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the beginning of the 20th century. The source of this 
research is educational legislation of Russian Empire, 
decrees and statistic records of the Ministry of National 
Education. A great deal of research is connected with 
the comparison of the policy of Russian autocracy in 
the sphere of Agricultural Education on the territory of 
Polish Kingdom to other regions of Empire. Besides, 
the article introduces two-level typology of Higher Edu-

cational Establishments according to their organization 
to characterize Government actions more distinctly. 
To conclude, the author of the article makes a deduc-
tion on the results of this policy in Poland in the sec-
ond half of the 19th century – the beginning of the 
20th century.
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Пра бле ма дзей нас ці праўра да вых ці 
«са на цый ных» сту дэн цкіх аб’яд нан-

няў на тэ ры то рыі Ві лен ска га ўні вер сі тэ та імя 
С. Ба то рыя (УСБ) у між ва ен ны пе ры яд не знай-
шла на леж на га ад люс тра ван ня ў ай чын най 
гіс та ры яг ра фіі і та му з’яў ля ец ца ак ту аль най. 
У са вец кія ча сы ас ноў ная ўва га на да ва ла ся 
толь кі не ка то рым ас пек там раз віц ця пра ка му-
ніс тыч на га сту дэн цка га ру ху, у пер шую чар гу, 
дзей нас ці Са ю за сту дэн цкай ле ві цы «Фронт» 
[1]. Сён ня га лоў ным аб’ек там вы ву чэн ня ай чын-
ных дас лед чы каў з’яў ля ец ца раз віц цё ў Ві лен-
скім уні вер сі тэ це бе ла рус ка га на цы я наль на- 
дэ мак ра тыч на га сту дэн цка га ру ху [2–3]. Больш 
пад ра бяз на дзей насць шмат лі кіх сту дэн цкіх 
ар га ні за цый у 2-й Рэ чы Пас па лі тай раз гля да-
ец ца ў пра цах польс кіх гіс то ры каў [4]. Ад нак, 
па-пер шае, яны не вы лу ча юць асоб на сту дэн-
цкі рух УСБ. Па-дру гое, па коль кі праўра да выя 
аб’яд нан ні не ка рыс та лі ся знач ным уп лы вам 
ся род сту дэн цтва, то іх дзей насць і ідэ а ло гія не 
пры цяг ва лі ўва гі дас лед чы каў. 

Мэ та ар ты ку ла – ас вят лен не ме на ві та 
ідэй най эва лю цыі праўра да вых сту дэн цкіх ар га-
ні за цый УСБ у між ва ен ны пе ры яд. Ана ліз гэ тых 
да во лі скла да ных пра цэ саў даз во ліць склас ці 
больш аб’ек тыў нае ўяў лен не пра раз віц цё гра-
мад ска-па лі тыч на га жыц ця і ажыц цяў лен не 
афі цый най ма ла дзёж най па лі ты кі ў між ва ен ны 
пе ры яд як у Ві лен скім уні вер сі тэ це, так і на 
тэ ры то рыі ўся го за ход не бе ла рус ка га рэ гі ё на.

Не аб ход на адзна чыць, што «са на цый ны» 
рэ жым ак тыў на ім кнуў ся рас паў сю дзіць свой 
уп лыў на сту дэн цкую мо ла дзь. Ад ным з яго 
срод каў па він ны бы лі стаць праўра да выя ар га-
ні за цыі.

Ся род гэ тых ар га ні за цый вы лу чаў ся Са юз 
польс кай дэ мак ра тыч най мо ла дзі (Zwiazek 
Polskiej Mlodziezy Demokratycznej, СПДМ). Яго 

гіс то рыя па ча ла ся яшчэ ў ХІХ ст., ка лі ў 1886 г. 
быў ство ра ны кан спі ра тыў ны Са юз польс кай 
мо ла дзі (Zwiazek Mlodziezy Polskiej, СПМ), мэ та 
яко га – ад наў лен не не за леж нас ці Поль шчы. 
У па чат ку ХХ ст. ар га ні за цыя зблі зі ла ся з ла ге-
рам Ю. Піл суд ска га. Пас ля ад наў лен ня польс-
кай дзяр жаў нас ці са юз стаў на зы вац ца Ар га-
ні за цы яй на цы я наль най мо ла дзі (Organizacja 
Mlodziezy Narodowej, АНМ) [5, c. 4].

