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паказчыкі фарміравання інтэлігенцыі нярэдка непасрэдна залежалі ад 
рэалізацыі ўрадавых мерапрыемстваў. Больш таго, пры вызначэнні 
прыярытэтаў развіцця сацыяльна-культурнай сферы грамадства, адпаведна і 
інтэлігенцыі, урадам акцэнтаваліся задачы ўмацавання рускіх дзяржаўна-
палітычных асноў насуперак польскім уплывам. Інтэлігенцыя Беларусі 
вызначалася шматнацыянальным і шматмоўным складам, прычым 
беларуская нацыянальная яе частка складала меншасць, для якой на радзіме 
былі абмежаваныя магчымасці сацыяльнага росту. 
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ПРЫЯРЫТЭТНЫЯ КІРУНКІ ДЗЕЙНАСЦІ ЛКСМБ  
У 1944 – СЯРЭДЗІНЕ 1950-х гг. 

У перыяд Вялікай Айчыннай вайны камсамольцы Беларусі, 
знаходзячыся у шэрагах Савецкай Арміі і ў тыле ворага, унеслі вялікі ўклад у 
здабыванне перамогі над нямецка-фашысцкім войскам. З вызваленнем 
тэрыторыі Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў перад Ленінскім 
камуністычным саюзам моладзі Беларусі паўстаў шэраг новых задач, 
звязаных з пераадоленнем разбуральных наступстваў вайны.  

Фактычна, першаснай задачай, якая паўстала перад кіраўніцтвам 
камсамола, было аднаўленне і развіццё структурных адзінак ЛКСМБ на 
тэрыторыі вызваленай рэспублікі. ЦК КП(б)Б Беларусі паставіў перад 
камсамольцамі задачу актыўна дапамагаць партыйным, савецкім і 
гаспадарчым органам у аднаўленні разбуранай народнай гаспадаркі, у 
хуткай ліквідацыі наступстваў фашысцкай акупацыі. Для паспяховага 
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вырашэння гэтых задач было неабходна аднавіць камсамольскія органы і 
пярвічныя камсамольскія арганізацыі на фабрыках і заводах, у калгасах і 
саўгасах, на будоўлях і ва ўстановах [1, с. 338].  

На 1 студзеня 1944 г. на ўліку ў рэспубліканскай камсамольскай 
арганізацыі знаходзілася 5998 членаў ВЛКСМ, але ўжо ў наступным годзе 
колькасць членаў узрасла да 53894 чалавек [2, с. 46]. Пачынаўся паступовы 
працэс аднаўлення і стварэння новых структурных адзінак і колькаснага 
складу арганізацыі. 

Аднаўляемыя камсамольскія органы ўзначальвалі сакратары 
падпольных абкамаў, гаркамаў і райкамаў ЛКСМБ. Апорай кіраўнікоў 
станавіліся таксама камсамольцы, якія знаходзіліся раней у тыле ворага і 
працавалі памочнікамі камісараў партызанскіх брыгад і атрадаў, членамі 
бюро падпольных абкамаў, гаркамаў і райкамаў камсамола. 

Таксама на кіруючыя камсамольскія пасады быў накіраваны шэраг 
партызан-камсамольцаў, якія добра зарэкамендавалі сябе перад кіраўніцтвам 
партыі. У прызначэнні на кіруючыя пасады сярод камсамольскіх 
арганізацый у заходніх абласцях БССР апора рабілася ў асноўным на членаў 
ЛКСМБ, якія прыбылі з усходніх раёнаў БССР, або былі камандыраваныя з 
іншых саюзных рэспублік, у сваёй большасці з РСФСР. 

У першыя пасляваенныя гады перад камсамолам Беларусі кіраўніцтвам 
краіны быў пастаўлены шэраг задач, які вызначаў кірункі дзейнасці 
арганізацыі на першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. Пры гэтым неабходна 
адзначыць і тое, што камсамольцы самі выступалі ініцыятарамі вялікага 
шэрагу мерапрыемстваў, накіраваных на пераадоленне наступстваў вайны і 
далейшае развіццё савецкай краіны і савецкага грамадства. Кіраўніцтвам 
ЛКСМБ улічваліся прапановы па далейшым развіцці і функцыянаванні 
арганізацыі, якія зыходзілі і ад шараговых камсамольцаў. 

