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Першая сусветная вайна дала сур'ёзны iмпульс мер- распалiу да крайнасцi учараппих ворагау" [7, 60]. Ас-

каванням аб неабходнасщ стварэння мiжнароднай ноуным недахопам даследаванняу айчынных псторыкау 
аргашзацып, здольнай рэалiзаваць мэты гуманiстау аб даваеннага часу з'яуляецца iдэалагiчная наюраванасць i 
збауленнi чалавецтва ад жахау ваенных катастроф. Таму адсутнасць спасылак на архiуныя матэрыялы Лiгi Нацый, 
невыпадкова на Парыжскай мiрнай канферэнцыи у якiя б ы т надрукаваны у пасляваенныя гады. 
1919 г. была створана Л т а Нацый — мiжнародная Айчынныя даследчыкi даперабудоучага часу i апош-
арганiзацыя, асноунай мэтай якой стала захаванне мiру няга дзесящгоддзя В. Афанасьева [8], Р. М. Ьтюхша [9], 
i забеспячэнне мiжнароднага супрацоУнiцтва. Г. I. Марозау [10; 11], В. Я. Сшалс [12; 13], А. С. Прата-

Д з е й н а с щ Лiгi Нацый прысвечана шмат попау [14], А. С. Ходнеу [15] усебакова прааналiзавалi 
лiтаратуры, прычым ацэнка яе заходнiмi i савецкiмi дзейнасць Л т Нацый i яе Статут у кантэксце парауналь-
даследчыкамi рэзка палярная. Амерыканскiя i англiйскiя нага аналiзу з Уставам ААН. Адрозным у iх дзейнасцi, 
палiтолагi лiчаць Лiгу прататыпам ААН i даюць ёй ста- на думку псторыкау, з'яуляецца тое, што Лiга была ство-
ноучую ацэнку. Прафесар Калiфарнiйскага унiверсiтэта рана выключна як "инструмент антысавецкай палiтыкi", 
С. Гудспiд назвау Лiгу Нацый "рэвалюцыйным экспе- а ААН зацвердзша фактычную i юрыдычную роунасць 
рыментам" i падкрэслiу яе "выключны уклад у iдэю дзвюх кнуючых сацыяльных сiстэм: капiталiстычнай i 
дзейнасцi мiжнародных арганiзацый". ААН прадоужы- сацыялiстычнай. Да таго ж мэты ААН, згодна з яе Ус-
ла "эвалюцыйны працэс стварэння мiжнароднай тавам, больш усеахопныя i мэтанаюраваныя для кна-
арганiзацыi, прадстауляючы сабой нешта наконт палеп- вання мiжнароднай супольнасцi у добразычлiвых ад-
шанай Л т Нацый" [1 , 25 ] . Яго меркаванне носшах, мiры i бяспецы, "на падставе суверэннай роу-
падтрымлiвае iншы амерыканскi прафесар Ф. Хартман, насщ дзяржау i павагi да правоу чалавека i асноуных 
яю разглядае ААН у якасцi "прамой пераемнiцы Лiгi свабод для уих, без разлiчча расы, пола, языка i рэлiгii" 
Нацый" [2, 201]. Англшсю гiсторык Г. Нiкалас лiчыць [Цыт па: 14, 82]. 
Устау ААН "копiяй Статута Лiгi Нацый" [3, 14]. Пры аналiзе Статута ЛиЧ Нацый даследчыкi робяць 

Савецкк гiсторыкi даваеннага перыяду дзейнасць акцэнт на артыкулы 8, 10—18, у яюх раглядаюцца спрэч-
Лiгi Нацый ацэньвалi адназначна негатыуна. Такi па- ныя палiтычныя пытанш, якiя фактычна маглi перарасцi 
дыход быу абумоулены перш за усё выказваннямi у ваенныя канфлiкты, мiжнародна-прававыя шструмен-
У. I. Ленiна, яю у 1921 г. у штэрв'ю карэспандэнту "Аб- ты iх прадухпюння, а таксама эканамiчныя i палпычныя 
сэрвер" i "Манчэсцер гардзiян" М. Фарбману назвау санкцъп краiн — удзельнщ Лiгi Нацый супраць агрэсу-
Лiгу Нацый "саюзам драпежнiкау, кожны з якiх намер- ных дзеянняу суб'ектау мiжнароднага права. 
ваецца выкрасщ што-небудзь у iншага". Увогуле ацэнка Вядомы расiйскi прававед Р. М. Глюхша у ма-
Лiгi Лениным была непасрэдна звязана з яго адносiнамi награфи "Лига Наций. 1919—1934 гг.", выдадзенай у 
да Версальскай сктэмы, "якая настолью прасякнута 1982 г., п а д к р э ^ в а е , што артыкулы 12, 13, 15 Статута 
уся наскрозь адсутнасцю чаго-небудзь падобнага на фактычна легалiзавалi зварот да вайны, прадугледжва-
рэальнае усталяванне раунапрауя нацый, на рэальныя ючы толью трохмесячную адтэрмiноУку ваенных дзе-
шансы мiрнага суiснавання памiж iх, што нашыя ад- янняу у выпадку мiжнародных спрэчак. Гэтыя так зва-
моуныя адносiны да Лiгi нацый зразумелыя i не пат- ныя "трэшчыны Статута" абыходзiлi маучаннем само 
рабуюць далейшых каментарыяу" [4, Т. 41 , 350, 425; паняцце "вайна", не быни вызначаны паняццi "напада-
Т. 45, 241]. ючы бок", "агрэсар" цi "агрэсiя" [9, 82]. Англшсю 

