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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.

УДК 94(476)

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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ча лі на тэ ры то ры і асоб ных уні вер сі тэ таў, ні чо га 
не адзна ча ла ся. Апе ка над імі бы ла за ма ца-
ва на за рэк та рам і ўні вер сі тэц кім се на там. Яна 
рэг ла мен та ва ла ся не вель мі стро га і фак тыч на 
сту дэн цкія ар га ні за цыі ка рыс та лі ся да во лі 
шы ро кай са мас той нас цю.

Са мас той насць уз мац ня ла ся і тым, што ака-
дэ міч ныя аб’яд нан ні не пад па да лі пад агуль ныя 
па лі цэй скія рас па ра джэн ні, якія ты чы лі ся аб’яд-
нан няў і схо даў. Пра вам наг ля даць за та кі мі 
схо да мі ка рыс та лі ся толь кі ўні вер сі тэц кія ўла-
ды, па сы ла ю чы свай го прад стаў ні ка на сту дэн-
цкія мі тын гі. Але за кон адзна чаў, што сту дэн цкія 
схо ды па він ны раз гля даць толь кі пы тан ні, якія 
ты чац ца ўні вер сі тэц ка га жыц ця [5, с. 276–277].

Та кія ж са мыя ўмо вы дзей нас ці сту дэн цкіх 
аб’яд нан няў прад угле джва лі і ста ту ты асоб-
ных уні вер сі тэ таў 2-й Рэ чы Пас па лі тай, нап рык-
лад Ві лен ска га ўні вер сі тэ та імя С. Ба то рыя [6, 
с. 35–36]. 

Не аб ход на адзна чыць, што за кон знач на 
аб мя жоў ваў маг чы мас ці служ баў бяс пе кі ўмеш-
вац ца ва ўні вер сі тэц кае жыц цё. У ім адзна ча ла ся, 
што па лі цыя мо жа ўвай сці на тэ ры то рыю ўні вер сі-
тэ та толь кі ў вык люч ных вы пад ках [7, с. 10].

Да дзе ны за кон дзей ні чаў да па чат ку 
1930-х гг. За гэ ты час уні вер сі тэ ты бы лі ахоп-
ле ны па лі тыч ны мі пра ціў ні ка мі «са на цыі», у 
пер шую чар гу польс кі мі на цы я на ліс та мі, якія 
да мі на ва лі ў сту дэн цкіх аб’яд нан нях і кар па ра-
цы ях. Пра вад ні ком іх уп лы ву бы ла ар га ні за цыя 
«Уся польс кая мо ла дзь» (УМ). Коль кас на яна 
бы ла не вя лі кай – у Віль ні ў па чат ку 1930-х гг. 
на ліч ва ла ся ка ля 70 афі цый ных чле наў. Але 
ўплыў яе быў ра ша ю чым – у УСБ на ба ку польс-
кіх на цы я на ліс таў выс ту па ла ад 1/3 да 1/2 усіх 
сту дэн таў [4, с. 25].

Не аб ход на адзна чыць, што дзей нас цю 
«Уся польс кай мо ла дзі» фак тыч на кі ра ва лі дзве 
струк ту ры – яў ная і тай ная. Лі чыц ца, што ме на-
ві та дзя ку ю чы пра цы апош няй і за бяс печ ваў ся 
ўплыў ар га ні за цыі ся род сту дэн цтва. У склад 
тай на га кі раў ніц тва ўва хо дзі лі агуль на польс-
кая На цы я наль ная лі га, а так са ма ар га ні за цыя 
«Зэт» і яе да да так «Бе лы арол». У кож ным уні-
вер сі тэ це, ак ра мя фар маль на га кі раў ніц тва 
гурт ка УМ, іс на ва лі «гру пы зэ то вы». Кож ная з 
ячэ ек «Зэ та» скла да ла ся з 5–10 чле наў. Ме на-
ві та яны рас пра цоў ва лі пла ны агуль наў ні вер сі-
тэц кіх ак цый, раз гля да лі пер са наль ныя спра вы, 
зац вяр джа лі спі сы праўлен няў асоб ных ар га-
ні за цый. На ча ле гру пы ста яў ка мі сар, яко-
му так са ма пад па рад коў ваў ся «Бе лы арол» – 
ні жэй шы ар га ні за цый ны ўз ро вень, па дзе ле ны 
на сек цыі. Га лоў най з гэ тых сек цый з’яў ля ла ся 
па лі тыч ная. Мэ тай яе бы ло кі раў ніц тва па лі тыч-
най дзей нас цю ў сту дэн цкім ася род дзі і выз на-
чэн не так ты кі «Уся польс кай мо ла дзі». Ак ра мя 
та го іс на ва лі спе цы яль ныя сек цыі для кі раў-
ніт ва ін шы мі ма ла дзёж ны мі ар га ні за цы я мі. 

