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books. Attention is paid to the editions which to more 
or less extent include information on partisans battles 
against chasteners in the initial war period. In this article 
the conclusion is made that up till now this theme hasn’t 

been complexly investigated in historiography, but pre-
sented only by displaying seperate fighting episodes.
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Пы тан не аб ства рэн ні і фун кцы я на ван ні 
ад мі ніс тра цый на-пра ва вой ас но вы 

дзяр жаў най пе ра ся лен чай па лі ты кі 1920 – 
па чат ку 1940-х гг. у са вец кай і пос тса вец кай гіс-
та ры яг ра фіі не з’яў ляў ся прад ме там спе цы яль-
ных дас ле да ван няў. Асоб ныя ас пек ты праб-
ле мы раз гля да лі ся ў пра цах М.І. Пла ту но ва, 
Я.Б. Ша ба до е ва і інш [2, с. 19]. Ад нак асаб лі-
вас ці ад мі ніс тра цый на-пра ва вой ас но вы сельс-
ка гас па дар ча га пе ра ся лен ня ў БССР не знай-
шлі ад люс тра ван ня ў гіс та рыч най лі та ра ту ры.

Мэ тай дас ле да ван ня з’яў ля ец ца рас крыц цё 
пра цэ су ста наў лен ня пра ва вой ба зы са вец кай 
пе ра ся лен чай па лі ты кі, а так са ма ства рэн не 
і фун кцы я на ван не пе ра ся лен чых ор га наў.

Пе ра ся лен не на сель ніц тва ў 1920 – па чат ку 
1940-х гг. бы ло агуль на дзяр жаў най спра вай і 
зак ра на ла пат рэ бы са вец кіх рэс пуб лік. Ство ра-
ныя са юз ныя ор га ны па пе ра ся лен ні за ся ро дзі лі 
ў сва іх ру ках кі раў ніц тва, рас пра цоў ку пла наў 
пе ра ся лен ня, а так са ма пад рых тоў ку зя мель-
ных фон даў. Асаб лі вас цю пе ра ся лен чай па лі-
ты кі ў БССР бы ло тое, што яна ажыц цяў ля ла ся 
на ас но ве нар ма тыў на-пра ва вой ба зы РСФСР ці 
агуль на са юз ных да ку мен таў па пе ра ся лен ні.

Фар мі ра ван не ад мі ніс тра цый на-пра ва вой 
ас но вы са вец кай пе ра ся лен чай па лі ты кі па ча-
ло ся пас ля кас трыч ніц кіх па дзей 1917 г. На 
ІІ з’ез дзе Са ве таў быў ство ра ны Ра бо ча-Ся-
лян скі ўрад, у скла дзе яко га ўтва раў ся Нар ка-
мат зем ля роб ства, а так са ма пры ня ты Дэк рэт аб 
зям лі. Вось мы пункт дру го га раз дзе ла Дэк рэ та 
аб вя шчаў: «Ка лі ў асоб ных мяс цо вас цях зя мель-
на га фон ду бу дзе не дас тат ко ва для за да валь-
нен ня ўся го мяс цо ва га на сель ніц тва, то лі шак 
на сель ніц тва бу дзе пе ра се ле ны» [10, c. 28]. Пры 
гэ тым дзяр жа ва бра ла на ся бе ар га ні за цыю 
пе ра ся лен ня і за бес пя чэн не пе ра ся лен цаў.

Пра ця гам Дэк рэ та «Аб зям лі» стаў Дэк-
рэт «Аб са цы я лі за цыі зям лі», пры ня ты УЦВК 
19 лю та га 1918 г. У дакуменце пад крэс лівалася 
га тоў насць дзяр жа вы браць на ся бе вы дат кі па 
пра вя дзен ні пе ра ся лен чых ме рап ры ем стваў, а 
так са ма рэг ла мен та ваўся па ра дак пра вя дзен ня 
пе ра ся лен ня: фар мі ра ван не пе ра ся лен чых 

кан тын ген таў, пат ра ба ван ні да ка ла ні за цый на га 
фон ду [9].