Аднавіўшы структурныя адзінкі, камсамол Беларусі накіроўвае свае 
сілы на аднаўленне народнай гаспадаркі. Гэта становіцца прыярытэтным 
кірункам дзейнасці арганізацыі.  

У 1946 г. К.Т. Мазураў, які знаходзіўся на пасадзе першага сакратара 
ЦК ЛКСМБ, адзначыў: «У пасляваенны перыяд партыяй і ўрадам камсамолу 
была пастаўленая задача хутчэй ліквідаваць разбуральныя наступствы вайны 
і выкліканыя імі часовыя цяжкасці, узмацніць сілу і магутнасць 
сацыялістычнай дзяржавы, дамагчыся далейшага імклівага паляпшэння 
дабрабыту народа і новага росквіту сацыялістычнай культуры» [3, арк. 418].  

Абапіраючыся на гэта, ХV з’езд ЛКСМБ пастанавіў, што галоўнай 
задачай камсамола Беларусі на 1947 – 1949 гг. з’яўляецца мабілізацыя ўсіх 
сілаў камсамольцаў і моладзі на выкананне і перавыкананне пяцігадовага 
плана аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі на 1946 – 1950 гг., і 
заклікаў усіх камсамольцаў прыкласці ўсе сілы для выканання і 
перавыканання дзяржаўных планаў аднаўлення і развіцця прамысловасці, 
транспарту, сельскай гаспадаркі, жылога, камунальнага і культурнага 
будаўніцтва. Камсамольскія арганізацыі былі павінны актыўна змагацца за 
павышэнне тэмпаў работы ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, за 
максімальнае выкарыстанне ўсіх наяўных рэзерваў, у першую чаргу за 
поўнае выкарыстанне абсталявання, машын і механізмаў; дапамагаць 
партыйным органам у шырокім разгортванні сацыялістычнага спаборніцтва, 
павышэнні вытворчасці працы ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, 
дамагчыся выканання і перавыканання месячных, квартальных і гадавых 
планаў кожным прадпрыемствам, будоўляй, калгасам, саўгасам, МТС [3, 
арк. 421]. 
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У межах аднаўлення народнай гаспадаркі камсамол удзельнічаў у 
арганізацыйна-гаспадарчым умацаванні калгасаў, развіцці грамадскай 
гаспадаркі, пад’ёме і павышэнні прадуктыўнасці жывёлагадоўлі, паляпшэнні 
арганізацыі і аплаты працы калгаснікаў. 

Апроч таго, камсамольскімі арганізацыямі ажыццяўляліся і іншыя 
кірункі дзейнасці, звязаныя з грамадскім жыццём краіны. 

Як неаднаразова падкрэслівалася камсамольскімі кіраўнікамі, істотным 
напрамкам дзейнасці ЛКСМБ была прапаганда сярод насельніцтва пераваг 
савецкага ладу над заходнім, што цесна перапляталася з удзелам камсамола 
ў культурным жыцці краіны. Так, у першыя пасляваенныя гады на мэце 
стаяла якаснае паляпшэнне работы клубаў, хат-чытальняў, бібліятэк, 
чырвоных куткоў, павінны былі стварацца гурткі мастацкай самадзейнасці і 
шырока ахопліваць сваёй дзейнасцю вясковую і гарадскую моладзь. 
Падымалася праблема забеспячэння насельніцтва настольнымі гульнямі, 
шашкамі, шахматамі, більярдам, музычнымі інструментамі, замежнай, 
рускай і беларускай літаратурай [3, арк. 424]. Маладыя камсамольцы 
выказвалі незадаволенасць, што насельніцтва не атрымлівае магчымасці 
ўдзельнічаць у культурных мерапрыемствах праз адсутнасць неабходнага 
інвентару, інструментаў, памяшканняў і спецыялістаў, якія маглі б 
арганізаваць усё на высокім узроўні. 

Камсамольскія арганізацыі актыўна дапамагалі органам народнай 
адукацыі ў пашырэнні і паляпшэнні працы вечаровых школ моладзі, рабочай 
і сельскай моладзі, у выкананні закона аб усеагульнай абавязковай адукацыі 
дзяцей і аказанні дапамогі дырэктарам школ і настаўнікам у павышэнні 
паспяховасці і дысцыпліны навучэнцаў [3, арк. 425]. 