Гэ та ўнут ра ная кан спі ра цыя УМ за ха ва ла ся да 
1939 г. [8, с. 25–26].

Па лі цэй скія ра пар ты па ве дам ля лі пра тое, 
што «Уся польс кая мо ла дзь» «скан цэн тра ва ла 
ў сва іх ру ках усе ні ці на цы я на ліс тыч най пра цы 
ся род мо ла дзі, уз гад няе ак цыі ў асоб ных сфе-
рах пра цы і на дае ім ідэй ны кі ру нак». Яны ж 
адзна ча лі, што ад ной з най важ ней шых за дач 
УМ з’яў ля ец ца ім кнен не да ахо пу сту дэн цка га 
жыц ця ва ўсіх яго пра явах. Ула ды пры зна ва лі, 
што да дзе нае аб’яд нан не з’яў ля ец ца са май 
моц най па лі тыч най ар га ні за цы яй у сту дэн цкім 
ася род дзі і цал кам за ха пі ла ўсе важ ней шыя 
пля цоў кі ўні вер сі тэц ка га жыц ця [9, с. 34].

Ра зу ме ю чы, што страч ва ец ца кан троль 
над вы шэй шай шко лай і ўплыў на сту дэн цкую 
мо ла дзь і ма ла дую ін тэ лі ген цыю, «са на цый ны» 
рэ жым вы ра шыў пай сці на аб ме жа ван не ака дэ-
міч най аў та но міі.

Лі чыц ца, што пад ста вай для рэ фор мы 
па слу жы лі ан ты се міц кія сту дэн цкія выс туп лен ні, 
якія па ча лі ся ў ліс та па дзе 1931 г. у Вар ша ве, а 
по тым рас паў сю дзі лі ся і на ін шыя ўні вер сі тэц-
кія цэн тры, у тым лі ку і на Віль ню. Гэ тыя па дзеі 
вы раз на па ка за лі, што дзяр жаў ныя ўла ды прак-
тыч на не ма юць ні я кіх маг чы мас цей для су па-
ка ен ня сту дэн таў і па ка ран ня лі да раў хва ля-
ван няў. Пе ра шко дай бы ла ме на ві та аў та но мія 
ўні вер сі тэ таў, якая не даз ва ля ла па лі цыі з’яў-
ляц ца на іх тэ ры то рыі без даз во лу рэк та ра, 
а кі раў ніц тву сіс тэ мы аду ка цыі па ка раць ві на ва-
тых [10, с. 182].

У са ка ві ку 1933 г. быў вы да дзе ны но вы за кон 
аб вы шэй шай шко ле. Ён даз ва ляў кі раў ніц тву 
сіс тэ мы аду ка цыі ак тыў на ўмеш вац ца ва ўнут-
ра ныя спра вы вы шэй шых на ву чаль ных ус та-
ноў. Так, ка лі ра ней дыс цып лі нар ную ўла ду над 
сту дэн та мі ажыц цяў ля лі рэк тар і ўні вер сі тэц кі 
се нат, то, згод на з но вым за ко нам, ства ра ла ся 
дыс цып лі нар ная ка мі сія пры мі ніс тры. Так са ма 
па шы ра лі ся і паў на моц твы па лі цыі ў ад но сі-
нах да ўні вер сі тэ таў. Ак ра мя та го, што па лі цыю 
мог вык лі каць рэк тар, но вы за кон адзна чаў, што 
«ор га ны бяс пе кі мо гуць па ўлас най іні цы я ты ве 
ўсту піць на тэ ры то рыю, якая пад па рад коў ва-
ец ца ўла дзе рэк та ра» [7, с. 9–10].