Ад сут насць маг чы мас ці ў ка рот кія тэр мі ны 
ства рыць са вец кі пе ра ся лен чы апа рат пры-
му сі ла баль ша віц кі ўрад вы ка рыс тоў ваць для 
кі раў ніц тва пе ра ся лен нем цар скія пе ра ся лен-
чыя ўста но вы. Кі ру ю чая ро ля ў іх ар га ні за цыі 
ад во дзі ла ся пе ра ся лен ча му ўпраў лен ню, якое 
з’яў ля ла ся ад ным з пад раз дзя лен няў Нар кам-
зе ма. У мес цах вы ха ду пе ра ся лен цаў ства ра-
лі ся ас ве дам ляль на-ка ла ні за цый ныя бю ро, якія 
зай ма лі ся раз мер ка ван нем пе ра ся лен чых па то-
каў, да па ма га лі ў ар га ні за цыі пе ра езду, а так-
са ма пра во дзі лі тлу ма чаль ную ра бо ту ся род 
тых, хто жа дае пе ра ся ліц ца [18, с. 37]. У мес-
цах ўся лен ня пра ца па ар га ні за цыі пе ра ся лен-
няў ўскла да ла ся на ство ра ны да рэ ва лю цыі 
пе ра ся лен чы апа рат (прад стаў ле ны ад дзе ла мі 
пе ра ся лен ня пры гу бер нскіх зя мель ных уп раў-
лен нях) [2, с. 90].

У БССР пас та ян ны Нар кам зем быў ут во-
ра ны толь кі ў кан цы 1920 г., на які бы ло ўскла-
дзе на ся род ін ша га і пе ра ся лен чая спра ва [7, 
с. 2]. Не пас рэд на пла на ван нем і пра вя дзен-
нем пе ра ся лен чых ме рап ры ем стваў зай ма ла ся 
уп раў лен не зем леў па рад ка ван ня і ме лі я ра цыі 
зя мель пры НКЗ БССР [12, л. 37].

Звяр жэн не Са вец кай ула ды за Ура лам, 
ак ты ві за цыя Гра ма дзян скай вай ны, а за тым і 
па ча так польс ка-са вец кай вай ны ад кла лі пе ра-
ся лен чае пы тан не на дру гі план. У су вя зі з 
гэ тым бы ла пра ве дзе на рэ ар га ні за цыя цэн т-
раль ных пе ра ся лен чых ор га наў. Пе ра ся лен чае 
ўпраў лен не бы ло ўклю ча на ў ад дзел зем леў-
лад ка ван ня НКЗ. Ас ве дам ляль на-ка ла ні за цый-
ныя бю ро бы лі ска са ва ны, а гу бер нскія зя мель-
ныя ад дзе лы за ся ро дзі лі ся на ўнут ра ным рас-
ся лен ні [18, c. 42].

За кан чэн не Гра ма дзян скай і Польс ка-са-
вец кай вой наў зноў вы лу чы ла на па ра дак дня 
пы тан не аб пе ра ся лен ні. У струк ту ры Нар ка-
ма та зем ля роб ства РСФСР 3 са ка ві ка 1921 г. 
бы ло ство ра на Цэн траль нае ўпраў лен не зем-
леў лад ка ван ня. Пад раз дзя лен не бы ло ство-
ра на для агуль на га кі раў ніц тва і кан тро лю за 
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пра вя дзен нем у жыц цё са цы я ліс тыч на га зем-
леў па рад ка ван ня, рэ гу ля ван ня па зя мель ных 
ад но сін, по шу ку і пад рых тоў кі ка ла ні за цый на га 
фон ду пе ра ся лен ня. У лі пе ні 1921 г. уп раў лен не 
бы ло пе раўтво ра на ў Цэн траль нае ўпраў лен не 
зем леў лад ка ван ня і ме лі я ра цыі. З 26 ліс та па да 
1923 г. ар га ні за цыя пе ра ся лен чых ме рап ры ем-
стваў пе райшла да Ка мі тэ та па спра вах пе ра ся-
лен ня пры НКЗ РСФСР [3].

Важ най вя хой у пе ра ся лен чай спра ве ста ла 
пры няц це Зя мель на га ко дэк са РСФСР у 1922 г. 
і БССР у 1923 г. Яны ўпер шы ню ў са вец кім 
за ка на даў стве да лі выз на чэн не тэр мі на «пе ра-
ся лен не». «Пе ра ся лен нем лі чыц ца зме на зем-
ле ка рыс таль ні кам мес ца жы хар ства пры ад во-
дзе яму зям лі ў но вым мес цы, са спы нен нем 
вя дзен ня гас па дар кі ў ра ней шым мес цы». Яны 
дэк ла ра ва лі, што пе ра ся лен не і ха дац тва як 
унут ры БССР, так і за яе ме жа мі з’яў ля юц ца 
спра вай доб ра ах вот най [4, c. 4; 5, c. 4].

