколькi такiх установ аў пад
час лiкв iдацыi непiсьменнасьцi распладзiлася дав олi шмат, для
зручнасьцi загад быў аформлены i в ыдадзены кнiгай накладам
3000 асобнiкаў.
Дырэктары пав iнны былi пiльна перагледзець палiцы,
сабраць крамолу, скласьцi акты ў трох асобнiках i адабраныя
кнiгi разам з трыма асобнiкамi актаў здаць начальнiкам
акруговых, гарадзкiх цi раённых аддзелаў Галоўлiту. Першы
экзэмпляр акту канфiскацыi перасылаўся ў Менск у Галоўлiт,
другi iшоў у мясцов ы аддзел НКВД, а трэцi застав аўся ў райлiце.
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У бiблiятэчных каталёгах i картатэках канфiскав аную кнiгу
патрабав алася в ыкрэсьлiць тушшу, але пакiнуць яе парадкав ы
нумар i цану. Канфiскацыi падлягалi таксама асобныя нумары
часопiсаў, дзе былi надрукав аныя арыкулы забароненых
аўтараў. Iнструкцыя лiбэральна ўдакладняла -- з гадав ых
камплектаў часопiсы не в ырыв аць.
Апошнi, шосты пункт загаду патрабав аў ад цэнзараў
няўхiльна кiрав ацца тым, што канфiскацыi падлягаюць толькi
тыя в ыданьнi, якiя прадугледжаныя сьпiсамi Галоўлiту. Але
паколькi пiльнасьць -- справ а тв орчая, у загадзе тлумачылася,
што рабiць з падазронымi в ыданьнямi, якiя, на думку мясцов ых
органаў Галоўлiту, таксама было пажадана канфiскав аць. Такiя
в ыданьнi падлягалi часов ай iзаляцыi, пасьля чаго iх сьпiс i
матывы арышту перасылалiся ў Галоўлiт, якi св аёй уладай
уключаў iх у афiцыйныя праскрыпцыйныя сьпiсы.
Загаду № 33 было наканав анае доўгае жыцьцё. Ён захоўв аў
св аю сiлу на працягу дзесяцiгодзьдзяў, толькi крыху зьмяняючы i
ўдакладняючы назв ы ды лексыку. Замест тэрмiну "канфiскацыя"
сталi ўжыв аць "ачыстка". Напрыклад, у 1954 годзе была
прынятая пастанов а ЦК КПБ "Аб ачыстцы бiблiятэк, кнiжных
кiёскаў, магазiнаў i баз ад састарэлай i палiтычна шкоднай
лiтаратуры". Галоўлiт СССР рэгулярна в ыдав аў тамы "Зв однага
сьпiсу кнiг, якiя падлягаюць в ыключэньню зь бiблiятэк i
кнiгагандлёв ай сеткi" (у лiбэральным 1960-м гэтая "антыкнiга"
в ыйшла ў дв ух тамах). Падобныя в ыданьнi паўтаралiся ў
рэспублiках, iх дапаўнялi бягучыя загады, в ыклiканыя чаргов ай
зьменай палiтычнай кан'юнктуры. Так, у студзенi 1959-га
в ыйшаў загад аб канфiскацыi тв ораў членаў антыпартыйнай
групы. Цэнзары зноў i зноў шнырылi па палiцах бiблiятэк i
кнiгарняў. У адным 1961 годзе яны прав ерылi 3000 бiблiятэк i
456 крамаў, i ў 629 бiблiятэках i 21 краме знайшлi крамолу. У
справ аздачы ЦК КПБ цэнзары дакладалi, што дадатков а
канфiскав алi 2351 кнiгу i часопiс зь бiблiятэк i яшчэ 111
в ыданьняў з кнiгарняў. Толькi ў адной бiблiятэцы Вярэйкаўскага
сельскага клюбу ў Асiпов iцкiм раёне было знойдзена 11 кнiг
Малянков а, Булганiна, Каганов iча i Шэпiлав а. Гэты прыклад
в ыразна iлюструе, што засталося ў в ясков ых бiблiятэках пасьля
шматгодов ых папярэднiх чыстак...
Загад № 33 падрабязна тлумачыў начальнiкам акругов ых,
абласных i раённых лiтаў, як быць з канфiскав най лiтаратурай:
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"Рабiць зьнiшчэньне шляхам пропуску праз рэзальныя машыны
друкарняў. Макулятуру ў дробна парэзаным в ыглядзе здав аць
в а ўтыль. У райцэнтрах, дзе ў друкарнях няма рэзальных
машынаў, прынятую лiтаратуру спальв аць з адзнакай на акце
спаленьня".
Альфабэтны сьпiс в ыдадзеных у Беларусi кнiг, якiя
прадпiсв алася спалiць пав одле загаду № 33 Галоўлiту БССР ад
3 чэрв еня 1937 году, займаў дв анаццаць старонак i налiчв аў 421
пазыцыю. На самой справ е в ыданьняў i тв ораў, якiя належала
спапялiць, было ў некалькi разоў боль ш. Супраць 53
прозьв iшчаў у гэтым сьпiсе стаiць адзнака "усе кнiгi", а таксама
многiя пазыцыi дадатков а пазначалiся лiтарамi. Як прав iла, iх
аўтары ўжо раней прайшлi па сьпiсах, якiя складалi ў роднаснай
Галоўлiту арганiзацыi, НКВД.
У лiку прысуджаных да зьнiшчэньня -- кнiгi Францiшка
Багушэв iча, Максiма Багданов iча, Янкi Купалы, паэма "Тарас на
Парнасе", раманы, апав яданьнi, п'есы. Ёсьць i кур'ёзы кшталту
сталiнскiх "Пытаньняў ленiнiзму" -- в ерагодна, арыштав алi
перакладчыка, як, в ерагодна, i аўтара кнiгi зь в ясёлым
загалоўкам "Паноў трэба зьнiшчаць гуртам".
Асаблiв ая катэгорыя асуджаных на агонь -- тэрмiналягiчныя
слоўнiкi i дав еднiк i, граматыкi, лемантары, чытанкi, падручнiкi,
нав учальныя дапаможнiкi, дыялектныя зборнiкi, мов азнаўчыя
працы, ств ораныя ў эпоху прыв iднай беларусiзацыi. Палiлi
мову...