Айчынныя гiсторыкi 1920—1930-х гг. старанна палгголаг Ф. Нортэдж не лiчыць гэтыя прабелы Стату-
падтрымлiвалi гэтыя пастулаты бальшавщкага права- та Лiгi недахопам. Ён сцвярждае, што Лiга была заду-
дыра. Б. Барэцкi у кшзе "Лига наций — орудие войны" мана перш-наперш "як орган расследавання, яю павшен 
сцвярджау, што Л^га Нацый — "iнструмент вайны ...яю быу умешвацца у небяспечныя спрэчю i вызначаць 
служыць выключна справе прыгняцення адных наро- вiнаватасць таго щ iншага боку альбо бакоу" [16, 283]. 
дау iншымi", з'яуляецца "сродкам рабавання „ . вайны Што датычыцца далейшых падзей, грамадскае мерка-
i разбою" [5, 4, 14, 49]. З пункту гледжання акадэмша ванне павшна было заставiць вшаваты бок выправiць 
Л. 1ванова, Лига Нацый "дастаткова выявiла сваю сут- спрэчныя пытаннi. 
насць у я к а с щ дапаможнага органа сусветнага З папярэдняй ацэнкай Статута Лил згаджаецца 
iмперыялiзму i дыпламатычнай бiржы, пры дапамозе расшсю прававед Г. I. Марозау у манаграфiчным вы-
якой iмперыялiстычныя дзяржавы ажыццяуляюць свае даннi "Международные организации. Некоторые воп-
пагадненнi i праводзяць свае махiнацыi" [6, 181]. Пры- росы теории" (1969). На яго думку, "Статут зрабiу знач-
емнай нечаканасцю з папярэдшх меркаванняу з'яуля- ны крок наперад у параунанш з мiжнародным правам 
ецца спроба аб'ектыунай ацэнкi прычын няудачы Лiгi мiнулага, калi ваюючыя баю мелi роуны прававы стан 
Нацый, дадзеная А. М. Макаравым яшчэ у 1922 г.: "Ко- у любым узброеным канфлiкце цi вайне"[10, 25]. У ар-
рань зла у тым, што дагавор (Дэкларацыя аб стварэннi тыкуле 16 Статута быип уведзены адрозненнi памiж "на-
Лiгi Нацый. — Заувага аут.) з'яуляецца састауной ча- падаючым бокам" (агрэсарам) i "ахвярай агрэсii" у 
сткай Версальскага дагавора. Нельга было стварыць якасцi асновы для прыняцця рашэнняу аб аказаннi 
моцную мiжнародную арганiзацыю, прызваную забяс- апошняй дапамоп. Аднак, на жаль, прынцып аднага-
печыць трывалы мiр ва усiм свеце тым жа дагаворам, яю лосся усiх членау Лiгi для вынясення палiтычных ра-
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шэнняу, я к к прымалi Савет i Агульны сход, пазбаулялi 
магчымасцi прыняцця канкретных эфектыуных мер па 
прадухiленню агрэсп i захаванню мiру. Вядома, напрык-
лад, што некаторыя малыя дзяржавы пад уплывам вя-
дучых дзяржау зрывалi магчымасць правядзення 
эканамiчных санкцый супраць агрэсара. Як сцвярджае 
Г. Марозау, "Лка Нацый не толью не перашкаджала 
гэтым агрэсiуным актам, але фактычна патурала iм, 
стаушы на шлях ганебнага неумяшання" [10, 23]. З iм 
згодны англiйскi даследчык Д. Боуэтт, яю лiчыць, што 
мiратворчая дзейнасць Лил у адносiнах да дзяржау-аг-
рэсарау (Германii, Iталii i Япони) не толькi з'яуляецца 
дарэмнай, але i патурае агрэсii. Ён адзначае: "Вайна, як 
кная, не была пастаулена супраць закона, для яе пачат-
ку патрабавалася вычарпаць усе сродю мiрнага урэгу-
лявання, змешчаныя у Статуце. У гэтым выпадку вайна 
лiчылася вайной супраць ушх членау Лiгi Нацый" 
[17, 15]. 

Савецюя гiсторыкi 1960—1980-х гг. даюць пазь 
тыуную ацэнку першым мiжнародным крокам савец-
кай дыпламатыi з трыбуны Лiгi Нацый. Найбольш знач-

сярод iх з'явiлiся: праграма усеагульнага i поуна-
га раззбраення, прапанова аб вызначэнш паняцця 
"агрэсiя", удзел у распрацоуцы праекта канвенцыi аб 
прапарцыянальным скарачэннi узбраенняу i канцэпцып 
стварэння сiстэмы калектыунай бяспекi у Еуропе. 