Зя мель ны Ко дэкс БССР ус кла даў на Нар-
ка мат зем ля роб ства рэс пуб лі кі ад каз насць за 
ўнут ра нае пе ра ся лен не, але пры пе ра ся лен ні 
за ме жы БССР ён па ві нен быў ўзгад няць сваю 
дзей насць з ве дам ства мі са юз ных і аў та ном ных 
рэс пуб лік. Ак ра мя гэ та га Нар ка ма ты па він ны 
бы лі рас пра цоў ваць пла ны пе ра ся лен ня, кі ра-
ваць і кан тра ля ваць ход пе ра ся лен няў, пра во-
дзіць ме рап ры ем ствы па пад рых тоў цы ка ла ні-
за цый ных фон даў [4, c. 28; 5, c. 38].

Дэк рэ ты да ва лі пе ра ся лен цам пра ва на 
льго ты «ў выг ля дзе поў на га або час тко ва га 
выз ва лен ня іх ад вы ка нан ня агуль на дзяр жаў-
ных і мяс цо вых па він нас цей на пра ця гу пер-
шых га доў улад ка ван ня на но вых мес цах, а так-
са ма ін шыя льго ты для ака зан ня ім да па мо гі на 
но вых мес цах» [4, c. 29; 5, 39]. Ад нак дак лад-
ныя фор мы і аб’ёмы льгот, якія прад стаў ля-
юц ца пе ра ся лен цам, у ко дэк сах не пра піс ва лі ся 
і рэ гу ля ва лі ся асоб ны мі за ка на даў чы мі ак та мі.

Рост коль кас ці жа да ю чых пе ра ся ліц ца, 
а так са ма па ве лі чэн не са ма воль ных пе ра ся-
лен цаў пры му сі ла ўрад рас па чаць пра ктыч ныя 
за ха ды да ад крыц ця пла на ва га пе ра ся лен ня. 
Ад крыц цём пе ра ся лен ня для БССР мож на 
лі чыць Пас та но вы УЦВК ад 19 ліс та па да 1923 г. 
і ад 5 са ка ві ка 1924 г., ка лі бы ло даз во ле на 
пе ра ся лен не жы ха роў Ві цеб скай і Го мельс кай 
гу бер няў у Са мар скую гу бер ню [17, л. 135 зв.].

Нас туп ным кро кам ста ла пас та но ва Са ве та 
Пра цы і Аба ро ны ад 17 кас трыч ні ка 1924 г. «Аб 
блі жэй шых за да чах ка ла ні за цыі і пе ра ся лен ня». 
Важ насць гэ та га пра ва во га ак та зак лю ча ла ся 
ў тым, што ён упер шы ню паз на чыў ас ноў ныя 
за да чы са вец кай пе ра ся лен чай па лі ты кі – «увя-
дзен не ў гас па дар чы аба рот не аб жы тых зя мель 
з мэ тай па ве лі чэн ня сельс ка гас па дар чай і пра-
мыс ло вай прад укцыі кра і ны» [11, c. 18–20].

Па коль кі ас ноў ныя ка ла ні за цый ныя фон ды 
СССР зна хо дзі лі ся на тэ ры то рыі РСФСР, ме на-

ві та Нар кам зе му РСФСР бы ла да ру ча на рас-
пра цоў ка пер спек тыў на га пе ра ся лен ча га пла-
на. У да лей шым паў на моц твы НКЗ РСФСР 
знач на па шы ры лі ся [11, c. 17–18].

Ад крыц цё ма са ва га пла на ва га пе ра ся лен ня 
за пат ра ба ва ла пра вя дзен ня рэ фор мы цэн т-
раль на га пе ра ся лен ча га апа ра ту. 17 кас трыч-
ні ка 1924 г. пры ЦВК СССР быў ство ра ны Цэн-
траль ны ка ла ні за цый ны ка мі тэт, які ажыц цяў-
ляў кі раў ніц тва пе ра ся лен нем у рам ках Са ю за. 
Паз ней ён быў рэ ар га ні за ва ны ва Усе са юз ны 
пе ра ся лен чы ка мі тэт пры ЦВК СССР [18, c. 70].