Вогнiшчы з кнiжак ўспыхнулi ў Беларусi раней, чым у
фашыстоўскай Нямеччыне. Мартыралёг беларускай культуры,
якую прадпiсв алася зьнiшчыць ў 1937-м i iншых гадах (падобныя
сьпiсы рэгулярна абнаўлялiся), лепш за любыя падручнiкi
гiсторыi i камэнтары спэцыялiстаў тлумачыць, што сталася зь
Беларусяй.
Прынятую лiтаратуру спальв аць
(Разьдзел "Выданьнi БССР" загаду № 33 Галоўлiту БССР ад 3
чэрв еня 1937 г.)*
*Публiкуецца з захаваньнем усiх асаблiвасьцяў арыгiналу.
1. Астроўскi Р. -- у с е к н i г i.
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2. Аляхнов iч Ф. -- у с е к н i г i.
3. Аснов ы Марксiсцка-Ленiнскай педагогiк i. -- Хрэстаматыя.
Склад. Дарадак i Панкев iч. Т. I. Выд. 1932 г.
4. Агурскi -- Рэв олюцыйны рух у Беларусi. Выд. Гiстпарта
КП(б)Б. 1925 г.
5. А.Ж . -- Беларуская соцыял-дэмакратычная партыя, яе
характар i заданнi. Менск. 1920.
6. Абдзiралов iч Iгнат. -- Адв ечным шляхам. Вiльня. 1921.
7. Арол М. -- Чаму-ж усыхаюць кв етачкi польскiя на гною
беларуска-лiтоўскiм? Лiда. 1921.
8. Арыфметычная тэрмiналогiя. Вiльня. 1921.
9. Астроўскi Радаслаў. -- Касмаграфiя. Вiльня.
10. Азбукiн М. i Смолiч А. -- Школьная карта Беларусi. Менск.
1925.
11. Анцаў Мiхаiл. -- Зайчык-грайчык. Менск. 1930.
12. Астапенка Змiт рок. -- Краiне. Вершы. Менск. 1931.
13. “ “ “ “ “ -- На ўсход сонца. Менск. 1931.
14. Алёшка. -- Суседзi. Менск. 1932.
15. "Атака". Выд. БДВ. 1934.
15а. Абiсiнiя як яна ёсць. ДВБ. Менск. 1936.
15б. Александров iч А. -- Напор. П'еса. Усе в ыданнi.
15в . “ “ “ “ “ -- Ценi на сонцы. Усе в ыданнi.
16. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Выд. 19. Слоўнiк
сельскагаспадарчай тэрмiналогii. Менск.
17. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. 20. Менск.
8. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Слоўнiк хiмiчнай
тэрмiналогii. Менск.
19. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. 7-мы. Менск.
1926.
20. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя... Менск. 1927.
21. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Слоўнiк хiмiчнай
тэрмiналогii. Менск. 1929.
22. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Тэрмiналогiя
грамадазнаўств а. Менск. 1927.
23. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. 14. Слоўнiк
матэматычнай тэрмiналогii. Менск. 1927.
24. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. -- Вып. 15. Слоўнiк
граматычна-лiнгв iстычнай тэрмiналогii. Менск. 1927.
25. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. 17. Слоўнiк
бухгальтэрскай тэрмiналогii. Менск. 1928.
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26. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Менск. 1922.
27. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. II. Практыка i
тэорыя лiтаратурнага мастацтв а. Менск. 1923.
28. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. III.
Геаграфiчныя i касмаграфiчныя тэрмiны i назв ы нябесных цел.
Менск. 1923.
29. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. 5. Геалогiя,
мiнералогiя, крышталаграфiя. Менск. 1924.
30. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. IV. Батанiка
агульная i спецыяльная. Менск. 1924.
31. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Вып. VI. Тэрмiналогiя
логiкi i псiхалогii. М. 1923.
32. Беларуская нав уков ая тэрмiналогiя. Выд. 19. Слоўнiк с/г
тэрмiналогii. М. 1928, 1929.
33. Барычэўскi Аўгiнь. -- Матчын дар -- А. Гаруна. Менск.
1928.
34. Байкоў Мiкола. -- На лiтаратурныя тэмы. Менск. 1929.
35. “ “ “ “ “ -- Наша сiла -- сов еты. Усе в ыданнi. Менск.
36. Бялев iч К. -- Нов ае жыццё. Менск. 1928.
37. Байкоў М., Некрашэв iч С., Багданов iч М. -- Наша сiла -нiв а ды машына. Менск. 1925.
38. Бабров iч i Багданскi. -- Аб класав ай барацьбе ў Заходняй
Беларусi ў часы беларускай сялянска-работнiцкай грамады.
Выд. БАН. 1932 г.
39. Багданов iч Максiм. -- Празаiчныя тв оры. Менск.
40. Баль шакоў. -- Краязнаўчае в ывучэнне арганiзацыi працы
ў калгасах. Менск. 1931.
41. Бенек. -- У с е к н i г i.
42. Быхаўскi Б. -- Нарыс фiласофii дыялектычнага
матэрыялiзма. Менск. 1931.
43. Бульбянiк Захар. -- Смех i радасць в ёскi. Менск. 1929.
44. Бойка Барыс. -- Гаспадарчая характарыстыка
сев азв арота. Менск. 1930.
45. Байкоў I. -- Кiраўнiцтв а ў калгасах. Менск. 1931.
46. Бляхер Я. I. -- Неарганiчная хiмiя. Менск. 1931.
47. Беларускi флiрт. Вiльня. 1921. 48 асобных картак.
48. Бурачок Мацей. (Багушэв iч Ф.) -- Дудка беларуская.
Вiльня. 1921.
49. Бяроза А. -- Расiйска-польскi баль i Беларускае пахмелле.
Пiнск. 1921.
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50. Беларускi тэатр. Вiльня. 1924.
51. Байкоў М. i Гарэцкi М. -- Практычны расiйска-беларускi
слоўнiк. Усе в ыданнi.
52. Бузук П.А. -- Асноўныя пытаннi мов азнаўств а. Менск.
53. “ “ “ “ “ -- Некаторыя непаразуменнi ў спрэчках аб рэформе
Беларускага прав апiса. Менск. 1926.
54. “ “ “ “ “ -- Спроба лiнгв iстычнае геаграфii Беларусi. Ч.I.