У пачатку 1930-х гг. адносшы да Лiгi Нацый 
юруючага кола савецкай дзяржавы сталi больш 
лаяльнымi, бо СССР павiнен быу усталявацца на 
мiжнароднай арэне у якасцi раунапраунага суб'екта 
мiжнародных адносш. I. Сталiн у кастрычнiку 1933 г. 
на пытанне амерыканскага журналкта В. Дюранцi на 
конт адмоуных адносiн СССР да Лiгi Нацый адказау, 
што "Лiга можа стаць некаторым тормазам для таго, каб 
затрымаць узнiкненне ваенных дзеянняу щ перашкодзiць 
iм. Калi такiм будзе ход гктарычных падзей, то не вык
лючна, што мы падтрымаем Л к у нацый, нягледзячы на 
яе каласальныя недахопы" [Цыт. па: 8, 23]. Гмкнучыся 
да гэтай мэты, савецкае юраунщтва дало згоду на уступ-
ленне у Лiгу Нацый у верасш 1934 г. 

Айчынныя псторыю дасканала i усебакова адлю-
стравалi мiжнародную мiратворчую дзейнасць Савец-
кага Саюза у 1930-я гг., а таксама двухбаковыя паль 
тычныя адносiны савецкага кiраунiцтва з вядучым еу-
рапейскiмi краiнамi — членамi Лiгi Нацый — Англiяй, 
Францыяй, Германiяй, Польшчай i iнш. Найбольш 
щкавым^ з пункту гледжання аутара артыкула, з'яуля-
юцца працы В. Я. Сшалса [13; 18; 19], З.С. Белавусавай 
[20] , Ю. В. Барысава [21] , В. К. С а б а к ш а [22] , 
I. Ф. Максiмычава [23], I. Д. Аусянага [24], У. I. Папова 
[25], В. А. Рыжыкава [26], Ф. Д. Волкава [27; 28], 
А. А. Мiхуцiнай [29], 1.А. Пэтэрса [30], Л. М. Кутакова 
[31], А.А. Шэвякова [32] i шш. 

Савецкая дыпламатычная мiсiя за даволi кароткi 
тэрмш iснавання у Лiзе Нацый з 1934 па 1939 г., яю 
айчынныя псторыю выдзяляюць у асобны перыяд дзей-
насцi Лiгi, iмкнулася усiмi магчымымi сродкамi скары-
стаць трыбуну гэтай прадстаунiчай мiжнароднай 
аргашзацып для пераутварэння яе у сапраудны 
iнструмент мiру. На жаль, як лiчыць расiйскi псторык-
мiжнароднiк У. I. Папоу, прадстаунiкi Англii i Францыi 
карысталiся найбольшым уплывам у Савеце Л т , таму 
яны узялi у свае рукi справу кантролю за узбраеннем 
краiн — членау Л т . 1х "лагодныя" адносiны да дауз-
браення патэнцыяльных агрэсарау "ваш" негатыуна 
адбiлiся на намаганнях мiжнароднай супольнасцi па 

падтрыманню бяспекi у Еуропе i прадухiленню но-
вай сусветнай вайны [25, 97]. 

Адным з накiрункау мiжнароднай палiтычнай 
дзейнасщ Лiгi была канцэпцыя стварэння сктэмы ка
лектыунай бяспекi у Еуропе, шщыправаная пастаяннай 
Кансультатыунай камiс iяй Л т у 1923 г. пасля 
распрацоую праекта дагавора аб узаемнай дапамозе. У 
iм канстатавалася, што "агрэиуная вайна з'яуляецца 
мiжнародным злачынствам" i краiны-дамоУцы абавяз-
ваюцца яго не здзяйсняць [33, 74]. Але ж гэтыя меры 
не мелi праваабязуючага характару для краш-удзельнщ 
i не маги аказаць уздзеяння на хаду падзей. 

АсноУнымi правадырамi палiтыкi калектыунай 
бяспею у Лiзе Нацый (са студзеня 1934 г. да сакавша 
1936 г.) выступил Францыя i СССР. Гэты перыяд 
дзейнасцi Л т дастаткова прааналiзаваны у айчыннай 
i замежнай гiстарыяграфii 1960—1980-х гг. Сярод 
расшсюх навуковых даследаванняу неабходна адзна-
чыць працы З. С. Белавусавай [34], У. А. Аляксандра-
ва [35], У. Т. Фамша [36], В. Б. Ушакова [37], У. Б. Кня-
жынскага [38], I. К. Каблякова [39], Ю. М. Рахманшава 
[40], Л. М. Кутакова [41], УЛ. Гсраэляна [42], М.1. Ле-
бедзева [43], У. М. Хвастова [44], В. Г. Труханоускага 
[45] i шш. Сярод замежных выданняу патрабуюць зау-
вагi успамiны амерыканскiх, англiйскiх, французсюх 
дыпламатау Э. Болена [46], А. Роуза [47], М. Колшта [48], 
Ф. Уолтэрс [49], Ж. Табуi [50], манаграфи гiсторыкау 
Ф. Шумана [51], У. Скота [52], Г. Кэнана [53; 54], I. Кол-
вша [55], Дж. Хэслама [56], А. Фурша [57], М. Муры-
на [58], Д. Гэйяра [59], О. Хаузэра [60], Г. Нэйдхарта 
[61] i шш. 