У фун кцыі УПК ува хо дзі лі: агуль нае кі раў ніц-
тва пе ра ся лен чай па лі ты кай СССР, уз гад нен не 
і ка ар ды на цыя пе ра ся лен чых ме рап ры ем стваў 
са юз ных рэс пуб лік; рас пра цоў ка агуль на са юз-
на га пла на на ас но ве пер спек тыў ных i га да вых 
пла наў са юз ных рэс пуб лік; скла дан не агуль на-
са юз на га каш та ры су па пе ра ся лен ні; выс туп-
лен не з за ка на даў чы мі іні цы я ты ва мі па пе ра-
ся лен чых пы тан нях; кан троль за вы ка нан нем 
пла на пе ра ся лен няў [11, с. 55–58]. У склад Усе-
са юз на га пе ра ся лен ча га ка мі тэ та ўва хо дзі лі па 
два прад стаў ні кі ад са юз ных рэс пуб лік. Адзін у 
якас ці чле на Прэ зі ды у ма, дру гі – чле на Ка мі-
тэ та [15, л. 188]. Уліч ва ю чы паг ра ніч нае ста но-
ві шча БССР і знач ную аг рар ную пе ра на се ле-
насць, ЦВК БССР да мог ся ад УПК і ЦВК СССР 
ук лю чэн ня ў штат апа ра ту Ка мі тэ та яшчэ ад на го 
прад стаў ні ка ад БССР [15, л. 186].

Для кі раў ніц тва пе ра мя шчэн нем і гас па-
дар чым улад ка ван нем пе ра ся лен цаў на тэ ры-
то рыі РСФСР быў ство ра ны ад дзел ка ла ні за-
цыі і пе ра ся лен ня пры НКЗ РСФСР, а ў ра ё нах 
вы ха ду ства ра ла ся сет ка пе ра ся лен чых ар га-
ні за цый [11 с. 37]. У БССР спе цы яль ныя пе ра-
ся лен чыя ор га ны не ства ра лі ся, а ўсю пра цу 
на ўзроў ні рэс пуб лі кі ажыц цяў ляў ад дзел зем-
леў па рад ка ван ня і ме лі я ра цыі зя мель пры НКЗ 
БССР. У яго фун кцыі ўва хо дзі лі раз мер ка ван не 
ка ла ні за цый нага фон ду па рэ гі ё нах рэс пуб лі кі, 
рэ гіс тра цыя і ад праў ка ха да коў, пад бор пе ра-
ся лен ча га кан тын ген ту, вы да ча пе ра ся лен чых 
пас вед чан няў, ар га ні за цыя пе ра езду і г. д. Уся 
ра бо та па пе ра ся лен ні пра во дзі ла ся пад кі раў-
ніц твам ак ру го вых зя мель ных ад дзе лаў, праз 
ра ён ныя вы ка наў чыя ка мі тэ ты [6, с. 22].

Вы ні кам пад рых тоў чай ра бо ты па ад крыц ці 
пла на ва га ма са ва га пе ра ся лен ня стаў Дэк-
рэт УЦВК і СНК РСФСР ад 6 лі пе ня 1925 г. «Аб 
ад крыц ці пла на ва га пе ра ся лен ня ў Па вол жа, 
Сі бір і Да лё кі Ус ход» [11, c. 35]. Паз ней бы ло 
ад кры та пе ра ся лен не на Паў ноч ны Каў каз і 
Урал. Што год Дэк рэ там ЦВК СССР аб’яў ля ла ся 
аб ад крыц ці ха дац тва і пе ра ся лен ня у ад па-
вед нас ці з пла на мі пе ра ся лен няў [18, с.73]. 
У іх указ ва лі ся рэ гі ё ны ўся лен ня і дак лад ныя 
аб’ёмы пе ра ся лен чых фон даў.