Ад на з пер шых пля цо вак аб’яд нан ня ўзнік ла 
і на тэ ры то рыі ад ро джа на га Ві лен ска га ўні вер-
сі тэ та. АНМ ста ві ла перад са бой за да чу «вы ха-
ваць па ка лен не, якое за кры тэ рый сва ёй дзей-
нас ці ў імя даб ра на цыі пас та віць перад са бой 
ін та рэс дзяр жа вы». Так са ма ар га ні за цыя ім кну-
ла ся да «ства рэн ня па зі тыў най пра гра мы суп-
ра цоў ніц тва з эт наг ра фіч ны мі на цы я наль ны мі 
мен шас ця мі» [6, c. 109].

АНМ не ад маў ля ла са цы яль най ба раць бы, 
шкод най пры зна ва ла ся толь кі яе пра змер-
насць. У гэ тай ба раць бе ар га ні за цыя ім кну ла ся 
выс ту паць на ба ку «ла ге ра пра цы». Та му ідэ о-
ла гі АНМ аб’яў ля лі ся бе дэ мак ра та мі не толь кі 
па сва іх мэ тах, але і па ме та дах дзей нас ці [6, 
c. 109].

Ад на ча со ва АНМ прэ тэн да ва ла на сваю 
поў ную не за леж насць ад стар ша га па ка лен ня: 
«У на шай ар га ні за цыі ня ма ні пас ты раў, ні аве-
чак, ні май строў, ні вуч няў... Мы фар мі ру ем 
на шы ідэй ныя пры нцы пы не за леж на ад стар-
ша га па ка лен ня, па коль кі не мо жам да пус ціць, 
каб нас вы хоў ва лі толь кі ў якас ці вы ка наў цаў» 
[6, c. 110]. Зра зу ме ла, што та кая па зі цыя не маг-
ла знай сці шы ро кай пад трым кі ся род дзе я чаў 
«са на цыі», якія ім кну лі ся пас та віць мо ла дзь пад 
свой кан троль. Але ча со ва, па куль дзей насць 
ар га ні за цыі не су пя рэ чы ла пла нам піл суд чы-
каў, яна, няг ле дзя чы на ра ды каль насць ідэ а ло-
гіі, лі чы ла ся праўра да вай.

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 4 Гiс то рыя48 49

12 жніў ня 1927 г. ад бы ло ся аб’яд нан не 
АНМ з шэ ра гам ін шых «са на цый ных» сту дэн-
цкіх са ю заў. У вы ні ку і ўзнік Са юз польс кай 
дэ мак ра тыч най мо ла дзі. На той мо мант лі да-
ра мі ві лен ска га СПДМ з’яў ля лі ся Г. За бельс кі 
і М. Рок [7, c. 33].

СПДМ па ві нен быў стаць «ача гом пра грэ-
сіў на га ру ху», мэ тай яко га бы ла пе ра бу до ва 
польс кай рэ ча іс нас ці ў кі рун ку гра мад скай 
спра вяд лі вас ці і дэ мак ра тыі. Са юз ак тыў на 
раз ві ваў культ асо бы Ю. Піл суд ска га, зма гаў ся 
з польс кі мі на цы я на ліс тыч ны мі сту дэн цкі мі 
ар га ні за цы я мі і выс ту паў з дас тат ко ва ра ды-
каль ных ан тык ле ры каль ных па зі цый. Так са ма 
ар га ні за цыя пра во дзі ла ак тыў ную вы да вец кую 
дзей насць. З па чат кам 1930-х га доў у Са ю зе 
поль скай дэ мак ра тыч най мо ла дзі ўзмац ніў ся 
анар ха-сін ды ка ліс тыч ны нап ра мак. У су вя зі 
з гэ тым ён па чаў цес на суп ра цоў ні чаць з пра ф-
са ю за мі.

Са юз лі чыў, што сін ды ка ліс тыч ны лад на цыя -
наль на ад ро дзіць на род ныя ма сы ва ўнут ра-
ным, твор чым ім пе ры я ліз ме пра цы. Пра гра ма 
ар га ні за цыі прад угле джва ла пе ра ход ную гас-
па дар чую дык та ту ру, якая б ажыц цяў ля ла ся 
праз гас па дар чы ды рэк та рат пра фе сій ных са ю-
заў. У ёй раз гля даў ся агуль ны гас па дар чы план  
і рэ гу ля цыя пры рос ту на сель ніц тва, ка лі ў гэ тым 
уз нік не пат рэ ба [5, c. 6].