Асноуную увагу даследчыю сканцэнтравалi на 
распрацоуцы канцэпцып Усходняга пакта, якая давала 
магчымасць агульнымi намаганнямi вядучых дзяржау 
Заходняй Еуропы Англi i i Францыi , а таксама 
Чэхаславакп, Польшчы, СССР i прыбалтыйскiх краiн 
ажыццявiць дзейсную скстэму мер супраць германскай 
экспансii. Да таго ж прынцып "калектыунай бяспею" 
быу новым словам у дыпламатычнай практыцы i но¬ 
вым сродкам забеспячэння мiру. Айчынныя псторыю i 
палiтолагi лiчаць асноуным iнiцыятарам палiтыкi ка
лектыунай бяспею СССР, перыядызацыю мерапрыем-
ствау сктэмы калектыунай бяспею яны а к р э ^ в а ю ц ь 
1933—1938 гг. Замежныя даследчыю ролю застрэль-
шчыка па падтрыманню мiру i бяспекi у Еуропе ад-
водзяць Францыi, асаблiва у справе рэгiянальнага па-
гаднення аб узаемнай бяспецы перад нацысцкай 
агрэсiяй (Усходняга пакта), перыядызацыю абмяжоува-
юць снежнем 1936 г., калi Саветам Лгп па iспанскаму 
п ы т а н н ю была прынята р э з а л ю ц ы я , у якой 
падкрэсл iвалася , што "усякая дзяржава павiнна 
Устрымлiвацца ад умяшання ва унутраныя справы 
iншай дзяржавы" [Цыт. па: 8, 33]. Больш таго, галоу-
най мэтай брытанскай дыпламатып у гэты перыяд было 
стварэнне "пакта чатырох" — Англп, Францыi, Германii 
i Iталii. Амерыкансю гiсторык А. Фурнiа сцвярджае, 
што "Брыташя не толькi не хацела, каб Францыя была 
звязана дагаворам аб узаемнай дапамозе з Саветам^ але 
i супращулялася таму, каб Саветы былi звязаны з Заха-
дам Статутам Лiгi Нацый" [57, 121]. 

Айчынныя псторыю даюць негатыуную ацэнку 
"лаяльным" адносiнам кiраунiцтва Лил да усiх актау 
агрэсii, развязаных у 1935—1937 гг. Ишияй, Германiяй 
i Японiяй. Замест увядзення рэальнага механiзму дзе-
яння артыкулау 16 i 17 Стута Л т аб эканамiчных i ва
енных санкцыях супраць агрэсарау прадстаунпа Англii, 
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Францып i ЗША праводзин палiтыку "нейтралгтэту", калi 
выконвалi ролю "пасiунага назiральнiка" за смяротнай 
схваткай краiн "вас^' са сваiмi ахвярамi. Як сцвярджае 
A. С. Пратапопау, палiтыка "неумяшання" перарасла у 
палiтыку "прамой змовы з агрэсарам, кульмiнацыйным 
пунктам якой з'явiуся Мюнхен" [14, 54]. 

Увогуле англа-французская дыпламатыя i не 
збiралася на самой справе падтрымлiваць яюя-небудзь 
сур'ёзныя дакументы у справе барацьбы за усеагульны 
мiр. Амерыканскi гiсторык Ф. Шуман, вядомы даслед-
чык знешняй палпыпа СССР 1920—1930-х гг., лiчыць, 
што Англiя i Францыя патуралi агрэсарам Германii i 
Японн, накiроУваючы iх захопнiцкую дзейнасць у бок 
СССР. Таюм чынам яны разлiчвалi пазбавiць чалавецт-
ва ад бальшавiзму i "нейтральна" назiраць, як "фашызм 
i камунiзм будуць знпшчаць адзiн аднаго" [51, 282]. 

Значнае месца у стварэннi сiстэмы калектыунай 
бяспею у 1930-я гг. мела дыпламатычнае прызнанне 
СССР Злучанымi Ш т а т а п Амерыкi у 1933 г., якое было 
адной з умоу уступлення Савецкага Саюза у Лiгу На
цый. Сур'ёзнаму аналiзу амерыканскай пстарыяграфн 
1960-х гг. знешняй палiтыкi Ф. Рузвельта прысвечаны 
артыкул Б. I. Марушкша [62, 129—139]. Карыстаюцца 
попытам сярод прафесiяналау манаграфи украшска-
га гiсторыка Г. Цвяткова [63], расшскага навукоуца 
B. К. Фураева [64], амерыканскага прафесара Т. Мэ-
дакса [65], прысвечаныя савецка-амерыкансюм адно-
сiнам у перадваенныя гады. 