Пас ля ХV з’ез да ВКПБ (сне жань 1927 г.) 
вы зна ча лі ся пэў ныя зме ны ў пе ра ся лен чай па лі-
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ты цы Са вец кай дзяр жа вы. У сва ёй рэ за лю-
цыі з’езд вы лу чыў у якас ці ас ноў най за да чы 
аб’яд нан не і пе раўтва рэн не дроб ных ін ды ві-
ду аль ных гас па да рак у буй ныя сельс ка гас па-
дар чыя ка лек ты вы. З гэ та га мо ман ту па чы на-
юць мя няц ца ар га ні за цый ныя фор мы пе ра ся-
лен чай спра вы. 18 сту дзе ня 1928 г. ЦВК і СНК 
СССР вы дае пас та но ву «Аб за да чах пе ра ся-
лен ня, яго ар га ні за цыі, ас но вах скла дан ня пла-
наў і аб па рад ку фі нан са ван ня пе ра ся лен чых 
ме ра пры ем стваў». У ад па вед нас ці з ёй пе ра-
ва гу па пе ра ся лен ні ат рым лі ва лі кал га сы [18, 
c. 91]. Пе ра ход ад ін ды ві ду аль на га пе ра ся-
лен ня да ка лек тыў на га быў за ка на даў ча за ма-
ца ва ны ў «Агуль ных па чат ках зем ле ка рыс тан ня 
і зем леў па рад ка ван ня», зац вер джа ных пас та-
но вай ЦВК СССР ад 15 снеж ня 1928 г. [13].

Са вец кая дзяр жа ва на да ва ла чле нам кал га-
саў шэ раг пе ра ваг перад ін ды ві ду аль ны мі пе ра-
ся лен ца мі. Для іх дас таў кі да месц уся лен ня 
па да ва лі ся спе цы яль ныя чы гу нач ныя сас та вы, 
а так са ма бы ло на ла джа на леп шае аб слу гоў-
ван не ў да ро зе. З 1929 г. дзяр жа ва пе ра ста ла 
фі нан са ваць ін ды ві ду аль нае пе ра ся лен не і 
на кі ра ва ла срод кі на да па мо гу ка лек тыў ным 
пе ра ся лен цам [18, c. 93 – 94].

Зме ны ў сельс ка гас па дар чай па лі ты цы пры-
вя лі да рэ ар га ні за цыі пе ра ся лен чых ор га наў. 
У 1930 г. Усе са юз ны пе ра ся лен чы ка мі тэт быў 
лік ві да ва ны, а яго фун кцыі пе ра да дзе ны Пе ра-
ся лен ча му ўпраў лен ню Нар кам зе ма СССР, а 
ў 1931 г. Сек та ру зя мель ных фон даў і пе ра ся-
лен ня Нар кам зе ма СССР [16].

З кан ца 1920-х гг. ка лек ты ві за цыя ста но віц ца 
ас ноў най кры ні цай ба раць бы з аг рар най пе ра на-
се ле нас цю і дзяр жа ва пас ту по ва па чы нае згор-
тваць сельс ка гас па дар чае пе ра ся лен не. 

У па чат ку 1930-х гг. ас ноў най за да чай бы ло 
ас ва ен не ка лек тыў ны мі гас па дар ка мі пе ра-
да дзе ных ім зя мель ных угод дзяў. Гэ тым тлу-
ма чыц ца рэз кае па дзен не ці ка вас ці сель ска га 
на сель ніц тва да пе ра ся лен ня. Але ўжо на 
па чат ку 2-й пя ці год кі кал га сы ў ас ноў ным ас во-
і лі прад астаў ле ныя ім зем лі, і са вец кае кі раў-
ніц тва ўз ня ло пы тан не аб эфек тыў ным раз мер-
ка ван ні ра бо чай сі лы.

Для вы ка нан ня пас таў ле ных за дач быў 
узноўлены Усе са юз ны пе ра ся лен чы ка мі тэт, 
але ўжо пры Саў нар ка ме СССР. Як і ра ней, УПК 
СССР зай маў ся рас пра цоў кай пла наў пе ра ся-
лен ня ў шмат зя мель ныя ра ё ны кра і ны, ка ар ды-
на ваў пра цу рэс пуб лі кан скіх пе ра ся лен чых ор га-
наў, а так са ма кан траляваў пе ра ся лен чыя ме рап-
ры ем ствы. У 1936 г. ка мі тэт пе ра да юць НКВД 
СССР у выг ля дзе ад дзе ла пе ра ся лен няў. Ак ра мя 
гэ та га ў 1938 г. ства ра ец ца Бю ро па сельс ка гас-
па дар чым пе ра ся лен ні Нар кам зе ма СССР [16].

Нар ма тыў най ас но вай пе ра ся лен чых 
ме рап ры ем стваў у 1939–1941 гг. ста ла Пас-
та но ва ЦК ВКП(б), СНК СССР ад 27.05.1939 г. 