Фанетыка i марфалогiя. Менск. 1928.
55. “ “ “ “ “ -- Да характарыстыкi паўночна-беларускiх
дыялектаў. М. 1926.
56. Байкоў М. i Некрашэв iч С. -- Беларуска-расiйскi слоўнiк.
Менск. 1927.
57. Бараноўскi, Ажгiрэй В., Залуцкi В. -- Барацьбiт. Менск.
58. Барашка I.Я. -- 11 лiпеня. Менск. БДВ. 1930.
59. Баранав ых Сымон. -- У с е к н i г i
60. Багун Мiхась “ “ “ “ “
61. Багданов iч А. “ “ “ “ “
62. Бабарэка А. “ “ “ “ “
63. Балiцкi. “ “ “ “ “
64. Баршчэўскi Я. -- Начэпнасць. Вiльня. 1917.
65. “ “ “ “ “ -- Чорнакнiжнiк i змяя, што в ылупiлася з
пятушынага яйца. Вiльня. 1917.
66. Багушэв iч Францiшак. -- Дудка беларуская. II. Смык
беларускi. Менск.
67. “ “ “ “ “ Дудка беларуская. (Вершы). Коўна.
68. “ “ “ “ “ Дудка беларуская. Коўна.
69. Бядуля З. -- Ж ыды на Беларусi. Менск. 1918.
70. Байкоў М. -- Прыкметы нов ай педагогii. Менск. 1921.
71. Беларусь. Нарысы гiсторыi, эканомiкi, культурнага i
рэв алюцыйнага руху. Менск. 1924.
71а. Бэндэ. -- У с е к н i г i.
72. Воўк-Лев анов iч В. У с е к н i г i.
73. Вольны А. У с е к н i г i.
73а. Валабрынскi А. -- У с е к н i г i.
74. Варонка Я. -- Беларускi рух ад 1917 да 1920 года. Коўна.
1920.
75. Выпiсы з беларускай лiтаратуры. Ч.II. Менск. 1923.
76. Верас Зоська. Беларуска-польска-расейска-лацiнскi
батанiчны слоўнiк. Вiльня. 1924.
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77. Вашкев iч Л. -- Расiйска-беларускi слоўнiк дзеля
чыгуначных мясцкомаў. Магiлёў. 1926.
78. Вынiкi працы iнстытута сялян даследчыкаў. Менск.
79. Воль фсон i Гак. -- Гiстарычны матэрыялiзм. Менск. 1931.
80. Валасев iч. -- Самая кароткая гiсторыя ВКП(б). Менск.
81. Валодзька Ф.I. -- Карантын раслiн i значэнне яго ў справ е
пад'ёму ўраджайнасцi. 1935.
82. Вынiкi перав ыбараў сельсов етаў Магiлеўшчыны. Выд.
Маг. РВК 1934.
83. Гарэцкi М. -- У с е к н i г i.
84. Гарун А. “ “ “ “ “
85. Геаграфiчны атлас для пачатков ай школы. Выд. 1935 г.
Усесаюзн. Картаграфiчны трэст.
86. Галубок Уладыслаў. -- Апошняе спатканне. Драма.
Вiльня. 1919.
87. “ “ “ “ “ -- Суд. Менск. 1925.
87а. Гукоўскi А.I. Антанта i Кастрычнiцкая рэв олюцыя. БДВ.
Менск. 1932.
88. Гурло Алесь. -- Барв енак. (Вершы). Менск. 1924.
89. “ “ “ “ “ -- Межы. (Выбраныя в ершы). Менск.
90. Гарэцкая Л. -- Родны край. Вiльня. Усе в ыданнi.
91. Гутоўскi Улад. Д. -- Сурдут i сярмяга. Вiльня. 1922.
92. Грынев iч А. -- Школьны спеўнiк. Вiльня. 1920.
93. Грамыка Мiхайла -- Пачатков ая геаграфiя. Менск. 1923.
94. “ “ “ “ “ -- Плынь. (Вершы). Менск.
95. “ “ “ “ “ -- Каля тэрасы. Менск. 1929.
96. Гарэцкi М., Дзяржынскi Ул. i Карав ай П. -- Выпiсы з
беларускай лiтаратуры. Маскв а-Ленiнград. 1925.
97. Гаўрук Юрка. -- Вясков ыя рыскi. Менск. 1926.
98. Гiстарычна-археалагiчны зборнiк № 1. Менск. 1927.
99. Глыбоцк i Тодар. -- У с е к н i г i.
100. Гарабурда Канстантын. -- Сусв ет i зямля. Менск. 1929.
100а. Гiрчак Е.Ф. -- Хв iлёв iзм. (Пераклад з украiнскай мов ы).
БДВ. Менск. 1931.
101. Гарунов iч. -- Супроць нацыянал-дэмакратызма. 1930.
102. Галенчанка Л. -- Размеркав анне прыбыткаў i ўраджаю ў
калгасах. Менск. 1931.
103. Гак i Майзель. -- 13 год в ызв алення БССР. Менск. 1933.
104. Ганчарык. -- За культуру соi ў БССР. Выд. БАН. 1932 г.
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105. “ “ “ “ “ -- Уплыў ультрафiялетав ых праменняў на
ўтварэнне антоцыянiну ў раслiнах. 1932 г. БАН.
106. Гарбацэв iч. -- Паланiзацыя Заходняй Беларусi. 1933.
106а. Глебка П. Шыпшына. Лiрыка. "Узв ышша". Менск. 1927.
107. Доўнар-Запольскi. -- У с е к н i г i.
108. Дубоўка У. “ “ “ “ “
109. Дзяржынскi У. “ “ “ “ “
110. Друшчыц В. “ “ “ “ “
111. Даўгяла З. “ “ “ “ “
112. Дарожны С. “ “ “ “ “
113. Дудар А. “ “ “ “ “
113а. Дзякаў “ “ “ “ “
114. Дардак Ю.С. i Ерафеяў Ю.Ф. -- Класав ая барацьба ў
школе. Выд. ДВБ. 1933 г.
115. Дзядзька Пранук. -- Стася. Вiльня. 1922.
116. Дыяменты беларускага прыгожага пiсьменств а № 1.
Зборнiк абраных тв ораў Дунiн-Марцынкев iча, Мацея Бурачка,
Ядв iгiна Ш. i iнш. Кiеў. 1919 г.