18 са ка ві ка 1933 г. быў пры ня ты за кон, што 
даз ва ляў мі ніс тэр ству ўмеш вац ца ў раз мер ка-
ван не па між сту дэн та мі дзяр жаў ных сты пен дый. 
Мі ністр рэ лі гій ных ве ра выз нан няў і пуб ліч най 
ас ве ты меў пра ва рас па ра джац ца 20 % сты пен-
ды яль на га фон ду, а ас тат няя час тка гро шай раз-
мяр коў ва ла ся з яго даз во лу. Ра ней гэ тым зай ма-
лі ся са мі ўні вер сі тэц кія ўла ды [10, с. 183].

Аб ме жа ван не ака дэ міч най аў та но міі знай-
шло ад люс тра ван не і ў рас па ра джэн ні мі ніс тра 
рэ лі гій ных ве ра выз нан няў і пуб ліч най ас ве ты 
пра сту дэн цкія аб’яд нан ні, якое ўсту пі ла ў дзе-
ян не ў кра са ві ку 1933 г. Яно да во лі стро га рэг-
ла мен та ва ла ства рэн не і дзей насць сту дэнц-
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кіх са ю заў у па раў нан ні з нор ма мі, якія бы лі 
за ма ца ва ны ў за ко не 1920 г. За раз сту дэн цкія 
аб’яд нан ні маг лі ства рац ца толь кі на тэ ры то рыі 
ад ной на ву чаль най ус та но вы. Стро га рэг ла мен-
та ва лі ся тып, ха рак тар і сфе ра дзей нас ці даз во-
ле ных сту дэн цкіх аб’яд нан няў. Гэ та маг лі быць 
на ву ко выя, ар га ні за цыі са ма да па мо гі, спар тыў-
ныя, на цы я наль ныя, ідэй на-вы ха ваў чыя, куль-
тур на-та ва рыс кія аб’яд нан ні. Мі ністр меў пра-
ва на даць сту дэн цкім ар га ні за цы ям пра вы юры-
дыч най асо бы [11, с. 156].

Но вае рас па ра джэн не да во лі пад ра бяз на 
рэг ла мен та ва ла пра цэ ду ру ства рэн ня сту дэн ц-
кіх ар га ні за цый, ча го не бы ло ў за ко не 1920 г.: 
ус та ноў ле на мі ні маль ная коль касць зас на валь-
ні каў сту дэн цка га аб’яд нан ня. Для ар га ні за-
цыі са ма да па мо гі – мі ні мум 50 асоб, для ін шых 
ты паў ар га ні за цый – 20 ча ла век. Так са ма пад-
ра бяз на ага вор ва лі ся пат ра ба ван ні да ста ту та 
ар га ні за цыі [11, с. 157].

Як і ра ней, ста тут зац вяр джаў ся ўні вер сі-
тэц кім се на там. Ён мог ад мо віць у рэ гіс тра цыі, 
ка лі дакумент не ад па вя даў не аб ход ным па тра-
ба ван ням, або «ка лі іс на ван не аб’яд нан ня з пун-
кту гле джан ня яго мэ ты, струк ту ры ці дзей нас ці 
не ад па вя дае агуль ным пра ва вым прад пі сан ням 
і мо жа вык лі каць паг розу бяс пе цы, пуб ліч на му 
па рад ку і школь най дыс цып лі не, ці, на рэш це, 
з’яў лен не но ва га аб’яд нан ня не пры ня се ка рыс ці 
ні для мо ла дзі, ні для шко лы» [11, с. 157].

