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НАМЕНКЛАТУРА Ў СІСТЭМЕ ЎМАЦАВАННЯ  
САВЕЦКАГА ПАЛІТЫКА-ПРАВАВОГА РЭЖЫМУ 

Аналізуецца працэс фарміравання наменклатурных кадраў у СССР. Даказваецца, што ў рэальнай практыцы наменк-
латура абазначала набор сродкаў і метадаў падпарадкавання кіруючай партыі (РКП (б), ВКП (б), КПСС) дзяржаўнага 
і гаспадарчага апарату праз поўную манаполію на кадравыя рашэнні, што з’яўлялася галоўным інструментам яе 
палітычнага панавання, умацавання савецкага палітыка-прававога рэжыму. Наменклатурны прынцып кіравання краінай 
пачаў складвацца адразу пасля прыходу да ўлады бальшавікоў, але ў поўным аб’ёме ён аформіўся на мяжы 20-х і 30-х гг. 
і праіснаваў да канца 80-х гг. мінулага стагоддзя. 

Сваё панаванне ў краіне бальшавікі імкнуліся замацаваць праз растаноўку ў дзяржаўным апараце 
верных сабе людзей і наогул узяць пад свой кантроль усе іх прызначэнні, перамяшчэнні і звальненні. 
На наш погляд, кадравае пытанне прынцыпова стаяла для кіруючай партыі ў двух аспектах: дэталь-
ным вызначэнні партыйнымі камітэтамі асноўных пасад у дзяржаўных і гаспадарчых органах, якія 
мелі важнае, ключавое значэнне ў краіне і ў фарміраванні корпуса кадраў, які зможа забяспечыць 
паўсядзённае выкананне дырэктыў партыі. Гэта стала магчыма толькі пасля распрацоўкі структурамі 
ЦК партыі спецыяльнай сістэмы ўліку і размеркавання службовых пасад і кадраў, якая атрымала на-
зву «наменклатура». Цяпер цяжка сказаць, каму персанальна прыйшла ідэя аб стварэнні наменкла-
турнай сістэмы ў СССР. Але бяспрэчна адно – да яе распрацоўкі І. Сталін меў самае непасрэднае да-
чыненне. У студзені 1924 г. ён вызначыў, что 20–30 тыс. членаў партыі прызваны падпарадкаваць 
РКП(б) дзяржаўны апарат краіны. Не губляе сэнсу думка некаторых даследчыкаў пра кампіляцыю 
бальшавікамі «Табеля аб рангах» Пятра I. Згодна з ім усе перамяшчэнні, звальненні, прызначэнні на 
службу чыноўнікаў IX–VII класаў вырашаліся на губернскім (мясцовым) узроўні; VI–V класаў – 
рашэннямі міністэрстваў і галоўных упраўленняў; вышэйшыя чыноўнікі I–IV класаў – адносіліся да 
кампетэнцыі манарха. Таму, мабыць, няма неабходнасці шукаць вынаходніка наменклатурнай сіс-
тэмы ў СССР. Яна, па сутнасці, дзейнічала ў Расіі стагоддзямі і стала традыцыяй, якая ўвайшла ў свя-
домасць людзей.  

Хоць бальшавікі і сыпалі громы і маланкі ў адрас дарэвалюцыйнай улады, яны самі падзялялі 
людзей па аналогіі з парадамі М.М. Спяранскага на вышэйшых, якія па праву «першародства» прад-
вызначаны «да галоўных дзяржаўных месцаў і да аховы законаў» [9, с. 49] і ніжэйшых, якія склада-
юць народ. А за генеральным сакратаром пакінулі ролю пана, які ўзвышае вяльмож, і паказвае 
апошнім, што «сіла іх ад цябе адзінага паходзіць і, значыць, табе аднаму дагаджаць і служыць яны 
абавязаны» [9, с. 62]. І справа не ў тым, ці чытаў хто-небудзь з бальшавіцкіх правадыроў парады 
М.М. Спяранскага цару. Гэтыя парады рэалізоўваліся ў кадравай палітыцы  імперыі, былі вядомыя і 
зразумелыя кожнаму, хто сутыкаўся з дзяржаўнымі ўстановамі, таму вышэйшая кіраўніцтва баль-
шавіцкай партыі і ўзнаўляла гэты рэальны вопыт. Можна сцвярджаць, што гістарычны вопыт, пра-
пушчаны праз дзейнасць партыйных органаў, набываў сілу, якая жорстка падпарадкавала сабе ўсю 
сістэму кадраў дзяржаўных і гаспадарчых устаноў з мэтай не толькі ўмацаваць уладу бальшавікоў у 
краіне, але і зрабіць яе абсалютнай. 