117. Дысцыплiнарныя прав iлы караў для армii. (Пераклад з
польскага). Лодзь. 1920.
118. Дуж-Душэўскi К. i Ластоўскi В. Слоўнiк геаметрычнатрыганаметрычных тэрмiнаў i сказаў. Коўна. 1927.
119. Дэкламатар. Вiльня. 1921.
120. Дзяркач А. -- Мiколав а гаспадарка. Менск. 1927.
121. “ “ “ “ “ -- Усiм па троху... Менск. 1930.
122. Друшчыц Васiль. -- Места Вiльнi ў першай палов е ХVI
сталецця. Менск.
123. Друцкi-Падбярозкi Б. -- Байкi, гумар, сатыра. Вiльня
123а. Да дню в ызв алення Беларусi ад белапалякаў. Зборнiк.
Злажылi: Капаев iч П. i Сяўрук М. Выд. "Чырв оная змена". Менск.
1927.
123б. Драматургiя. -- Зборнiк. Пад рэдакц. Александров iча,
Гурскага, Дунца, Я.Коласа i Клiмков iча. БАН. Менск. 1934.
124. Езав iтаў К. Станов iшча беларускай школы ў Лiтв е.
Вiльня. 1923.
125. Ж ылунов iч (Ц.Гартны). -- У с е к н i г i.
126. Жукаў i Гарэлiкаў. -- За прав iльнае i беражлiв ае
скарыстанне каня. Выд. Белгиз. 1934.
127. Ж нiв о i дажынкi. -- Вiльня. 1918.
128. Ж ылка Уладзiмiр. -- На ростанi. Вiльня. 1924.
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129. “ “ “ “ “ -- Уяўленне. (Вершы). Вiльня. 1923.
130. Журба Я. -- Заранкi. (Вершы). Менск. 1924.
131. Ж данов iч С.А. i Ярашчук А.О. -- Характарыстыка
сельскай гаспадаркi Беларусi на падстав е даных аб чыгуначнай
i в адзяной перав озцы. Менск. 1926.
132. Знаёмы Е. -- У с е к н i г i.
133. Зв онв aк А. “ “ “ “ “
134. Зарэцкi М. “ “ “ “ “
135. "Знiшчым шкоднiкаў iльна i канапель". Плакат. ДВБ. 1936
г.
136. Зажынкi. Маскв а. 1918.
137. Зборнiк сцэнiчных тв ораў. Сшытак 1 i 2. Менск. 1918.
138. Зборнiк "Альманах I". Выданне 1935 г.
139. Зборнiк тв ораў для дзiцячага тэатра. Данiлка i Алеська.
М.Кудзелька. -- У лясным гушчары. Ф.Аляхнов iч. -- Датрымаў
характар. А.Гарун. -- Марцэлька, Сымон i Рак. Менск. 1920.
140. Заходняя Беларусь. Зборнiк грамадскае мыслi, нав укi,
лiтаратуры, мастацтв а Заходняй Беларусi. Кн. I. Вiльня. 1923 г.
141. Зборнiк беларускiх в едамасцей. № 1, 2 i 3. Вiльня, 1921.
142. Зборнiк артыкулаў. Этнаграфiя, антрапалогiя, псiхалогiя,
псiхатэхнiка i навуков ая арганiзацыя працы. Менск. 1928 г.
143. Запiскi аддзелу гуманiтарных нав ук. Кнiга 2. Працы
кафедры этнаграфii. Том I. Менск. 1928. Кнiга II.
145. Запiскi кафедры этнаграфii. Т.I. М. 1928 г. Кнiга V I. Праца
камiсii гiсторыi мастацтв а. Том I. Менск. 1928.
146. Запiскi беларускай дзяржаўнай акадэмii сельскай
гаспадаркi iмя Кастрычнiцкай рэв олюцыi. Том VIII. Горкi. 1928 г.
147. Заблоцк i П. -- Аснов ы сельскай гаспадаркi. Менск. 1929.
148. Запiскi аддзела гуманiтарных навук. Кн. III. Працы к ласа
гiсторыi. Менск. 1928.
149. Запiскi аддзела гуман. нав ук. Кнiга VI. Праца камiсii
гiсторыi мастацтв а. М. 1928.
150. Змаганне за асеннюю сяўбу i зяблiв ае в орыв а. Зборнiк.
Менск.
151. Iсбах А. -- Крушэнне. (Пераклад з рускай мов ы). ДВБ.
Менск. 1932.
152. Iгнатоўскi У. -- У с е к н i г i.
153. Iв ушка-Калiнушка. -- Непаслухмяныя. Менск. 1925.
154. Iнструкцыя да збiрання народнага слоўнiка
тэрмiналагiчнага матэрыяла ў беларускай мов е. Менск. 1925.
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155. Iнiцк i Уладзiмiр. -- Сон Гаўрылы i розныя в ершы. Вiльня.
1928 г.
156. Iв аноў. -- Сельска-гаспадарчае птушкав одства. Менск.
1933.
157. Iсаакаў. -- Пастаўка збожжа дзяржав е -- першачаргов ая
задача. Менск. 1933.
158. Iнфармацыйны бюлецень № 5-6. БАН. 1932 г.
159. “ “ “ “ “ № 7. БАН. 1933 г.
160. Кав аль Васiль. -- У с е к н i г i.
161. Кунiцкi. “ “ “ “ “
162. Кляшторны Тодар. (Фёдар). У с е к н i г i.
163. Кiсель. -- Чырв оны баец. БВО. 1934 г. Выд. 2-е.
164. Кастрычнiк на Беларусi. -- Зборнiк статей. Скл. Агурскi.
Менск. 1927 г.
165. Каганец К. -- У iншым шчасцi няшчасце схов ана. Вiльня.
1919.
166. Каляда. -- Гарадня. 1920.
167. Карскi Е. -- Беларускi народ i яго мов а. Менск. 1920.
168. Кашчына С. -- Рэкв iзiцыя. Ваўкав ыск. 1923.
169. “ “ “ “ “ -- Адстаяў. Беласток. 1922 г.
170. “ “ “ “ “ -- Дагадаўся. Ваўкавыск. 1922 г.
171. Канчар А. Класав ае, нацыянальнае i рэлiгiйнае змаганне
на Беларусi. Вiльня. 1921.