Згод на з но вым рас па ра джэн нем, уво дзіў ся 
пры нцып пра пар цы я наль нас ці пры вы ба рах 
кі раў ніц тва сту дэн цкіх ар га ні за цый, у якіх на ліч-
ва ла ся больш за 200 чле наў. Ва ўмо вах 2-й РП 
гэ та даз ва ля ла «са на цыі» пра вес ці сва іх пры-
хіль ні каў на кі ру ю чыя па са ды агуль нас ту дэн цкіх 
ар га ні за цый уза е ма да па мо гі, якія ра ней бы лі 
ахоп ле ны апа зі цый ны мі польс кі мі на цы я на ліс-
та мі. Ак ра мя та го, вы ба ры ў сту дэн цкіх ар га ні-
за цы ях бы лі пас таў ле ны пад кан троль рэк та ра, 
а кі раў ні ком вы бар чай ка мі сіі ста на віў ся ку ра-
тар аб’яд нан ня з вык лад чы каў ВНУ [11, с. 158].

Но вым мо ман там ста ла ўвя дзен не вяр хоў-
на га наг ля ду і апе кі над сту дэн цкі мі аб’яд нан-
ня мі з бо ку мі ніс тра ас ве ты. Не пас рэд ны наг ляд 
і апе ку над імі ажыц цяў ляў уні вер сі тэц кі се нат 
праз ку ра та ра, выб ра на га з лі ку вык лад чы-
каў па ра шэн ні рэк та ра. Ку ра тар па д па рад коў-
ваў ся не пас рэд на рэк та ру. Праўлен не сту дэнц -
ка га аб’яд нан ня па він на бы ло ін фар ма ваць 
ку ра та ра пра кож ны сход свай го аб’яд нан ня за 
48 га дзін да яго пра вя дзен ня і прад стаў ляць яму 
па ра дак дня гэ та га па ся джэн ня. Агуль ныя схо ды 
па він ны бы лі пра во дзіц ца пры аба вяз ко вай пры-
сту нас ці ку ра та ра. Ку ра тар меў пра ва: удзель-
ні чаць ва ўсіх па ся джэн нях сту дэн цка га аб’яд-
нан ня; ад мя няць ра шэн ні схо ду, ка лі яны, па 
яго мер ка ван ні, су пя рэ чы лі ста ту ту аб’яд нан ня 
ці пра ва вым нор мам; рас пус каць сход. Усе выс-
туп лен ні аб’яд нан ня ўнут ры ўні вер сі тэ та пат ра-

ба ва лі даз во лу ку ра та ра, выс туп лен ні за ме жа мі 
ВНУ – даз во лу рэк та ра [11, с. 160].

Вар та адзна чыць, што сту дэн цкія са ю зы 
бы лі пас таў ле ны пад стро гі фі нан са вы кан т-
роль з бо ку мі ніс тэр ства і кі раў ніц тва ўні вер сі-
тэ та. Сту дэн цкія аб’яд нан ні па він ны бы лі прад-
стаў ляць рэк та ру спра ваз да чы не толь кі аб сва-
ёй дзей нас ці, але і пра стан фі нан саў аб’яд-
нан ня [11, с. 161].

Ак ра мя кан тро лю рэк тар ат рым лі ваў шы ро-
кія маг чы мас ці для дыс цып лі нар на га ўздзе ян ня 
на сту дэн цкія аб’яд нан ні свай го ВНУ. Кі раў ніц-
тва ўні вер сі тэ та ме ла пра ва пры пы ніць дзей-
насць сту дэн цка га са ю за ці на ват рас пус ціць 
яго. Гэ та маг ло ад быц ца ў вы пад ку па ру шэн ня 
но ва га рас па ра джэн ня мі ніс тра аб сту дэн цкіх 
ар га ні за цы ях, не вы ка нан ня рас па ра джэн няў 
кан тра лю ю чых ор га наў, а так са ма пры ажыц-
цяў лен ні суп раць за кон най дзей нас ці. Пры чы-
най рос пус ку маг ло стаць і тое, што аб’яд нан не 
на пра ця гу спра ваз дачна га го да не ажыц цяў-
ля ла якой-не бу дзь дзей нас ці, прад угле джа най 
яго ста ту там. Пра ва пры пы ніць дзей насць са ю-
заў і рас пус ціць іх мог вы ка рыс таць і мі ністр. У 
вык люч ных вы пад ках пры пы ніць дзей насць сту-
дэн цка га аб’яд нан ня меў маг чы масць на ват 
ку ра тар [11, с. 162].