Нягледзячы на палiтыку iзаляцыянiзму, якую пра-
водзiла амерыканская адмiнiстрацыя у 1930-я гг., яе 
прадстаунiкi прымалi актыуны удзел у якасцi назiраль-
нiкау у Савеце i Сакратарыяце Лiгi Нацый, Мiжнарод-
най аргашзацып працы, Мiжнародным судзе, Мiжнарод-
ным камiтэце па справах бежанцау i iнш. Гэтыя на-
кiрункi палпычнай i сацыяльна-эканамiчнай дзейнасцi 
ЗША у Лiзе Нацый знайшлi адлюстраванне у працах 
амерыканскiх даследчыкау Э. Рансхофэна-Вэртхаймэ-
ра [66], Дж. Бэраса [67], Дж. Джойса [68], Г. Ккпнджэ-
ра [69; 70] i шш. 

Апошнi перыяд дзейнасцi Лiгi Нацый з 1939 па 
1946 г. падрабязна разгледжаны у артыкуле А. С. Ход-
нева "Закат Лиги Наций", надрукаваным у часопiсе 
"Вопросы истории" у 1993 г. [15, 170—174]. Аутар кан-
статуе, што з пачаткам Другой сусветнай вайны Лка , 
як мiжнародная аргашзацыя, створаная для захавання 
усеагульнага мiру, перажывала глыбокi крызiс. Англiя 
i Францыя сваёй палiтыкай бясконцых уступак агрэса
рам фактычна паралiзавалi яе дзейнасць. Гублялася каш-
тоунасць прынцыпау мiжнароднага права, не выконва-
л к я заключаныя дамоУленасцi. 

Апошнiм грунтоуным пытаннем, якое ставiлася на 
абмеркаванне з трыбуны Лiгi Нацый, была савецка-
фiнская вайна 1939 г. Псторык А. Ходнеу упершыню у 
айчыннай гiстарыяграфii разглядае гэты узброены 
канфлшт не у якасцi iзаляванага, а як складаную частку 
Другой сусветнай вайны [15, 172]. Англшсю дыпламат 
i палiтолаг Ф. Уолтэрс, амерыкансю даследчык Дж. Бэ-
рас акцэнтуюць увагу "на крывадушнасщ" сталiнскай 
дыпламатыи у вырашэннi спрэчных савецка-фiнскiх 
прыграшчных пытанняу "агрэсiунымi метадамi рускiх" 
[49, 796; 67, 199]. Безумоуна карыснай для прафеияна-
лау будзе манаграфiя гiсторыка М. I. Семiрагi "Тайны 
сталинской дипломатии. 1939—1941" (1992) [71]. У 
кшзе раскрываецца закулiсная палпыка Сталiна, якая 
выявiлася, на думку аутара, у акце агрэси СССР суп
раць Фшляндып. Аднак большасць айчынных гiсторы-
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кау стаiць на пазщып апраудання узброенага канфлiкту 
памiж вялiкай дзяржавай i малой, таму што у дадзеным 
выпадку С а в е ц к Саюз павiнен быу захаваць свой 
"мiжнародны прэстыж". Акрамя таго, выключэнне СССР 
з членау Лiгi Нацый даследчыю вобразна парауноува-
юць з "апошшм дыханнем" гэтай прадстаунiчай мiжна-
роднай арганiзацыi. Гiсторык У I. Папоу падкрэслiвае, 
што "тая самая Л к а Нацый, якая на працягу усёй сваёй 
гiсторыi вылучалася нежаданнем барацьбы супраць 
агрэсii за забеспячэнне мiру, за незалежнасць, суверэнiтэт 
i правы народау, праявiла незвычайную рашучасць i 
кемлiвасць у адносiнах да СССР" [25, 62—63]. 

Неабходна адзначыць, што сучасныя польсюя 
гiсторыкi дасканала прааналiзавалi дыпламатычную 
дзейнасць II Рэчы Паспалiтай у Лiзе Нацый у якасцi 
суб'екта мiжнародных адносiн. Гiсторыкi М. Камiнскi 
i М. Захарыяс [72; 73], M. Вайцэхоусю [74], Г. БатоУскi 
[75], Ю. Карсю [76], Ю. Красусю [77], П. ЛасоУскi [78], 
М. Мрочка [79], П. В е ч а р ^ ч [80], П. Зарэмба [81] 
лiчаць, што польскае юраунщтва даволi стрымана i ас-
цярожна адносiлася да канцэпцып калектыунай бяспею, 
таму што асноуную ролю у рэалiзацыi гэтай палпыю, 
а таксама кантролi над Гермашяй узялi на сябе Англiя i 
Францыя, Польшчы там не было месца [72, 120]. 
Польскiя даследчыкi станоуча ацэньваюць мiжнародную 
дзейнасць Лiгi Нацый у сацыяльна-эканамiчных i куль¬ 
турных напрамках, а таксама першых кроках у справе 
аховы правоу бежанцау, жанчын, дзяцей. 