172. Кудзелька I.Ф. -- У с е к н i г i.
173. Каспяров iч А.У. -- Беларуска-расiйскi слоўнiчак. Вiцебск.
Выд. 1926 г.
174. “ “ “ “ “ -- Краязнаўств а. (Нарысы). Менск. 1929 г.
175. “ “ “ “ “ -- Вiцебскi краяв ы слоўнiк. Вiцебск. 1927 г.
176. “ “ “ “ “ -- Вывучэнне культурнага стану краю. Менск. 1927
г.
177. “ “ “ “ “ -- Матэрыялы да в ывучэння в iцебскай краёв ай
лiтаратуры i мастацтв а. Менск. 1927 г.
178. “ “ “ “ “ -- Матывы барацьбы ў тв орчасцi М. Багданов iча.
Менск.
179. Каспяров iч А.У. -- Узоры для лiтаратурных гурткоў
"Маладняку" i гурткоў селькораў. Менск. 1927 г.
180. Капаев iч П.Э., Сяўрук М. i Баркоўскi С. -Чырв онасялянская в ечарынка. Менск. 1927 г.
180а. Кучар А. -- Вялiкая перабудов а. БДВ. Менск.
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181. Капаев iч П. i Сяўрук М. -- Лiтаратурная чытанка для
в ячэрнiх школ I-й ступенi. Ч. I-я. Менск. 1932 г.
182. Карнiенка. -- Класав ая барацьба на гiстарычным фронце
Беларусi. Менск. 1932 г.
183. Капаев iч Пав ел. -- Супроць капiталiстаў i памешчыкаў.
Менск. 1928 г.
184. Кабакоў i Лур'е. -- Старонкi мiнулага. Вiц. ОСПС. 1928 г.
185. Купала Ян. -- Том I- шы. Менск. 1928 г.
186. “ “ “ “ “ -- 1918-1928 гг. Тв оры. Менск. 1930 г.
187. Кiслякоў Ян. -- Пасёлкi. Менск. 1928 г.
188. Крапiўнiцкi М. -- Па рэв iзii. Вiльня. 1928 г.
189. “ “ “ “ “ -- Пашылiся ў дурнi. Вiльня. 1928 г.
190. Клеймборт Л.М. -- Маладая Беларусь. Менск. 1928 г.
191. Краязнаўств а. -- Зборнiк праграм i iнструкцый
краязнаўчай працы. Вып. I. Менск. 1929.
192. Кудзiкаў С. -- За масав ую i суцэльную калектыв iзацыю.
Менск. 1930.
193. Каганоўская. Ударная брыгада ў дзiцячым садзе. Менск.
1933.
194. Кiрыяка А. i Дружына Г. -- Ад чаго залежыць ураджай.
1933.
195. Каранёў В. -- 200 пытанняў i адказаў па калгасным
будаўнiцтв е. Менск. 1931.
196. Кнiга. -- Брыгадна-лабараторны метад у вузах i
тэхнiкумах. Выд. ДВС. 1932.
197. "КП(б)Б у рэзалюцыях". -- Выд. Партвыдав ецтв а. 1934.
198. Крачкоўскi. -- Замок Любельскi. 1935.
198а. Кержанцаў П. i Ляонцьеў Л. -- Азбука ленiнiзма. Вып. I.
БДВ. Менск. 1931.
199. Лёсiк Я. У с е к н i г i.
200. Луцкев iч А. “ “ “ “ “
201. Ластоўскi В. “ “ “ “ “
202. Лiхадзiеўскi С. “ “ “ “ “
203. Лiтаратурны зборнiк "Вольнай Беларусi". -- Сшытак
першы. Менск. 1917.
204. Лясны Рыгор. -- Гiстарычная праўда. Гарадно. 1923.
205. Лесав iк В. -- Наша крыўда. Беласток. 1921.
206. Ластаўка. -- Выд. 1924.
207. Ластоўскi В. -- Падручны расiйска-крыўскi (беларускi)
слоўнiк. Коўна. 1924.
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208. Лiпiлiн I.В. -- Як сов ецкая ўлада будуе нов ае жыцьцё.
1933.
209. Лур'е. -- Гандлёв ы i пазыков ы капiтал. (Палiтэканомiя).
1932.
210. Лясны Зм. -- Пра днi мiнулыя. Выд. ДВБ.
211. Луцэв iч Ул. i Сав ёнак А. -- Дашкольны спеўнiк. Выд. ДВБ.
1933.
212. Маракоў В. У с е к н i г i.
213. Мiкулiч Б. “ “ “ “ “
214. Мiцкев iч М. i Лёсiк Я. -- Як Мiкiта баранiў св аiх. Менск.
1917.
215. Мыслiнскi I. -- "Общепонятая" мов а. Менск. 1926.
216. Мазур Iгнат. -- Чырв оная Беларусь. Менск. 1928.
217. Мацярыкiн М.С. -- Аснов ы iндустрыялiзацыi сельскай
гаспадаркi БССР. Менск. 1930.
218. Маракоў. -- Прав а на зброю. Менск.
219. Мiрон К. -- Iнструкцыя па ўлiку лесакультурных работ у
леспрамгасах БССР. Менск. 1933.
220. Матэрыялы па в ывучэнню геалогii i карысных в ыкапняў
Беларусi. -- Том. VI. Выд. БАН. 1933.
221. Матэрыялы па в ывучэнню геалогii, гiдралогii i карысных
в ыкапняў БССР. -- Том VII. Выд. Бан. 1933.
222. Матэрыялы да справ аздачы Белкаапсаюза. -- Выд.
Белкаапсаюза. 1934.
223. Мятла. -- Аб тав арыств е беларускай школы. Выд. БА Н.
1932.
224. Малякоў Л.I. -- Веццев ы корм. Выд. ДВБ. 1932.
224а. Майзель Ю. i Шапав алаў М. -- Кароткi нарыс гiсторыi
КП(б)Б. ДВБ. Менск. 1929.
224б. Майзель. -- 1905-7 гг. на Беларусi. Менск.
225. Некрашэв iч I.I. -- У с е к н i г i.
226. "Наша нiв а". -- Зборнiк. Вiльня. 1920.
227. Нав iна Ант. -- Жыдоўскае пытанне ў беларускай
лiтаратуры. Вiльня. 1921.