Склалася і пабытовае паняцце наменклатуры, якое азначае асобны пласт людзей, што знаходзяц-
ца на вышэйшых кіруючых пасадах. Вядомы даследчык наменклатуры Савецкага Саюза М. Васленскі 
мяркуе, што слова «наменклатура» прыйшло да нас са Старажытнага Рыма. Менавіта ў гэтай дзяр-
жаве раб, які абвяшчаў на прыёмах імены гасцей, зваўся наменклатарам (лац. nomen – імя) [5, с. 12]. 
Сучасныя справачныя дапаможнікі тлумачаць гэтае слова як пералік, роспіс імёнаў, ці кола службо-
вых асоб, якія персанальна прызначаюцца вышэйшай інстанцыяй. У рэальнай практыцы наменклату-
ра абазначала набор сродкаў і метадаў падпарадкавання Камуністычнай партыі дзяржаўнага і гаспа-
дарчага апарату праз поўную манаполію на кадравыя рашэнні, з’яўлялася ключавым элементам 
палітычнага панавання. Галоўнымі ў наменклатуры былі дзве пазіцыі: пералік вызначальных уладных 
службовых пасад рознага ўзроўню – ад цэнтральных да мясцовых і абасабленне ў грамадстве груп 
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людзей, якія мелі пераважныя правы на гэтыя пасады. У цэлым наменклатурная сістэма знаходзілася 
пад абсалютным, непадзельным кантролем адзінай кіруючай у СССР Камуністычнай партыі. Гэта, як 
справядліва азначае прафесар У.А. Бажанаў, дзецішча, тварэнне аднапартыйнасці, манаполіі бальша-
вікоў на ўладу [2, с. 62]. 

Працэс складвання наменклатуры кадраў быў параўнаўча доўгі і няпросты. У кастрычніку 1923 г. 
сакратар ЦК РКП(б) В. Молатаў накіраваў усім наркамам, кіраўнікам дзяржаўных і гаспадарчых 
органаў пералік пасад, на якія супрацоўнікі прызначаюцца, здымаюцца, перамяшчаюцца ведамствамі 
і ўстановамі выключна на падставе рашэння ЦК Камуністычнай партыі. У гэтым жа месяцы арганіза-
цыйнае бюро (Аргбюро) ЦК партыі прыняло пастанову аб асноўных задачах улікова-размерка-
вальнай работы на бліжэйшы перыяд. Гэтае пытанне разглядалася і ўдакладнялася ў ЦК партыі ў 
лістападзе 1923 г. У выніку на аснове пастановы Аргбюро ЦК ад 19 лістапада 1923 г. вызначылася 
кола пасад, размеркаванне якіх было ў кампетэнцыі толькі ЦК партыі (1-я катэгорыя). Работнікі, якія 
адносіліся да 2-й катэгорыі пасад, прызначаліся і перамяшчаліся кіраўнікамі дзяржаўных і гаспадар-
чых ведамстваў і ўстаноў з папэрэднім уведамленнем ЦК РКП(б). 

У сакавіку 1924 г. Палітбюро ЦК РКП (б) прыняло рашэнне аб уключэнні ў арганізацыйна-
размеркавальны аддзел улікова-размеркавальнага. У выніку быў утвораны аргразмеркавальны (Арграз-
меркам) аддзел, які фактычна стаў галоўнай структурнай адзінкай у апараце ЦК. У красавіку 1924 г. 
названы аддзел узначаліў Л.М. Кагановіч. Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам была распрацавана 
інструкцыя «Аб формах узгаднення прызначэнняў і перамяшчэнняў кіруючых работнікаў мясцовых 
устаноў». Згодна з прынятым нарматыўным прававым актам у СССР устанаўліваліся тры наменкла-
турныя катэгорыі службовых асоб. Кадры, якія праходзілі па першай наменклатуры пасад, павінны 
былі зацвярджацца толькі ЦК РКП (б) незалежна ад таго, з’яўляюцца яны членамі кіруючай партыі ці 
не. Супрацоўнікі, якія праходзілі па другой наменклатуры пасад, прызначаліся, а таксама звальняліся 
толькі пасля папярэдняй (за 7 дзён) згоды Аргразмеркама ЦК. У выпадку нязгоды ведамства ці 
ўстановы з рашэннем Аргразмеркама ЦК яны мелі права паставіць пытанне на канчатковы разгляд у 
Сакратарыяце ЦК. У 3-ю катэгорыю пасад уваходзілі астатнія работнікі ўстаноў. Спіс адпаведных 
пасад узгадняўся з Аргразмеркамам ЦК і штомесячным паведамленнем ЦК аб прызначэннях, якія 
адбыліся [2, с. 63]. Усе супрацоўнікі, якія праходзілі па 1-му наменклатурнаму спісу, павінны былі 
зацвярджацца Сакратарыятам, Аргбюро і Палітбюро ЦК РКП (б). Асобы 2-га наменклатурнага спіса 
перамяшчаліся і прызначаліся на працу Аргразмеркамам ЦК з санкцыі аднаго з сакратароў ЦК. 