Французская гiстарыяграфiя па дадзенай прабле-
матыцы прадстаулена даследаваннямi Парыжскага цэн-
тра па вывучэнню мiжнародных адносiн Нацыянальна-
га цэнтра навук пад юраунщтвам прафесара Жана-Ба-
тыста Дзюразэля, вучня вядомага акадэмпка П'ера Рэ-
нувэна. Фундаментальнае 8-томнае выданне пад рэдак-
цыяй П. Рэнувэна "Псторыя мiжнародных адносiн у 
ХХст." [82] i па сённяшн дзень з'яуляецца узорам 
гiстарычнай энцыклапедып па колькасцi скарыстаных 
крынiц i спецыяльнай лiтаратуры. Праца Ж.-Б. Дзюра
зэля "Псторыя дыпламатып з 1919 г. да нашых дзён" 
[83] у асноуным абапiраецца на лекцыйны курс 
настаунiка. Абодва аутары шмат у в а о удзяляюць 
мiжнародным аднос iнам у 1930-я гг., п а л т щ ы 
мiжнароднай супольнасщ па стварэнню сiстэмы калек
тыунай бяспею перад пагрозай гплераускай агрэси, 
удзелу Францыi i СССР у распрацоуцы мерапрыемствау 
у Лiзе Нацый па яе удасканаленню, у тым лису праекта 
Усходняга пакта. П. Рэнувэн падкрэатвае важнасць са-
вецка-французскага супрацоунщтва для утаймавання 
гiтлераускай экспансп i робiць акцэнт на "лапчнасщ i 
неабходнасцi пагаднення дзвюх краш" [82, T. 3, 81—82]. 
Ж.-Б. Дзюразэль лiчыць, што палпычнаму зблiжэнню 
памiж дзяржавамi шмат у чым садзейнiчала "шырокае 
мiрнае наступленне, якое з'явiлася лейтматывам рус-
кай палiтыкi" у перыяд перад падрыхтоукай Усходняга 
пакта, а потым падпiсанне у 1935 г. франка-савецкага 
дагавора аб супрацоунщтве i узаемадапамозе тэрмiнам 
на 10 гадоу [83, 183]. Адказнасць за тое, што гэты да-
кумент не стау сродкам забеспячэння бяспею у Еуро-
пе, па думку П. Рэнувэна, цалкам кладзецца на фран-
цузскае кiруючае кола, асаблiва на мшкстра замежных 
спрау Лаваля [82, T. 3, 83]. Прафесар Ж.-Б. Дзюразэль 
дае станоучую ацэнку прапанове савецкай дыпламатыи 
наконт парушэння артыкула 16 Статута Л т Нацый. У 
гэтым выпадку дапамогу дзяржавам, пацярпеушым ад 
агрэси, неабходна аказваць адразу ж, не чакая рашэння 
Савета Л т [84, 448]. 
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Асабшва щкавым для даследчыкау з'яуляецца пункт 
гледжання на дзейнасць Jliri Нацый i яе Статут вядомага 
французскага теарэтыка у галiне мiжнаpоднага права 
прафесара права i эканомiкi К.-А. Кальяра. У заходняй 
лiтаpатуpы шырока распаусюджана меркаванне, згодна 
з яюм ААН з'яуляецца прамой пеpаемнiцай ЛМ Нацый, 
а яе Статут — простым пауторам асноуных палажэнняу 
Статута J i r i . Кальяр у кнiзе "Международные организа
ции и учреждения", выдадзенай у перакладзе на рускую 
мову у 1972 г. [85; 86], падкрэ^вае , што Статут ААН 
значна болып складаны дакумент i мае прынцыповае 
адрозненне ад Статута J i r i у забароне пагрозы сiлай, г.зн. 
забароне вайны, а не яе рэгламентацьи [86, 66]. Аутар 
асаблiва уважлiва разглядае метады аpганiзацыi J i r i На
цый як мiжнаpоднай супольнасщ. Ён падкpэслiвае, што 
прыняцце рэзалюцый Саветам i Асамблеяй Лiгi было 
падпарадкавана пpавiлу аднагалоснасцi, за выключэннем 
прымянення пpавiла прыняцця рашэння большасцю га-
ласоу пры прыёме новых членау Лiгi (арт. 1, п. 2, Стату
та). Кальяр канстатуе, што пастановы Савета i Асамблеi 
Лiгi насiлi рэкамендацыйны (recommandations) характар, 
таюм чынам яны не мелi неабходнасцi pатыфiкацыi 
[85, 262]. Прафесар Кальяр выказвае смутак на конт па-
зiцыi слабасцi i бяссшля, занятай вядучымi дэмакратыч-
нымi дзяpжавамi у адносiнах да агpэсiуных дзеянняу 
фашысцкiх кpаiн у 1930-я гг. Ён сцвярджае, што фша-
соуская iдэя аб стваpэннi Лiгi Нацый грунтавалася "на 
мiфе аб арганзаванай мiжнаpоднай супольнасцi па пад-
трыманню мipу i бяспекi"[85, 263]. 