228. “ “ “ “ “ -- Пуцяв одныя iдэi беларускае лiтаратуры. Вiльня.
1921.
229. Народны прыгав ор. -- 1921.
230. Нацыянальнае пытанне i комунiстычная партыя. -Менск. 1924.
231. Некрашэв iч М.I. -- Ж ыццё i праца. Менск. 1925.
97

232. Некрашэв iч С. -- Лемантар. Менск. Усе в ыданнi.
233. “ “ “ “ “ -- Аб пашырэннi акання на чужаземныя слов ы.
Менск. 1926.
234. “ “ “ “ “ -- Роднае слов а. Менск.
235. “ “ “ “ “ -- Расiйска-беларускi слоўнiк. Менск. 1928.
236. Наша сiла -- саюз. -- Менск. 1926.
237. Некрашэв iч С. i Бузук П. -- Праграма для збiрання
асаблiв асцей беларускiх гав орак пераходных да суседнiх мов аў.
Менск. 1927.
238. Некрашэв iч. -- Беларускi нацыянал- фашызм.
239. Нiснев iч С. -- Арганiзав ана прав ядзем другую
большэв iцкую ўборачную кампанiю. Менск. 1931.
240. Нов асёлаў М. -- Зямля расцв iтае. (Пер. з рас. мовы).
Менск. 1932.
241. Остэрлёф Вольдэмар i Шустэр Язэп. -- Сусв етная
гiсторыя. Вiльня. 1921.
242. Олiкер i Розенблюм. -- Нарысы па гiсторыi комсомола
БССР. Менск. 1928.
243. Пiв ав араў З. У с е к н i г i.
244. Пу шча Я. “ “ “ “ “
245. Прышчэпаў Д. “ “ “ “ “
246. Пiчэта У. “ “ “ “ “
247. Палонскi. -- 10 чырв онаармейскiх песен. Изд. БВО.
248. Паўлов iч Альберт. -- Васiлькi. П'еса. Вiльня. 1919.
249. Памяцi Iв ана Луцкев iча. -- Вiльня. 1920.
250. Парады закладчыкам спажыв ецкiх тав арыств аў. -Вiльня. 1920.
251. Праграмы Беларускае Нiжэйшае Пачатков ае Школы.
Менск. 1920.
252. Праграма Беларускай народнай партыi
рэв олюцыянераў-соцыялiстаў. Вiльня. 1920.
253. Праграма Беларускай партыi соцыялiстаўрэв олюцыянераў. (Праект). 1920.
254. Праграма для гутарак па гiсторыi роднага краю. Менск.
1921.
255. Праграма па роднай мов е. Менск. 1921.
256. Пятров iч I.А. -- У с е к н i г i.
257. Паўлiнка. -- Сялянская доля. 1921.
258. Паўлов iч Альберт. -- Снапок. Вiльня. 1921.
259. Прэч рукi ад нашай зямлi. 1921.
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260. Пу шкев iч Ю. -- Лемантар для ўзрослых. Менск. 1926.
261. Падгорны А. i Нiкулiн Я. -- Палiтграмата. Менск. 1926.
262. Праца акадэмiчнай канферэнцыi па рэ форме
беларускага прав апiса i азбукi. -- Менск. 1927.
263. Пав аротны. -- Камсамольцы ў калгасе. Выд. 1930.
264. “ “ “ “ “ -- Камсамольскiя в ячоркi. Менск. 1927.
265. Пiотухов iч Мiхал. -- Францiшак Скарына i яго
лiтаратурная дзейнасць. Менск. 1927.
266. “ “ “ “ “ -- Ля вытокаў лiрыкi Янкi Купалы. Менск. 1927.
267. “ “ “ “ “ -- Паэтычнае св етаадчуванне ў тв орчасцi Якуба
Коласа. Менск. 1927.
268. “ “ “ “ “ -- Нарысы гiсторыi Беларусi i лiтаратуры. Ч. I-я.
Менск. 1928.
269. Працы Горы-Гарэцкага нав уков ага тав арыств а. Том I.
Горкi. 1928.
270. Працы Беларускага Дзяржаўнага Унiв ерсiт эта ў Менску.
№ 16. -- Педагагiчны факультэт. Менск. 1927.
271. Першы год працы БНД Iнстытута i рабочы план працы на
1927-1928 год. ( Склалi Прышчэпаў, Гарэцкi i Думах). Менск.
1927.
272. Пратасев iч Iв ан. -- Рабочая кнiга па беларускай мов е.
Сiстэматычны курс марфалогii i элемента сiнтакса. Менск. 1928.
273. Праект укладання слоўнiка жыв ой беларускай мов ы.
Менск. 1929.
274. Прав аслаўны каляндар на 1929 год. Менск. 1929.
275. Прохараў А.А. -- Культура цукров ых буракоў БССР.
Менск. 1930.
276. Пруслiн. -- 1917 год у Полацку. Выд. 1934.
277. Пiкус, Жв анскi, Баяров iч, Крыв адубскi. -- Памятка па
арганiзацыi сев азв арота ў прамыслов асцi i св iнасоўгасах.
Менск. 1932.
278. Пеўзнер. -- Грамадазнаўств а. Менск. 1927.
279. Прымерны план работы. Выд. Аршанскага Райсов ета
Асоав iяхiма.
280. Пралеска Язэп. -- Паноў трэба знiшчаць гуртам. Выд.
ДВБ. 1933.
281. Петрайцiс. -- Лемантар. ДВБ. 1931.
282. Пiгулеўскi. -- Кнiга для чытання пасля лемантара. ДВБ.
1932.
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283. Пастанов а Цэнтр. Сов ета Асоав iахiма па дакладу тав .
Кузьнецов а. -- "Аб ходзе падрыхтоўкi i задачах нов ага в учэбнага
году". 1933.
283а. "Полымя рэв олюцыi". Ув есь камплект за 1934 год.
284. Пруднiкаў Алесь. -- Зямныя зоры. Выд. ДВБ. ЛIМ. 1932.
285. Рак- Мiхайлоўскi С. -- У с е к н i г i.
286. Рак-Сiмон. -- Гутарка аб беларускай мов е. Менск. 1919.
287. Радзев iч Л. -- Пакрыўджаныя. (П'еса). Менск.