Ідэ а ло гія СПДМ ад маў ля ла пар ла мен-
та рызм. Са юз ім кнуў ся пе ра нес ці ба раць бу 
за выз ва лен не мас у «гас па дар чую і пра фе-
сій ную сфе ру». На яго дум ку, урад па ві нен 
быў не ад клад на па-над га ло ва мі бур жу аз на- 
кле ры каль ных-са цы я ліс тыч ных пар тый ар га-
ні за ваць пра фе сій нае са ма кі ра ван не, гас па-
дар чы ды рэк та рат і фаб рыч ныя ка мі тэ ты, каб, 
згод на з ін та рэ са мі дзяр жа вы, пад рых та ваць 
лік ві да цыю ка пі та ліс тыч на га ла ду. Ас ноў ным 
эле мен там гра мад ска га і гас па дар ча га жыц-
ця па він на бы ла стаць «ар га ні за ва ная гра ма да 
выт вор цаў» [5, c. 8].

СПДМ ад маў ляў як фа шыс цкую, так і ка му-
ніс тыч ную ідэ а ло гію. Дэк ла ра цыя СПДМ да во-
дзі ла, што на пра кты цы фа шызм, гіт ле рызм 
і ка му нізм не вель мі ад роз ні ва юц ца [5, c. 9].

У пы тан ні ад но сін да на цы я наль ных мен-
шас цей са юз пра цяг ваў за яў ляць пра ім кнен не 
да на цы я наль на га суп ра цоў ніц тва, лік ві да цыі 
аб ме жа ван няў у пра вах і раз віц ці на цы я наль-
ных куль тур. Вык лю чэн не ра бі ла ся толь кі для 
яў рэ яў і нем цаў. Для нем цаў, як «во ра гаў поль-
с кай дзяр жа вы», пра па ноў ва ла ся аб ме жа вац ца 
сва бо дай толь кі ас ноў ных куль тур ных пра воў. 
Вы ра шэ нне ж яў рэй ска га пы тан ня ба чы ла ся 
праз ства рэн не яў рэй скай дзяр жа вы і ма са вую 
эміг ра цыю [5, c. 10–11].

У ад каз на ра ды ка лі за цыю СПДМ кі раў-
ні кі «са на цыі» пас пра ба ва лі ства рыць но вую 

праўра да вую сту дэн цкую ар га ні за цыю. У вы ні ку 
ў лю тым 1930 г. уз нік «Ле гі ён ма ла дых» (Legion 
Mlodych, ЛМ). Ад на ча со ва ўла ды ства ры лі 
Сень я рат ЛМ, які спа чат ку апе каваў ар га ні за-
цыю, рас пра цоў ваў яе мэ ты, за да чы і ло зун гі [8, 
с. 47–48]. 

Пер ша па чат ко ва «Ле гі ён ма ла дых» дзей-
ні чаў ся род сту дэн таў у якас ці элі тар най ар га-
ні за цыі, якая вы хоў вае кі ру ю чыя кад ры для 
ма ла дзёж на га ру ху. По тым ЛМ так са ма звяр-
нуў ува гу на ма ла дых ра бо чых і чы ноў ні каў. 
У вы ні ку ўжо ў 1934 г. толь кі 25 % чле наў са ю-
за бы лі сту дэн та мі, ас тат нія 75 % – не сту дэн-
цкі эле мент, у ас ноў ным ма ла дыя чы ноў ні кі [9, 
с. 22–23].

У «Ідэй най дэк ла ра цыі» ЛМ за яў ля ла ся аб 
не аб ход нас ці пе ра бу до вы дзяр жаў на га жыц ця 
та кім чы нам, каб «усе дзяр жаў ныя сі лы маг лі 
быць на леж ным чы нам вы ка рыс та ны». Дэк ла-
ра ва ла ся не аб ход насць пад па рад ка ван ня асо-
бы дзяр жаў ным ін та рэ сам [10, с. 4].