У 1980—1990-я гг. расшсюя псторыю i прававеды 
зацiкавiлiся таюм напрамкам мiжнаpоднай палiтычнай 
дзейнасцi J i r i Нацый, як распрацоука i усталяванне у 
даваенны перыяд мiжнаpоднага шстытута правоу бежан
цау. Грунтоуным даследаваннем па пытаннях 
мiжнаpоднага статусу бежанцау з 'яуляецца праца 
pасiйскага прававеда У. П. Патапава, у якой таксама 
аналiзуецца дзейнасць J i r i Нацый у гэтым напрамку [87]. 

Безумоуным укладам у вывучэнне гэтага пытання 
з'яуляецца артыкул Ю. Сарашэускага "Роль Лиги На
ций в формировании права беженцев", яю быу надру-
каваны у Белаpускiм часопiсе мiжнаpоднага права i 
мiжнаpодных адносiн у 2000 г. [88, 33—36.] 

Аутар падрабязна аналiзуе дзейнасць "нансэнаус-
кага камггэта", якi iснавау з 1922 по 1938 г. Ю. Сара-
шэусга канстатуе, што упершыню камiтэтам было выз-
начана само паняцце "бежанец" , акрамя таго 
"нансэнаусга пашпарт" быу сапраудны для вяртання у 
кpаiну, якая яго выдала. Быу створаны агульны фонд 
дапамоп бежанцам, а дзяржавам, на терыторыю якiх 
пpыбывалi бежанцы цi пакiдалi яе, прапанавалася 
зpабiць спецыяльныя узносы на пакрыццё выдаткау на 
пераезд i рассяленне бежанцау. На Жэнеускай 
канфеpэнцыi 1928 г. былi распрацаваны тры пагадненнi 
аб прававым статусе русгах i аpмянскiх бежанцау, а так
сама функцыи пpадстаунiкоУ Вярхоунага камiсаpа Лiгi 
Нацый па справах бежанцау. 

Ю. СаpашэУскi лiчыць Канвенцыю Лiгi Нацый аб 
мiжнаpодным статусе бежанцау, прынятую у 1933 г., 
мадэлью будучых мiжнаpодных дакументау адпаведнай 
накipаванасцi. Яна аб'яднала папярэднк дамоУленасцi 
1922, 1924, 1926 i 1928 гг. i стала асноватворнай па таюх 
важных пытаннях, як асабксты статус, занятасць, сацы-
яльныя правы i адукацыя бежанцау. У адпаведнасщ з 
ёй абмяжоувалася практыка высылкi бежанцау, паста-
янна пражываючых у кpаiнах, i забаранялася адмауляць 
iм ва уездзе у сваю крашу (Гл.: Конвенция Лиги Наций 

о международном статусе беженцев от 28 октября 
1933 г., ст. 3) [88, 35]. Апошняя перадваенная Канвен-
цыя 1938 г., як п а д к р э ^ в а е Ю. Сарашэусга, увяла у 
мiжнаpодную практыку тэpмiн "палiтычны бежанец" i 
забяспечыла сацыяльна-прававы статус яурэяу i шшых 
ахвяр тэрору з нацысцкай Германп у кpаiне 
пpыстанiшча (права на правасуб'ектнасць, працу, сацы-
яльную дапамогу i апеку, адукацыю i прафесшную пад-
рыхтоуку). 

Увогуле прававеды У. П. Патапау i Ю. СаpашэУскi 
даюць станоучую ацэнку дзейнасцi Лiгi Нацый у галь 
не абароны правоу бежанцау. Калi першы надае Лiзе 
ролю першапраходца у распрацоуцы прававога стату¬ 
су бежанцау, то дpугi лiчыць яе Канвенцыi 1933 i 1938 гг. 
асноватвоpнымi для pаспpацоУкi сучасных мiжнаpод-
ных нарматыуных актау па справах бежанцау. Карыс-
най для даследчыкау дадзенай праблематыю з'яуляец
ца манагpафiя амерыканскага гiстоpыка А. Грал-Мад-
сэна " J i m Нацый i бежанцы" [89], выдадзеная у Нью-
Йорку у 1983 г. 

Падводзячы вынiк зробленага даследавання, не-
абходна зауважыць, што айчынныя даследчыкi, як са-
вецкага часу, так i апошнiх дзесяцiгоддзяу, даюць не-
гатыуную ацэнку "сумнай памящ" Лiгi Нацый, дзей
насць якой, на думку Г. I. Марозава, "была першым, i 
прычым няудалым, вопытам стварэння мiжнаpоднай 
аpганiзацыi па падтрыманню мipу i бяспекi" [10, 21]. 
Акрамя таго, палпычныя рэзалюцый Савета J i r i не 
мелi праваабязуючай асновы i насiлi дэкларатыуны ха
рактар . Выключэннем з ' я у л я е ц ц а даследаванне 
Р. М. 1люхшай, якая лiчыць, што "нельга адназначна 
ацэньваць дзейнасць J i r i Нацый". А яе Статут, "з пун
кту гледжання pазвiцця мiжнаpоднага права, быу пэу-
ным крокам наперад" [9, 3, 85]. Р. Ьлюхша красамоуна 
сцвярджае, што Л ^ а Нацый з'явiлася "першай мiжна-
роднай ушверсальнай аpганiзацыяй, да гэтага невядо-
мым феноменам гiстоpыi навейшага часу, па падтры
манню мipу" [9, 3]. 