«Аб ме рах ахо вы гра мад скіх зя мель кал га саў 
ад раз ба зар ван ня». Пункт 15 прад піс ваў «З пры-
чы ны та го, што кал гас ныя зям лі не мо гуць ска ра-
чац ца, а ў кал га саў ужо вы чар па ны рэ зер вы зям-
лі для на дзя лен ня кал гас ні каў пры ся дзіб ны мі 
ўчас тка мі па іс ну ю чых нор мах, лі чыць не аб ход-
ным пе ра ся лен не кал гас ні каў з та кіх кал га саў у 
шмат зя мель ныя ра ё ны. Для кі раў ніц тва пе ра ся-
лен чай спра вай ут ва рыць пры СНК СССР Пе ра-
ся лен чае ўпраў лен не з яго ор га на мі ў са юз ных 
рэс пуб лі ках і аб лас цях краю» [14]. У вы ні ку ства-
ра ец ца адзі ная агуль на са юз ная ар га ні за цыя – 
Пе ра ся лен чае ўпраў лен не пры СНК СССР і яго 
мяс цо выя ор га ны. Та кім чы нам, пас та но вай СНК 
СССР і ЦК ВКП(б) ад 23 лі пе ня 1939 г. бы лі лік ві-
да ва ны пе ра ся лен чае бю ро Нар кам зе ма СССР 
і пе ра ся лен чы ад дзел Нар ка ма та ўнут ра ных 
спраў СССР; усе кад ры, ма ё масць і асіг на ван ні 
ў 1939 г. бы лі пе ра да дзе ныя пе ра ся лен ча му 
ўпраў лен ню пры СНК СССР [1, c. 178].

Ад нак у поў най ступені вы ка наць пас таў-
ле ныя за да чы ўпраў лен не не змаг ло. Вя лі кая 
Ай чын ная вай на пры пы ні ла пра вя дзен не ма са-
ва га пе ра ся лен ня.

Та кім чы нам, ад мі ніс тра цый на-пра ва вая 
ба за аг рар най пе ра ся лен чай па лі ты кі са вец кай 
дзяр жа вы прайшла ў сва ім раз віц ці не каль кі 
эта паў. Пер шы этап (ад пры няц ця Дэк рэ та «Аб 
зям лі» 26 кас трыч ні ка 1917 г. і да ад крыц ця 
пла на ва га пе ра ся лен ня ў 1925 г.) ха рак та ры-
зу ец ца па чат кам фар мі ра ван ня за ка на даў чай 
ба зы. Да ку мен ты гэ та га пе ры я ду но сяць дэк ла-
ра тыў ны ха рак тар, а фун кцыі і за да чы пе ра ся-
лен чых ор га наў дак лад на не ак рэс ле ны.

Дру гі этап па чы на ец ца з пры няц ця Пас та-
но вы Са ве та Пра цы і Аба ро ны 17 кас трыч ні ка 
1924 г. аб ад крыц ці пла на ва га пе ра ся лен ня. 
Упер шы ню ў да ку мен тах пра піс ва юц ца ас ноў-
ныя мэ ты і за да чы пе ра ся лен чай па лі ты кі, кан-
крэт ныя ме рап ры ем ствы і фар му лю ец ца кам-
пе тэн цыя агуль на са юз ных і мяс цо вых пе ра ся-
лен чых ор га наў. Трэ ці этап, які па чаў ся пас ля 
XV з’ез да УКПБ (сне жань 1927 г.) і да па чат ку 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, ха рак та ры зу ец ца 
з’яў лен нем но вых за ка на даў чых ак таў па пе ра-
ся лен ні, якія ад люс троў ва юць пе ра ход са вец-
ка га кі раў ніц тва да пе ра ся лен ня ка лек тыў ных 
гас па да рак.
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Summary

For the first time in the national historiography there 
was made an attempt to justify the formation of the 
legal basis of the state migration policy in Byelorussia 
in 1920 – the early 1940s. The changes having taken 
place in the organizational structure of the resettlement 
agencies at all levels in the given period have analyzed 
in this study.