«Ле гі ён ма ла дых» лі чыў ся бе на шчад кам 
і пе ра емні кам ідэі мар ша ла Ю. Піл суд ска га, які 
аб’яў ляў ся ідэй ным пра ва ды ром ар га ні за цыі. 
Згод на з дэк ла ра цы яй, на цыя, ар га ні за ва ная на 
пры нцы пах іе рар хіі і дыс цып лі ны, па він на бы ла 
ад да ваць усе свае сі лы дзяр жа ве. Ча ла век пра-
цы і сал дат аб’яў ля лі ся элі тай на цыі. За да чай 
ма ла до га па ка лен ня «Ле гі ён ма ла дых» лі чыў 
рас пра цоў ку і пра вя дзен не ў жыц цё пра гра мы 
гас па дар чай і па лі тыч най пе ра бу до вы – Поль-
с кая дзяр жа ва па він на бы ла пе ра тва рыц ца 
ў «дзяр жа ву ар га ні за ва най пра цы, якая зна хо-
дзіц ца пад кі раў ніц твам іе рар хіч на ар га ні за ва-
най пра фе сій най элі ты і вя дзе сваю гас па дар ку 
на пры нцы пах пла на вас ці» [10, с. 5]. 

ЛМ выс ту паў як суп раць пра вых (поль скіх 
на цы я на ліс таў), так і суп раць ле вых (ка му ніс-
таў). Дэк ла ра цыя Ле гі ё на ма ла дых пры зна-
ва ла пры нцып сва бо ды сум лен ня пры ства-
рэн ні но ва га ты пу польс ка га гра ма дзя ні на. Пры 
гэ тым пры зна ва ла ся этыч ная вар тасць рэ лі гій-
на га фак та ру, рэ лі гія лі чы ла ся кры ні цай ідэ аль-
ных эле мен таў ча ла веч нас ці [10, с. 5].

Аб вос тра ная са цы яль ная ідэ а ло гія Ле гі ё на 
ма ла дых вык лі ка ла на ра кан ні з бо ку кан сер-
ва та раў. Ві лен скі жур на ліст і рэ дак тар га зе ты 
«Сло ва» С. Мац ке віч адзна чаў у сва іх ус па мі-
нах, што «ЛМ пла ваў у фра зе а ло гіі, якая па стаў-
ля ла ся са вец кай пра па ган дай. За та кую ж бал-
бат ню, за та кія ж са мыя ло зун гі, які-не бу дзь 
Сень ка з бе ла рус кай вёс кі ішоў у тур му, a сту-
дэнт-мла да ле гі я нер – на абед з прэм’ерам» [11, 
с. 244].

Ад нак ка рыс та ю чы ся пад трым кай вы со-
кіх зас туп ні каў з лі ку кі ру ю чых дзе я чаў «са на цыі», 
«Ле гі ён ма ла дых» пер ша па чат ко ва мог не ба яц ца 
аб ві на вач ван няў з бо ку кан сер ва та раў і кле-
ры ка лаў. Але, як і ў вы пад ку з СПДМ, у ар га-
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ні за цыі па чаў ся пра цэс ра ды ка лі за цыі. Мно гія 
яе дзе я чы ад кры та вы каз ва лі ся за лік ві да цыю 
ка пі та ліс тыч на га ла ду, за аб ме жа ван не пры ват-
най улас нас ці, на цы я на лі за цыю пра мыс ло вас ці 
і лік ві да цыю па ме шчыц ка га зем леў ла дан ня. 
У вы ні ку ЛМ стра ціў пад трым ку з бо ку сва іх 
сень ё раў. У кра са ві ку 1935 г. яны ад мо ві лі ар га-
ні за цыі ў сва ім пра тэк та ра це па пры чы не та го, 
што «ар га ні за цый ныя ме та ды вель мі да лё ка 
адый шлі ад ус та ноў ле ных ма раль ных і ідэй ных 
пры нцы паў» [12, с. 129].