Замежныя даследчыкi, асаблiва англшсгая, не ак-
цэнтуюць увагу толью на пpалiках Лiгi у палпычнай 
дзейнасцi, а даюць пазiтыуную адзнаку яе мерапрыем-
ствам у сацыяльна-эканамiчнай, мiжнаpодна-пpававой, 
навуковай i культурнай галшах. Нельга не пагадзiцца з 
меркаваннем аутарау калектыуных прац, якiя выдадзе-
ны у Англii, у тым, што, хаця "Лiга Нацый пацярпела 
няудачу у пpадухiленнi вайны у 1939 г., яе намаганнi у 
галiне аховы здароуя, мiжнаpодным працоуным зака-
надаустве, выpашэннi праблем бежанцау i спробы 
мiжнаpоднага iнтэлектуальнага с у п р а ц о у н щ т в а 
апынулiся недаацэненымi . Яны пpаклал i шлях 
штэнифшацыи мiжнаpоднага узаемадзеяння у гэтых 
галiнах" [90, 153; 91, 19]. 

Айчынныя i замежныя гiстоpыкi 1960—1980-х гг. 
станоуча ацэньваюць ролю савецкай дыпламатыи у ба-
рацьбе за калектыуную бяспеку напярэдадш Другой 
сусветнай вайны. Аднак розным застаецца iх меркаван
не наконт абарончых альбо агpэсiуных дзеянняу савец-
кага боку у фiнска-савецкай вайне 1939 г. i выключэнне 
СССР з J i r i Нацый. Дадзеная праблема не пауплывала 
адмоуна на агульную пазпыуную ацэнку замежнымi 
дзеячамi укладу сталшскай дыпламатыi у мiжнаpодна-
прававую дзейнасць J i r i . Нават былы намеснис Гене-
ральнага сакратара Лiгi Нацый Ф. Уолтэрс у сваiх ус-
памiнах выказау меркаванне, што "Савецга Саюз увай-
шоу у псторыю J i r i як найбольш паслядоуны абаронца 
ахвяр германскай, японскай i пальянскай агpэсii i як лiдэp 
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тых сш, што выступалi у ёй за няухигьнае выкананне па- i роля у iм беларускiх палпычных партый i арганза-
лажэнняу Статута Л т " [49, 783]. цый (1920—1923 гг.)", змешчаным у матэрыялах мiжна-

Беларускiя гiсторыкi даволi сцiпла закранаюць у роднай навуковай канферэнцыи "Беларуска-польскае 
сваiх даследаваннях пытанн мiжнароднай палiтычнай узаемадзеянне у грамадска-палпычнай, культурнай i 
дзейнасцi Лiгi Нацый. Гiсторык-мiжнароднiк, прафесар адукацыйнай сферах" [93, 259—269], закранута пытан-
У. Е. Снапкоусга лiчыць, што Беларуская Народная Рада не аб удзеле Л т Нацый у вырашэнн польска-лпоуска-
i Беларуская Савецкая Сацыялктычная Рэспублiка ста- га канфлiкту наконт уключэння пасля Рыжскага мiру у 
ялi на супрацьлеглых пазiцыях у адносшах да Лiгi На- склад Ливы не толькi Вiленшчыны i Гродненшчыны, 
цый. Першая разглядала яе як "аутарытэтны i дзеяздоль- але i усёй Заходняй Беларусi [93, 264]. У с а к а в ^ 1923 г. 
ны мiжнародны форум у справе прызнання БНР, абаро- Савет Лiгi Нацый зацвердз iу усходнiя гран iцы 
ны незалежнасщ i непадзельнасцi Беларусi. БССР, як i Польшчы, а на тэрыторып Сярэдзiннай Лiтвы было ство-
РСФСР, а потым СССР, разглядалi Л и у Нацый як адзiн рана Вшенскае ваяводства [93, 268—269]. 
з цэнтрау антысавецкай iмперыялiстычнай iнтэрвенцыi" Спадзяемся, што беларускiя навукоуцы у будучым 
[92, 133]. зацiкавяцца вывучэннем мiжнароднай дзейнасцi Лiгi 

У артыкуле I. Коукеля "Польска-лiтоУскi канфлiкт Нацый. 
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SUMMARY 
"The International Political Activity of the League of Nations (Some Aspects of National and Foreign 

Historiography of the 1920—1990s)" (Ludmila Drojja) 

The article provides a retrospective review of academic opinion of national and foreign researchers on various 
directions of international political activity of the League of Nations in the 1920—1930s, on controversial articles of the 
League of Nations Statute on the issues of disarmament and aggression acts prevention in the prewar period. 

The author describes the historiographic aspects of the USSR foreign policy doctrine, the peaceful initiatives of the 
Soviet diplomacy declared during the League of Nations sessions in 1934—1939s. 
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