Значная ўвага надавалася клопату пра дзяцей-сірот. Камсамольскія 
органы аказвалі дапамогу органам народнай адукацыі ва ўкамплектаванні 
дзіцячых дамоў падрыхтаванымі кадрамі выхавацеляў з ліку лепшых 
настаўнікаў-камсамольцаў, у побытавым уладкаванні і матэрыяльным 
забеспячэнні выхаванцаў. Асобная ўвага надавалася праблеме дзіцячай 
беспрытульнасці і бездагляднасці і яе ліквідацыі. 

Фізічнае выхаванне моладзі з’яўлялася яшчэ адным напрамкам 
дзейнасці ЛКСМБ. Ствараліся нізавыя фізкультурныя калектывы пры 
кожнай камсамольскай арганізацыі, моладзь заахвочвалася да 
сістэматычных заняткаў фізічным спортам. Кожны з членаў ЛКСМБ мусіў 
здаць залік па нормах ГТО. Пры дапамозе камсамольцаў у гарадах 
будаваліся стадыёны, пры школах – тыповыя спартыўныя пляцоўкі [3, арк. 
426]. 

Адным з напрамкаў дзейнасці ЛКСМБ з’яўлялася курыраванне 
дзейнасці піянерскай арганізацыі. Надавалася значная ўвага паляпшэнню 
кіраўніцтва піянерскімі арганізацыямі, падбору і выхаванню кадраў 
піянерважатых, арганізацыйнае ўмацаванне піянерскіх звенняў, атрадаў, 
дружын. 

Паступова прыярытэты дзейнасці камсамольскай арганізацыі 
рэспублікі змяняліся, але гэтыя змены не былі кардынальнымі. Так, у 1952 г. 
у рэзалюцыі ХVІІ з’езда ЛКСМБ адзначаецца, што галоўнай задачай 
ЛКСМБ з’яўляецца «ўсялякае ўзмацненне работы па камуністычным 
выхаванні моладзі, мабілізацыі яе сілаў на барацьбу за далейшы пад’ём 
прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры рэспублікі, за паспяховае 
выкананне сталінскай праграмы пабудовы камуністычнага грамадства ў 
краіне». А таксама звяртаецца ўвага на неабходнасць «узмацніць работу па 
выхаванні моладзі ў духу савецкага патрыятызму, беззапаветнай адданасці 
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Савецкай Радзіме, бальшавіцкай партыі, правадыру народаў таварышу 
Сталіну, падрыхтаванасці самаахвярна змагацца за справу партыі Леніна-
Сталіна, за перамогу камунізму» [4, арк. 333]. 

К 1954 г. галоўнай задачай ЛКСМБ стала «ўсялякае ўзмацненне работы 
па камуністычным выхаванні моладзі, аказанне актыўнай дапамогі 
партыйным арганізацыям ва ўсім дзяржаўным і гаспадарчым будаўніцтве, 
мабілізацыя камсамольцаў і моладзі на паспяховае пераўтварэнне ў жыццё 
рашэнняў ХІХ з’езда партыі, пастановы вераснёўскага Пленума ЦК КПСС і 
наступных пастаноў Партыі і Урада, накіраваных на далейшае развіццё 
краіны, павышэнне матэрыяльнага і культурнага ўзроўню жыцця ўсіх 
савецкіх людзей» [5, арк. 331]. 

Падчас правядзення ў 1956 г. ХІХ з’езда ЛКСМБ, дзе галоўнай задачай 
арганізацыі было абвешчана ўзмацненне работы па камуністычным 
выхаванні моладзі і мабілізацыя яе сілаў на барацьбу за далейшы пад’ём 
прамысловасці, сельскай гаспадаркі і культуры, адзначалася, што 
першараднай задачай вясковых камсамольцаў з’яўляецца актыўны ўдзел у 
выкананні рашэнняў партыі і ўрада па далейшым пад’ёме ўсіх галін сельскай 
гаспадаркі, шырокае разгортванне сацыялістычнага спаборніцтва моладзі за 
атрыманне высокіх ураджаяў збожжавых, бульбы, гародніны, лёну і іншых 
тэхнічных культур, павышэнне прадуктыўнасці грамадскай жывёлагадоўлі, 
вывучэнне і ўкараненне ў сельскагаспадарчую вытворчасць дасягненняў 
сельскагаспадарчай навукі і перадавога вопыту [6, арк. 384]. 