Але ўла ды не здо ле лі спра віц ца з па шы рэн-
нем ра ды каль ных нас тро яў. Асаб лі ва яс кра ва 
гэ та вы я ві ла ся ў ася род дзі сту дэн таў УСБ. 
У 1930-х га дах на ста рон ках, бліз кай да ўлад ных 
струк тур, ві лен скай прэ сы пад крэс лі ва ла ся, 
што ў ася род дзі ві лен ска га сту дэн цтва на зі ра-
ец ца пра цэс ра ды ка лі за цыі. Пры гэ тым пры-
зна ва ла ся, што ра ды ка лі за цыя з’яў ля ец ца ары-
гі наль ным, вель мі глы бо кім і ма са вым ру хам, 
які ахоп лі вае ка ля 90 % ві лен скай сту дэн цкай 
мо ла дзі. Аў та ры вы лу ча лі не каль кі нап рам каў, 
у тым лі ку і «дзяр жаў ны», пад якім ра зу ме ла ся 
ра ды ка лі за цыя праўра да вых ма ла дзёж ных 
ар га ні за цый – ЛМ і СПДМ [13, с. 14–16]. Мно-
гія чле ны гэ тых ар га ні за цый пе райшлі ў ка му-
ніс тыч ны ла гер. Так, ся род лі да раў Са ю за сту-
дэн цкай «Ле ві цы» бы лі ка мен дант ві лен ска га 
ЛМ С. Ен дры хоў скі і адзін з кі раў ні коў мяс цо-
ва га СПДМ М. Ві нец кі.

У кра са ві ку 1935 г. СПДМ, ЛМ і Цэн траль ны 
ад дзел мо ла дзі Польс кай са цы я ліс тыч най пар-
тыі аб вяс ці лі пра ства рэн не Фрон ту ма ла дой 
ле ві цы. У ідэй на-па лі тыч най плат фор ме ства-
ра е ма га аб’яд нан ня «не за леж ных ан ты ка пі та-
ліс тыч ных ар га ні за цый» дэк ла ра ва ла ся, што 
лі бе раль на-ка пі та ліс тыч ны і фа шыс цка-ка пі-
та ліс тыч ны лад не мо гуць вы ра шыць ак ту аль-
ных пра блем жыц ця, ка пі та лізм пе ра шка джае 
нар маль на му раз віц цю гра мад ства. Та му пра-
цоў ны на род па ві нен зма гац ца за но вы лад. 
Ка пі та ліс тыч ная гас па дар ка па він на бы ла быць 
за ме не на гас па дар кай пла на вай. Кан чат ко вай 
мэ тай аб ве шча ла ся ства рэн не бяс кла са ва га 
гра мад ства, якое бу дзе здоль ным на кі ра ваць 
усе свае на ма ган ні на да сяг нен не ка лек тыў на га 
даб ра [14].

Ад нак ства рыць пла ну е мы фронт не ат ры-
ма ла ся. Га лоў най пры чы най гэ та га стаў рас кол 
унут ры ра ды ка лі за ва ных праўра да вых ар га ні-
за цый.

У тым жа 1935 г. боль шасць дзе я чаў СПДМ 
з Вар ша вы, Кра ка ва, Льво ва і Віль ні вы сту-
пі ла суп раць «са на цый на га» кі раў ніц тва 
аб’яд нан ня. У вы ні ку ар га ні за цыя рас па ла ся 
на СПДМ-Пра ві цу і СПДМ-Ле ві цу. У чэр ве ні 
1936 г. на сва ім пер шым з’ез де «Са юз польс кай 
дэ мак ра тыч най мо ла дзі-Ле ві ца» змя ніў наз-
ву на «Аб’яд нан не сін ды ка ліс тыч най мо ла дзі» 

(Stowarzyszenie Mlodziezy Syndykalistycznej, 
АСМ).

Ідэ а ло гія АСМ знач на ады хо дзі ла ад «са на-
цый най» дак тры ны. Мэ тай ма ла дых сін ды ка ліс-
таў бы ло ства рэн не «ас ноў но вай гра мад скай 
куль ту ры», якая бу дзе аба пі рац ца на ма раль-
нас ці пра цы ў ме жах «дзяр жа вы воль ных вы твор-
цаў». Для да сяг нен ня гэ тай мэ ты, на дум ку дзе-
я чаў аб’яд нан ня, не аб ход на бы ло прайсці два 
эта пы: цал кам лік ві да ваць ка пі та ліс тыч ную сіс-
тэ му ў Поль шчы і па бу да ваць но вы лад, які б 
аба пі раў ся на аба гуль нен ні срод каў выт вор-
час ці. Ар га ні за цый най фор май пра ле тар ска га 
ру ху па він ны стаць не за леж ныя пра фе сій ныя 
са ю зы [15, с. 8].