Згод на з но вым рас па ра джэн нем, сту дэн-
цкія аб’яд нан ні па він ны бы лі змя ніць свае ста-
ту ты ў ад па вед нас ці з но вы мі пат ра ба ван ня мі да 
кан ца ліс та па да 1933 г. У ад ва рот ным вы пад ку 
яны пад ля га лі рос пус ку з 1 снеж ня 1933 г. Да 
снеж ня па він на бы ла ад быц ца і рэ ар га ні за-
цыя мі жу ні вер сі тэц кіх аб’яд нан няў. Ака дэ міч-
ныя аб’яд нан ні, якія з’яў ля лі ся чле на мі ін шых 
аб’яд нан няў і са ю заў, па він ны бы лі па кі нуць іх 
да чэр ве ня 1933 г. [11, с. 163].

Но выя рас па ра джэн ні вык лі ка лі хва лю не за-
да во ле нас ці ся род сту дэн таў. Ад бы лі ся сту дэнц-
кія хва ля ван ні і за бас тоў кі. У Віль ні гэ та за бас-
тоў ка па ча ла ся 2 са ка ві ка 1933 г. Яна суп ра-
ва джа ла ся бла ка дай уні вер сі тэц кіх бу дын каў і 
дэ ман стра цы я мі. У ад каз на за бас тоў ку 4 са ка-
ві ка рэк тар спы ніў за нят кі. Сту дэн цкую ма ні-
фес та цыю пра тэс ту ра заг на ла па лі цыя.

Ад нак ві лен скае сту дэн цтва не бы ло адзі-
ным. Но вае ака дэ міч нае за ка на даў ства пад-
тры ма лі праўра да выя ар га ні за цыі. Яны ства-
ры лі ў Віль ні Ан ты за бас то вач ны ка мі тэт, які вёў 
ад па вед ную агі та цыю, за яў ля ю чы, што най-
боль шую шко ду за бас тоў ка ня се ма ла за бяс-
пе ча ным сту дэн там [4, c. 138]. Да рэк та ра УСБ 
з про сь бай аб ад наў лен ні за нят каў 7 са ка ві ка 
звяр ну ла ся дэ ле га цыя не ка то рых «са на цый-
ных» сту дэн цкіх са ю заў. Яны асу дзі лі за бас-
тоў ку як узор ка му ніс тыч най і са цы я ліс тыч най 
ак цыі, і 11 са ка ві ка за нят кі ад на ві лі ся [12, c. 50].

Но вае за ка на даў ства ўсту пі ла ў дзе ян не. 
У су вя зі з гэ тым пра тэс тныя ак цыі пра цяг ва-
лі ся. З во се ні 1935 г. яны ак ты ві за ва лі ся ва ўсіх 
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уні вер сі тэ тах. Сту дэн ты знай шлі пад трым ку 
і з бо ку час ткі вык лад чы каў. З’ез ды рэк та раў 
(ве ра сень 1936 г., кра са вік 1937 г.) за я ві лі аб 
не аб ход нас ці ўня сен ня змя нен няў у за ка на даў-
ства аб вы шэй шай шко ле, па коль кі сту дэн цкія 
хва ля ван ні ро бяць не маг чы мым пра вя дзен не 
за нят каў. У вы ні ку, у 1937 г. за ка на даў ства зноў 
па мя ня лі, што пры вя ло да час тко ва га вяр тан ня 
ака дэ міч най аў та но міі [4, с. 143].

Ме на ві та на гэ та бы ло на кі ра ва на і но вае 
рас па ра джэн не мі ніс тра рэ лі гій ных ве ра выз нан-
няў і пуб ліч най ас ве ты аб сту дэн цкіх аб’яд нан нях 
ад 14 кас трыч ні ка 1937 г. Га лоў най зме най бы ло 
час тко вае вяр тан не маг чы мас ці ства рэн ня мі жу-
ні вер сі тэц кіх сту дэн цкіх аб’яд нан няў [13, с. 485].