288. “ “ “ “ “ -- Рэв олюцыйным шляхам. Менск. 1928.
289. “ “ “ “ “ -- Сцэнiчныя тв оры. 1921.
290. “ “ “ “ “ -- Беларусь. (Вершы). Вiльня. 1922.
291. “ “ “ “ “ -- Досв iт кi. 1922.
292. Ракiта С. -- У с е к н i г i.
293. Рэўка С. -- З-пад Барысав а (Ф.Багушэв iч). Смык
беларускi. Коўна. 1922.
294. Рав iнскi М. -- Зборнiк песень з нотамi. Менск. 1922.
295. Роднае слов а. Менск. I i II ч. Усе в ыданнi.
296. Русак М. -- Народны суд над селянiнам, запусцiўшым
св аю гаспадарку. Менск. 1924.
297. Рэв олюцыя 1905 г. (Зборнiк пад рэд. Iгнатоўскага i Я.
Лев iна. Менск. 1926.
298. Рудомiно Г. -- Грамадазнаўств а. Менск. Усе выданнi.
299. Рудомiно Юры -- Грамадазнаўств а. Менск.
300. Рэкамендацыйны спiс лiтаратуры да ХI гадав iны са дня
смерцi В.I.Ленiна. Выданне Дзяржбiблiятэкi. 1935.
300а. Розенблюм. -- У с е к н i г i.
301. Смолiч А. -- У с е к н i г i.
302. Сташэўскi В. “ “ “ “ “
303. Скрыган Я. “ “ “ “ “
304. "Сов ецкае будаўнiцтв а". Журнал № 8-9. Выд. 1926 г.
305. Смолiч Аляксандра -- Зорка. Беларуская граматыка.
Вiльня. Усе в ыданнi.
306. Сучасны -- П.С.Х. Фацэцiя на 1-ю дзею. Вiльня. 1923.
307. Сцэнiчныя тв оры для дзiцячага тэатра. Вiльня. 1923.
308. Спекулянты беларускай душой. 1921.
309. Станкев iч Янка. -- Беларускi прав апiс з практыкав аннямi.
Вiльня. 1921.
310. “ “ “ “ “ Прав апiс чужых слоў. Вiльня. 1921.
311. Стыдна маўчаць i чакаць. 1921.
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312. Сцэнiчныя тв оры: Ц.Гартны -- Соцыялiстка. М.Кудзелька
-- Сон на балоце. Ф.Аляхнов iч -- Калiсь, лес шумеў. Менск. 1924.
313. Св аяк Казiмiр. -- Мая лiра. (Вершы). Вiльня. 1924.
314. Сулiма -- Здзехоўскi аб беларускай душы. Вiльня. 1924.
315. Самков iч У. i Пратасев iч I. -- Родныя шляхi. Менск.
316. Слоўнiк лясных тэрмiнаў. Менск. 1926.
317. Сцепанов iч Хв . -- Родная мов а ў комплекснай сiстэме
в ыкладанння ў школе I-га канцэнтра. Менск. 1928.
318. Сцэнiчныя тв оры. (Зборнiк). Вiльня. 1928.
319. Сержпутоўскi Александр -- Прымхi i забабоны беларускiх
паляшукоў. Менск. 1930.
320. Сталев iч -- Беларускi нацыянал- фашызм. 1930.
320а. Сiлiн Б. i Захараў. -- Як кашалi плесцi. БДВ. 1926.
321. Скрыпнiк -- Нацыянальнае пытанне ў праграме
комiнтэрну. Менск. 1930.
322. Слоўнiк тэрмiналогii агульнае раслiнагадоўлi. Менск.
323. Соя ў БССР. Менск. 1933.
324. Сiнев ока-Неразiк -- Рабочая кнiга 3 год нав учання. Ч. I i
II. ДВБ. 1932 г.
325. 17 год на в арце соцыялiзма. Брашура I.Iв анов а. Выд.
БВО. 1935.
326. Сов ецкая дэмакратыя. Зборнiк. Выд. БелАН.
327. Салагуб -- Лукiшкi. Выд. 1932 г.
328. Сыцько В.М. -- Крытыка трацкiсцкай тэорыi
iмперыялiзму. Выд. БАН. 1934 г.
328а. Сталiн I.В. -- Пытаннi ленiнiзму. На белмов е. Пераклад
Яна Густыра. Белдзяржв ыдав ецтв а. Менск. 1931 г.
329. Таўбiн Ю. -- У с е к н i г i.
330. 1905 год у Беларусi. -- Зборнiк артыкулаў пад рэдакцыяй
Шульмана. Менск. 1925 г.
331. Тарас на Парнасе. Менск. 1917.
332. Тарашкев iч Б. -- Беларуская граматыка для школ.
Вiльня. Усе в ыданнi.
333. Тарас Палясоўшчык. -- Коўна. 1925.
334. Тутэйшы -- Што дзялiць, а што не, каб супакой быў на
св еце. 1920.
335. Тэраўскi Ул. -- Беларускi спеўнiк з нотамi на тры галасы
пав одле народных мелодый. Менск. 1921.
336. “ “ “ “ “ -- Беларускi лiрнiк. -- Спеўнiк на 4 галасы. Берлiн.
1922.
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337. Тупянев iч С. i Заяц П. -- За лепшую сельскую гаспадарку
i сельска-гаспадарчы гурток. Менск. 1926.
338. Указаннi да праграм няпоўнай сярэдняй i сярэдняй
школы (V-X класы). Кнiга. БДВ. 1934. Рэд. Лашчынскi.
339. Улiцын. -- Суд над трохпалёўкай. 1935. Менск. 1926.
340. “ “ “ “ “ -- За ўраджай. Менск. 1929.
341. “ “ “ “ “ -- Насенне, яго якасць i падрыхтоўка. Менск. 1931.
342. Уладаў В. -- Вытв орчыя нарады ў калгасах. Менск. 1931.
343. Уральскi -- Знiштажэнне супроцьлегласцi памiж горадам i
в ёскай. Выд. ДВБ. 1933 г.
344. Фарботка Я. -- Беларусь у песнях. Менск. 1920.
345. Хадыка Ул. -- У с е к н i г i.
346. Хто в iнав ат. 1921.
347. Харлампов iч П. -- Пяцiгоддзе дзяржаўнага музея. Менск.
1927.