Ана ла гіч ныя па дзеі ад бы ва лі ся і ў Ле гі-
ё не ма ла дых. Час тка яго ра ды каль на нас тро-
е ных чле наў ства ры ла сваё ўлас нае аб’яд-
нан не – Ле гі ён ма ла дых-фрак цыя (Legion 
Mlodych-Frakcja, ЛМ-Ф). Яны аб ві на ва ці лі вяр-
хоў нае кі раў ніц тва ў тым, што яно кан чат ко ва 
пар ва ла з ла ге рам дэ мак ра тыі. У сва ёй дэк ла-
ра цыі ар га ні за цыя выс ту па ла за не аб ход насць 
пе ра бу до вы іс ну ю ча га ла ду і пе ра да чу пра цу ю-
чым кла сам кі раў ніц тва ўсім аба гуль не ным гас-
па дар чым жыц цём [16, с. 8].

Што да рэш ткаў СПДМ і ЛМ, якія зас та лі ся 
вер ны мі «са на цый на му» рэ жы му, то ў снеж ні 
1938 г. на іх ас но ве бы ла ство ра на но вая ар га-
ні за цыя – Ле гі ён польс кай мо ла дзі (Legion 
Mlodziezy Polskiej, ЛПМ). Ад нак трэ ба адзна-
чыць, што гэ та аб’яд нан не не ме ла вя лі ка га 
ўплы ву ў сту дэн цкім ася род дзі і не здо ле ла 
пра явіць ся бе да па чат ку Дру гой сус вет най 
вай ны.

Яшчэ ад ной праўра да вай ар га ні за цы яй сту-
дэн цкай мо ла дзі бы ла гру па «Дзяр жаў ная дум-
ка» (Mysl Mocarstwowa, ДД). У ад роз нен не 
ад СПДМ і ЛМ, яна ме ла да во лі кан сер ва тыў-
ную на кі ра ва насць. Ідэ а ло гія гру пы «Дзяр жаў-
ная дум ка» ад моў на ста ві ла ся да якіх-не бу дзь 
са цы яль ных эк спе ры мен таў – пры нцып пры ват-
най улас нас ці лі чыў ся не па руш ным. Так са ма 
для ар га ні за цыі не быў ха рак тэр ны ан тык ле-
ры ка лізм. Ідэ а лам дзяр жаў нас ці для ДД бы ла 
«яге лон ская Поль шча ад мо ра да мо ра». Аб вя-
шча ла ся ідэя аб’яд нан ня сла вян скіх мен шас-
цей у спра ве бу даў ніц тва дзяр жаў най мо цы 
«праз удзел у раз віц ці гас па дар кі пры за ха ван ні 
сва бо ды куль тур на га жыц ця». Сва е а саб лі вай 
ры сай ідэ а ло гіі аб’яд нан ня быў польс кі ім пе ры-
я лізм. Сцвяр джа ла ся, што ва ло дан не за мор-
скі мі ка ло ні я мі з’яў ля ец ца жыц цё вай не аб ход-
нас цю для Поль шчы [7, с. 27–29].

Ме на ві та «Дзяр жаў ная дум ка» пас пра ба-
ва ла пас та віць пад кан троль «са на цыі» та кія 
спе цы фіч ныя сту дэн цкія ар га ні за цыі, як кар-
па ра цыі. Гэ та бы лі элі тар ныя аб’яд нан ні, якія 
на сі лі ха рак тар муж чын скіх сяб роў скіх клу баў. 
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Па коль кі боль шасць та га час ных кар па ра цый 
зна хо дзі ла ся пад уп лы вам польс кіх на цы я на-
ліс таў, «са на цыя» спра ба ва ла ства рыць «свой» 
кар па ра цый ны рух. У вы ні ку ўзнік ла Фе дэ ра цыя 
польс кіх ака дэ міч ных кар па ра цый (Federacja 
Polskich Korporacji Akademickich, ФПАК).

Фе дэ ра цыя бы ла зас на ва на 30 чэр ве ня 
1932 г. у Вар ша ве прад стаў ні ка мі 25 кар па ра-
цый з пя ці ўні вер сі тэц кіх цэн траў. Але ра шэн не 
аб ства рэн ні бы ло пры ня та яшчэ го дам ра ней, 
29 ве рас ня 1931 г. на ар га ні за ва ным па іні-
цы я ты ве «Дзяр жаў най дум кі» Кан грэ се дзяр-
жаў най мо ла дзі. У Фе дэ ра цыю зап ра ша лі ся 
ўсе кар па ра цыі, якія сім па ты за ва лі Ю. Піл суд-
ска му.