Дру гі важ ны мо ман т – ад ме на пры нцы пу 
пра пар цы я наль нас ці пры вы ба рах кі раў ніц тва 
сту дэн кіх аб’яд нан няў. У но вым рас па ра джэн ні 
адзна ча ла ся толь кі па жа да насць удзе лу прад-
стаў ні коў мен шас ці ў кі ру ю чых і кан тра лю ю чых 
ор га нах аб’яд нан няў уза е ма да па мо гі. Не так 
стро га, як у рас па ра джэн ні 1933 г., рэг ла мен та-
ва лі ся вы ба ры ка раў ніц тва сту дэн цкіх ар га ні-
за цый. У но вым за ка на даў чым ак це толь кі ўпа-
мі на ла ся пра тое, што ўні вер сі тэц кае кі раў ніц-
тва па він на мець маг чы масць ажыц цяў ляць 
на леж ны кан троль за вы ба ра мі кі раў ніц тва 
аб’яд нан няў [13, с. 485].

Трэц яя пры нцы по вая ака ліч насць – ад ме на 
вяр хоў на га наг ля ду і апе кі над сту дэн цкі мі аб’яд-
нан ня мі з бо ку мі ніс тэр ства. За хоў ва лі ся толь кі 
апе ка і наг ляд рэк та ра і ўні вер сі тэц ка га се на та, 
не ад мя ня лі ся так са ма і шы ро кія паў на моц твы 
ку ра та раў. Фі нан са вы кан троль дзей нас ці сту-
дэн цкіх ар га ні за цый ажыц цяў ляў ся рэк та рам. 
Мі ністр жа ат рым лі ваў ад рэк та ра спра ваз да чу 
аб дзей нас ці ака дэ міч ных са ю заў на тэ ры то рыі 
яго ўні вер сі тэ та [13, с. 487–488].

Та кім чы нам, «са на цый ны» рэ жым не меў 
знач ных пос пе хаў у спра ве ўма ца ван ня сва іх 
уп лы ваў у сту дэн цкім ася род дзі. Спро бы аб ме-
жа ван ня ака дэ міч най аў та но міі на сі лі вель мі 
не па пу ляр ны ха рак тар. Яны сус тра ка лі суп ра-
ціў лен не з бо ку як сту дэн таў, так і кі раў ніц тва 

вы шэй шых на ву чаль ных ус та ноў. Мож на пры-
знаць, што гэ ты кі ру нак «са на цый най» ма ла-
дзёж най па лі ты кі быў са мым без вы ні ко вым  
і на ват пра валь ным.
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Summary

The article deals with the formation and develop-
ment in the interwar Polish state academic autonomy, 
including the territory of Vilnius University named after 
S. Batory. On the basis of legislation considered status 
of student organizations in the face of this autonomy, 
and the policy of the Polish government to restrict the 
independence of higher education as institutions and 
student associations are consider.
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А.Э. Лю тая,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ПЕРАДУМОВЫФАРМІРАВАННЯБУРЖУАЗІІІПРАЛЕТАРЫЯТУ
ЎБЕЛАРУСІЎКАНЦЫXVIII–ПЕРШАЙПАЛОВЕXIXст.

Пра бле ма ге не зі су бур жу а зіі і пра ле та-
ры я ту зай мае клю ча вое мес ца ў вы ву-

чэн ні эва лю цыі са цы яль най струк ту ры гра мад-
ства ў эпо ху пе ра хо ду ад фе а да ліз му да ка пі та-
ліз му. Ніз кія тэм пы раз віц ця эка но мі кі Бе ла ру сі 

тар ма зі лі са цы яль ныя пра цэ сы, што пра ця-
ка лі ў гэ тым рэ гі ё не. Не ма ла важ нае зна чэн не 
меў уп лыў ка пі та ліс тыч на га рын ку За ход няй 
Еў ро пы. Па лі ты ка бур жу а зіі раз ві тых ка пі та-
ліс тыч ных кра ін бы ла на кі ра ва на на тое, каб 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