Задачы, пастаўленыя перад камсамолам партыяй і ўрадам, былі 
аднолькава актуальныя для ўсіх рэгіёнаў рэспублікі, але неабходна 
адзначыць, што дзейнасць ЛКСМБ на тэрыторыі заходніх абласцей БССР 
мела сваю спецыфіку. Гэта было абумоўлена тым, што гэтая тэрыторыя 
доўгі час знаходзіла ў складзе Польскай дзяржавы і толькі восенню 1939 г. 
была далучаная да БССР. Знаходжанне на працягу двух дзесяцігоддзяў у 
іншай дзяржаўна-палітычнай сістэме аказала ўплыў на характар сацыяльна-
эканамічнага і духоўнага жыцця насельніцтва Заходняй Беларусі.  

Моладзь, якая пражывала на тэрыторыі заходніх абласцей БССР, пасля 
вайны неахвотна ўступала ў ЛКСМБ. У першыя пасляваенныя гады 
камсамольскія арганізацыі былі нешматлікімі і аб’ядноўвалі ў сабе 
невялікую колькасць моладзі.  

Пры гэтым, значная частка існаваўшых ячэек актыўна ўключылася ў 
грамадскі рух за аднаўленне рэспублікі: так, камсамольцы Маладзечанскай 
вобласці выступілі з заклікам да ўсіх камсамольцаў рэспублікі аб 
неабходнасці ўдзелу моладзі ў будаўніцтве Мінскага аўтамабільнага завода 
[7]. 

Праблема нешматлікасці камсамольскіх арганізацый на тэрыторыі 
заходніх абласцей БССР пасля Вялікай Айчыннай вайны неаднаразова 
закраналася сакратарамі райкамаў і абкамаў ЛКСМБ у дакладах і 
справаздачах Цэнтральнаму камітэту. Кіраўнікі мясцовых ячэек 
падкрэслівалі асаблівасць дзейнасці камсамольскіх арганізацый у рэгіёне і 
асаблівасць стаўлення мясцовага насельніцтва да камсамола. 

Дадзеная інфармацыя часткова ўлічвалася кіраўніцтвам. Так, у 1946 г. 
К.Т. Мазураў у справаздачным дакладзе XV з’езду ЛКСМБ адзначыў: «Ці 
можам мы сказаць, што моладзь заходніх абласцей нічым не адрозніваецца 
ад моладзі ўсходніх раёнаў? Не, не можам мы гэта сказаць. Там моладзь 
жыве ва ўмовах індывідуальнай сельскай гаспадаркі. У вёсцы ідзе класавая 
барацьба. Некаторая колькасць моладзі знаходзіцца пад уплывам кулацка-
нацыяналістычных элементаў. Там больш моцныя магчымыя забабоны і 
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рэлігійныя прымхі. Моладзь імкнецца да актыўнага ўдзелу ў грамадскім 
жыцці, але яна яшчэ вельмі слаба разбіваецца ў савецкіх парадках» [3, арк. 
52]. 

Для таго, каб ліквідаваць гэтую розніцу, ідэалагічная прапаганда 
ставілася на першае месца ў напрамках дзейнасці ЛКСМБ на тэрыторыі 
былой Заходняй Беларусі. Неаднаразова адзначалася, што ў масава-
палітычнай рабоце ў заходніх абласцях камсамольскія арганізацыі павінны 
засяродзіць увагу на тлумачэнні моладзі асноў савецкага грамадскага ладу, 
пераваг грамадскай калектыўнай гаспадаркі перад гаспадаркай 
адзінаўласніцкай. 

Перад камсамольскімі арганізацыямі заходніх абласцей ставілася задача 
ахопліваць палітычным уплывам усю моладзь, «вызваляючы яе з-пад 
уплыву варожай буржуазнай ідэалогіі, якая прапаведваецца каталіцкім 
духавенствам і буржуазнымі нацыяналістамі; смела выкрываць варожую 
дзейнасць буржуазных нацыяналістаў, каталіцкага духавенства і іх 
пасобнікаў і мабілізаваць маладых рабочых, сялян, інтэлігенцыю на 
далейшае ўмацаванне савецкага ладу» [3, арк. 54]. 

Камсамольскім арганізацыям Маладзечанскай, Гродзенскай, 
Баранавіцкай, Брэсцкай, Пінскай абласцей была пастаўленая задача 
арганізаваць для моладзі лекцыі і даклады на прыродазнаўча-навуковыя і 
антырэлігійныя тэмы. 

Вялікая роля адводзілася выхаванню моладзі ў духу савецкага 
патрыятызму і адданасці радзіме і партыі. 