Ідэ а ло гія Фе дэ ра цыі ў знач най сту пе ні аба пі-
ра ла ся на ідэй на-па лі тыч ныя пры нцы пы «Дзяр-
жаў най дум кі». Ад на ча со ва пад трым лі ваў ся 
пас ту лат ус та ля ван ня моц най дзяр жаў най ула-
ды з да мі на ван нем вы ка наў чай ула ды. Рэ а лі-
за цыя гэ тай пра гра мы ба чы ла ся ў праўлен ні 
ла ге ра «са на цыі».

Дзяр жа ва лі чы ла ся дас ка на лай фор май, 
якая за бяс печ вае поў нае раз віц цё ін ды ві ду аль-
нас ці асо бы і на цыі. Ад на ча со ва ад маў ляў ся 
край ні на цы я на лізм, па коль кі ён уз мац няў се па-
ра тыс цкія пам кнен ні і раз бу раль на ўздзей ні чаў 
на згур та ва насць дзяр жа вы. Так са ма ад маў ля-
ла ся пры му со вая на цы я наль ная асі мі ля цыя. 
Пры ват ная ўлас насць лі чы ла ся ас но вай гра-
мад ска-эка на міч на га ла ду. Па зі тыў нае вы ра-
шэн не са цы яль ных пы тан няў фе дэ ра тыў ныя 
кар па ра цыі ба чы лі ў са лі дар нас ці гра мад ства, 
ар га ні за ва на га ў пра фе сій ныя са ю зы, якія слу-
жаць дзяр жа ве [17].

У 1932–1933 гг. у Фе дэ ра цыю ўва хо-
дзі ла ка ля 30 кар па ра цый, у тым лі ку і ві лен-
скія «Віль нен сія», «Крэ со вія» і «Піл су дзія». 
Ад нак ФПАК пра існа ва ла да во лі ка рот кі час.  
У вы ні ку ака дэ міч най рэ фор мы, ка лі бы ло 
за ба ро не на іс на ван не мі жу ні вер сі тэц кіх аб’яд-
нан няў, у 1934 г. фе дэ ра цыя спы ні ла сваю 
дзей насць.

Та кім чы нам, праўра да выя сту дэн цкія ар га-
ні за цыі не з’яў ля лі ся адзі ным ма на лі там. Та му 
іх па лі тыч ны ўплыў на сту дэн цкую мо ла дзь быў 
не та кім вя лі кім, як на гэ та спа дзя ва лі ся іні цы я-
та ры іх ства рэн ня. Сі ту а цыю ўсклад ня ла і тое, 
што ў боль шас ці гэ тых аб’яд нан няў, як свед-
чаць іх ідэй ныя дэк ла ра цыі, з са ма га па чат ку 
іс на ван ня пры сут ні ча лі да во лі ра ды каль ныя 
нас троі. К ся рэ дзі не 1930-х гг. яны ста лі на сіць 
ад кры ты ан тыў ра да вы ха рак тар і пры вя лі да 
фак тыч на га рас ко лу най больш знач ных «са на-
цый ных» сту дэн цкіх са ю заў – СПДМ і ЛМ. Пры 
гэ тым Віль ня ста ла ад ным з цэн траў ра ды-
ка лі за цыі сту дэн таў-піл суд чы каў. Ме на ві та  
ў вы ні ку ідэй най эва лю цыі праўра да вых сту дэнц-
кіх аб’яд нан няў «са на цыя» на пра ця гу ўся го  

мі ж ва ен на га пе ры я ду не здо ле ла лік ві да ваць 
за сіл ля сва іх па лі тыч ных апа нен таў у вы шэй-
шых на ву чаль ных ус та но вах.
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Summary

The article is devoted to the development of a pro-
government youth movement in the territory of Vilnius 
University named after S. Batory in the interwar period. 
We give a detailed description of the basic ideology 
«sanation» student associations – the Polish Union 
of Democratic Youth and the Legion of Young, con-
sidered the ideological radicalization processes and 
organizational development of these associations, the 
impact of these processes on the relationship with the 
public authorities in the implementation of the official 
youth policy. The article uses a variety of documentary 
materials.
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