Пас ту піў у рэ дак цыю 20.02.2013 г.
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В.І. Кры вуць,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры са цы яль на-гу ма ні тар ных дыс цып лін Бар ДУ

«САНАЦЫЙНЫ»РЭЖЫМІАКАДЭМІЧНАЯАЎТАНОМІЯ
Ў2-ЙРЭЧЫПАСПАЛІТАЙ

Дзей насць улад у сту дэн цкім ася род-
дзі заў сё ды з’яў ля ла ся ад ной з важ ных 

час так афі цый най ма ла дзёж най па лі ты кі. Гэ та 
ад но сіц ца і да ак тыў нас ці кі ру ю чых ко лаў поль-
с кай дзяр жа вы на тэ ры то рыі вы шэй шай шко лы, 
у тым лі ку і ў Ві лен скім уні вер сі тэ це імя С. Ба то-
рыя (УСБ), які быў адзі най вы шэй шай на ву-
чаль най ус та но вай За ход няй Бе ла ру сі ў 1920–
1930-х гг. На жаль, да дзе ная тэ ма ты ка не знай-
шла на леж на га ад люс тра ван ня ў ай чын най гіс-
та ры яг ра фіі і з’яў ля ец ца ак ту аль най. Доў гі час 
у пра цах ай чын ных дас лед чы каў зак ра на лі ся 
толь кі не ка то рыя пы тан ні дзей нас ці ка му ніс-
тыч на га ру ху ся род ві лен скіх сту дэн таў [1]. Сён-
ня ас ноў ная ўва га на да ец ца гіс то рыі ства рэн ня 
і дзей нас ці бе ла рус кіх сту дэн цкіх ар га ні за цый 
УСБ [2–3]. Больш пад ра бяз на пы тан ні афі цый-
най па лі ты кі ў ад но сі нах да вы шэй шай шко лы 
ў ча сы 2-й Рэ чы Пас па лі тай (РП) раз гля да юц ца 
польс кі мі гіс то ры ка мі, якія вы ву ча юць раз віц цё 
сту дэн цка га ру ху ў між ва ен най польс кай дзяр-
жа ве [4].

Мэ та дас ле да ван ня – ас вят лен не ба раць бы, 
якую вя лі польс кія ўла ды па аб ме жа ван ні ака-
дэ міч най аў та но міі. Яна ста ла ад ным з га лоў-
ных кі рун каў дзей нас ці «са на цыі», кі ру ю ча га 
рэ жы му, які ўста ля ваў ся ў 2-й РП пас ля 1926 г. 
Ана ліз ме рап ры ем стваў польс кіх улад 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 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 За ход няй Бе ла ру сі.

Не аб ход на адзна чыць, што ў пер шыя га ды 
пас ля ўста ля ван ня не за леж най польс кай дзяр-
жа вы бы лі ство ра ны ўмо вы для іс на ван ня 
да во лі шы ро кай ака дэ міч най аў та но міі. Яна 
бу да ва ла ся згод на з за ко нам аб вы шэй шых 
шко лах ад 13 лі пе ня 1920 г. Най больш яс кра вае 
ад люс тра ван не аў та но мія знай шла ў ста ту се 
сту дэн цкіх ар га ні за цый.

За кон даз ва ляў ства раць сту дэн цкія са ю-
зы і кар па ра цыі сту дэн там кож на га ўні вер сі тэ та. 
Ста тут аб’яд нан ня зац вяр джаў ся се на там уні-
вер сі тэ та. Пры гэ тым сту дэн цкія ар га ні за цыі не 
павінны праследаваць па лі тыч ныя мэты. Пра-
ва дзей ны мі чле на мі сту дэн цкіх аб’яд нан няў 
маг лі быць толь кі са мі сту дэн ты і вык лад чы кі. 
Але трэ ба адзна чыць, што бы лыя сту дэн ты 
маг лі з’яў ляц ца чле на мі кар па ра цый, а па коль кі 
іс на ваў яшчэ і ін сты тут га на ро вых чле наў, то 
бы лыя сту дэн ты ўдзель ні ча лі і ў пра цы ін шых 
сту дэн цкіх аб’яд нан няў, хоць пра гэ та нап ра мую 
ў за ко не і не ўказ ва ла ся.

За кон даз ва ляў ства рэн нне мі жу ні вер сі-
тэц кіх сту дэн цкіх аб’яд нан няў, наг ляд над які-
мі ажы цяў ляў ся Мі ніс тэр ствам рэ лі гій ных ве ра-
выз нан няў і пуб ліч най ас ве ты. Пра на гляд з 
бо ку мі ніс тэр скіх улад над са ю за мі, якія дзей ні-
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