Яшчэ адной прыярытэтнай задачай для камсамольцаў заходніх 
абласцей БССР быў удзел у стварэнні калгасаў. Актывісты павінны былі 
выступаць ініцыятарамі калгаснага руху, актыўна ўдзельнічаць у 
агітацыйна-прапагандысцкай рабоце ў вёсцы, весці барацьбу за 
арганізацыйна-гаспадарчае ўмацаванне існуючых калгасаў. К 1952 г. у 
большасці калгасаў заходніх абласцей яшчэ не было створана пярвічных 
партыйных арганізацый. І таму камсамольскія арганізацыі мусілі выконваць 
функцыі партыйных ячэек у калгасах. 

Аналіз выкарыстаных крыніц паказвае, што з 1956 г. дзейнасці 
камсамольскіх арганізацый заходніх абласцей БССР перастае надавацца 
павышаная ўвага з боку ЦК ЛКСМБ і партыйных органаў. К гэтаму часу 
былі фактычна ліквідаваныя асноўныя асаблівасці развіцця 
заходнебеларускага рэгіёну і дадзеныя тэрыторыі былі арганічна ўключаныя 
ў беларускую савецкую палітычную і эканамічную сістэму. 

Такім чынам, у перыяд з 1944 г. па 1956 г. камсамольская арганізацыя 
БССР аднавіла сваю структуру на тэрыторыі рэспублікі і перавысіла 
даваенны колькасны склад. У гэты час, нягледзячы на паўстаючыя 
перашкоды, камсамолам Беларусі паспяхова выконваліся задачы, 
пастаўленыя партыяй, ЦК ВЛКСМ і ЦК ЛКСМБ. Дзейнасць камсамольскіх 
арганізацый на тэрыторыі заходніх абласцей мела сваю спецыфіку, што 
было выклікана знаходжаннем Заходняй Беларусі на працягу двух 
дзесяцігоддзяў у іншай дзяржаўна-палітычнай сістэме, але к 1956 г. розніца ў 
падыходах да кіравання камсамольскімі структурамі заходніх абласцей 
БССР была пераадолена. 
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КОМСОМОЛ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА (1985–1991 гг.) 

Рассматривать период развития комсомола Беларуси 1985–1991 гг. 
невозможно без понимания общественно-политической и социально-
экономической обстановки, складывающейся внутри Советского Союза и в 
частности в Беларуси. 

Вторая половина 1980-х гг. характеризуется сложными процессами 
трансформации советского общества, в рамках которых проявились многие 
противоречия, копившиеся на протяжении всего периода развития 
Советского государства. Этот исторический период в истории получил 
название «перестройка», в конечном итоге привел к глобальным мировым 
потрясениям и изменению уклада жизни миллионов людей. Большое 
влияние на ход «перестройки» оказывал и ВЛКСМ. 

В июне–августе 1990 г. отделом исследования молодежных проблем 
ЦК ЛКСМБ было проведено социологическое исследование среди 
молодежи, которое показало, что примерно 65% молодых людей одобряют 
«перестройку». Однако далеко не однозначно. Только 5,3 % опрошенных 
уверены, что удастся изменить как политическую, так и экономическую 
систему советского общества… более половины опрошенных не верят в 
перестройку, сомневаются в достижении поставленных в ходе реформы 
целей. При этой каждый шестой относится к перестройке резко 
отрицательно, считая, что она резко осложнила ситуацию в стране, породила 
цепь национальных конфликтов, поставила на грань распада советскую 
федерацию, расшатывает политическую систему [1].  

Таким образом, принимая «перестройку» в целом, молодежь в Беларуси 
весьма пессимистично оценивала ее результаты. Уровень «социальной 
надежды» у молодежи так же был низок. К примеру, только 15,2 % считают, 
что дальнейшая демократизация общества позволит быстрее решать 
существующие проблем, а каждый десятый, наоборот, утверждает: 
«демократия ни к чему хорошему не приведет» [1]. 

На ХХ съезде ВЛКСМ (апрель 1987 г.) официально было заявлено: 
«перестройка в комсомоле – это выход комсомольских организаций из 
состояния инертности и застоя на передовые участки борьбы за ускорение 
социально-экономического развития страны, за формирование нового 
человека, обращение к живой, повседневной, кропотливой работе с 
молодежью. Перестроится – значит, объективно и самокритично оценив 
ситуацию, смело отказаться от излишней централизации, от всего 