348. Халепа. -- 14 год Кастрычнiцкай рэв алюцыi. 1931.
349. Хайтун. -- Паходжанне i класав ая сутнасць в ялiкадня.
Менск. 1933.
350. Хрэстаматыя рэв. лiтаратуры Заходняй Беларусi. Выд.
БАН. 1933 г. Пад рэд. Мятлы.
351. Цв iкев iч А.I. -- У с е к н i г i.
352. Цв iкев iч I.I. -- “ “ “ “ “
353. Цэйтлiн М. -- Арганiзацыя буйнай гаспадаркi iльнянога
раёна. Менск. 1931.
354. Чарот М. -- У с е к н i г i.
355. Чарняўская Л. -- Дзяцiнныя гульнi. Вiльня. 1919.
356. Чарняўшчынка Л. -- Родны край. Менск. 1921.
357. Чаго чакаць беларусам ад Польшчы. 1921.
358. Чуйко Г. -- Вынiкi масав ых доследаў з угнаеннямi па
БССР. Менск. 1930.
359. Чарняўскi. -- Яўрэйскi рабочы на зары рэв . руху. Менск.
1932.
360. Чарнушэв iч Н. -- Дзiв а. (Вершы). Менск. 1927 г.
361. "Чтец". Зборнiк Сярожнiкав а. ГIЗ. 1926 г.
362. Шантыр Ф. -- Патрэбнасць нацыянальнага жыцця для
беларусоў i самаадзначэнне народа. Слуцк. 1918.
363. Што трэба в едаць кожнаму беларусу. Зборнiк артыкулаў
розных аўтараў: Мiцкев iча, Лёсiка, Ластоўскага, Багданов iча i
iнш. 1918.
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364. Ш. Рыгор. -- Чаму-ж ты маўчыш, кабета сялянская?
Бярэсце. 1921.
365. Шуляк I. -- Вышэй галав у беларускi селянiн. Пiнск. 1921.
366. Шлюбскi Ал. -- Сябра iнстытута беларускае культуры.
Паны i сяляне ў перашай палов е Х1Х стагоддзя. Менск.
367. “ “ “ “ “ -- Бядуля, як этнограф. Менск. 1925.
368. “ “ “ “ “ -- Кв ашанiна. Вiцебск. 1926.
369. “ “ “ “ “ -- Матэрыялы для в ыв учэння фальклора i
в iцебскае культуры. Менск. 1927.
370. Шапав алаў М. -- Скарына, яго днi ды друк на Беларусi.
Менск. 1925.
371. Шэўчык i Саломенiк. -- Граматыка беларускай мов ы.
(Марфалогiя i сiнтакс).
372. Шыпiла I. -- Што кожны селянiн пав iнен в едаць аб
кааперацыi. 1925.
373. Шпiлеўскi. -- Беларуская Акадэмiя Нав ук да ХV-годдзя.
Выд. БАН. 1934 г.
374. Школьныя тэксты. Менск. 1927 г.
375. Шчакацiхiн Мiкола -- Нарысы з гiсторыi беларускага
мастацтв а. Том I. Курганныя старажытнасцi Беларусi. Менск.
1928.
376. Шатэрнiк М. -- Краёв ы слоўнiк Чэрв еньшчыны. Менск.
377. Шапялев iч. -- Беларуская мов а. (Першы i другi год
нав учання). Менск. 1933.
378. Шыменас -- Кнiга для чытання. 2-гi год нав учання.
Цэнтральнае в ыдав ецтв а СССР. 1931 г.
379. “ “ “ “ “ -- Кнiга для чытання 4 год нав учання. Ч. 2.
380. Шчэрбакоў. -- Кастрычнiцкая рэв олюцыя на Беларусi i
белапольская акупацыя. Менск. 1930 г.
381. Э.Б. Што такое простая i што такое мудрэйшая гав орка.
Вiльня. 1920.
382. Ядв iгiн Ш. -- Бярозка. Вiльня. 1923.
383. “ “ “ “ “ -- Чалав ек. Хлеб. Баба. Заморскi зв ер. Пазыка. З
маленькiм бiлецiкам. Вучоны бык. Што сказаў пев ень.
Падласонкi. Рабы. Дачэсныя. (Апав яданнi). Менск.
384. Янчук Н.А. -- Нарысы па гiсторыi беларускай лiтаратуры.
Менск. 1922.
385. Ярашчук Е.Л. -- Сув язь сялянскай гаспадаркi БССР з
рынкам. Менск. 1926.
386. Якуб Колас у лiтаратурнай крытыцы. Менск. 1926 г.
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387. Янка Купала ў лiтаратурнай крытыцы. Менск. 1928 г.
388. Якiмов iч А. i Гародкiна Е. -- Чытанка для II класа. ДВБ.
Менск. 1936.
Дадатков а канфiскуюцца:
1. Шчэрбакоў. -- Нарыс гiсторыi Беларусi. Ч. I. Менск. 1936.
2. “ “ “ “ “ Класав ая барацьба i гiстарычная нав ука на
Беларусi. Менск. 1934 г.
3. Кернажыцкi. -- Да гiсторыi аграрнага руху на Беларусi
напярэдаднi iмперыялiстычнай в айны. БАН. Менск. 1932 г.
4. “ “ “ “ “ Аграрная рэформа ў Бабруйскiм стараств е. Менск.
1930 г.
5. “ “ “ “ “ Гаспадарка прыгоннiкаў на Беларусi. Менск. 1936.
6. Кастрычнiк на Беларусi. -- Зборнiк. Менск. 1927 г.
7. Дудкоў Д. -- Сталыпiнская рэформа ў Вiцебскай губернii.
Менск. 1931 г.
8. Зборнiк афiцыйных дакументаў у дапамогу масав аму
настаўнiку. Склалi Н. Лев iн i А. Хайфец. ДВБ. 1934 г.
9. Некрашэв iч А. -- Чытанкi для III i IV кл. Выд. 1933, 1934,
1935, 1936 гг. ДВБ. Менск.
420. Васiленко. -- Хрэстаматыя па беларускай лiтаратуры для
IХ-Х к ласа. Менск. ДВБ. 1935 г.
421. Бендэ. -- Хрэстаматыi па Беларускай лiтаратуры для V,
VI i VII к ласаў. Выд. ДВБ. Менск.
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