Згодна з палажэннем аб арганізацыйна-размеркавальным аддзеле ЦК РКП(б), ён непасрэдна быў 
падначалены Сакратарыяту ЦК. Праз Аргразмеркам Сакратарыят ЦК вырашаў наступныя задачы: 
займаўся сістэматычным улікам, падборам і размеркаваннем партыйных работнікаў для цэнтральных 
і мясцовых органаў і праводзіў перамяшчэнні, вылучэнні і мабілізацыі партыйных супрацоўнікаў; 
кіраваў уліковай работай мясцовых партыйных органаў, а таксама цэнтральных органаў і ўстаноў. 

Такім чынам, на працягу 1923–1924 гг. была распрацавана нарматыўная база новай кадравай 
сістэмы ў СССР. Яна не патрабавала ніякіх зацвярджэнняў вышэйшымі органамі ўлады і кіравання 
краіны, таму што па сваёй задуме была накіравана на безумоўнае права бальшавіцкай партыі вызна-
чаць персанальны склад дзяржаўнага кіраўніцтва як у цэнтры, так і на месцах. Іншага спосабу па 
ўмацаванні аднаасобнай дыктатуры кіруючая партыя не бачыла. 

Як сведчыць у сваіх успамінах былы асабісты сакратар І. Сталіна А. Бажанаў, Іосіф Вісарыёнавіч 
кожны дзень прыязджаў на некаторы час у ЦК партыі. Аднойчы, пасля таго як ён на працягу гадзіны 
хадзіў то ўзад, то ўперад, ён раптоўна пазваніў В.М. Молатаву: «Вячаслаў Міхайлавіч, ці не здаецца 
табе, што старшыня ЦВКа Беларусі слабы і яго неабходна змяніць?». Гэта было асноўным заняткам 
І. Сталіна. Гадзінамі ходзячы па кабінету, ён разважаў аб тым, хто з яго стаўленікаў варты прызнача-
най пасады, а хто не, каго зняць і каго куды перавесці. Ён імкнуўся ўсімі сродкамі замацаваць дасяг-
нутую неабмежаваную ўладу. Усё астатняе мала цікавіла І. Сталіна [3, с. 71]. 

У студзені 1924г. СНК СССР на падставе справаздачы Рабоча-сялянскай інспекцыі (РСІ) прыняў 
пастанову, згодна з якой у краіне ўстанавілася аднолькавая наменклатура пасад для дзяржаўных слу-
жачых з прызначэннем ім грашовых акладаў у адпаведнасці з пасадай. 

Патрэбна адзначыць і такую акалічнасць, што размеркавальны механізм бальшавіцкай партыі 
сутыкнуўся з супрацьдзеяннем некаторых прадстаўнікоў дзяржаўнага апарату і гаспадарчых органаў 
наменклатурнай сістэмы. Але, нягледзячы на гэта, І. Сталін адчуваў вялікае задавальненне ад увядзення 
ў СССР наменклатурнага механізма. Інакш ён не прадстаўляў бы сваё дзецішча дэлегатам XIII з’езда 
РКП (б), які адбыўся ў маі 1924 г. [6, с. 120, 126, 805]. З выступлення на форуме бальшавікоў І. Сталіна 
дэлегаты мелі магчымасць зрабіць выснову, што ўлада ў краіне ўсё больш канцэнтруецца ў руках 
партыі, і ў гэтым, зразумела, была вялікая заслуга Генеральнага сакратара РКП(б). 
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У Аргразмеркаме ЦК Камуністычнай партыі складаліся аналітычныя статыстычныя справаздачы 
аб наменклатурных кадрах (партыйных і безпартыйных), аб іх адукацыйным узроўні, сацыяльным 
паходжанні, аб руху кадраў знізу ўверх, зверху ўніз і г. д. 

У кожным наркамаце ўтвараўся свой улікова-размеркавальны аддзел, які быў падначалены Арг-
размеркаму ЦК. Справаздачы ўлікразмеркамаў перыядычна заслухоўваліся на паседжаннях Арграз-
меркама ЦК, іх дзейнасць кантралявалася, вывучалася і накіроўвалася. У наменклатурнай сістэме 
размеркавання кадраў дзейнічала жорсткая праверка на палітычную надзейнасць і адданасць рэжыму 
іх прадстаўнікоў як у цэнтры, так і на месцах. Пад грыфам «строга сакрэтна» Аргразмеркам ЦК рэгу-
лярна рабіў запыты ў АДПУ-НКУС пра магчымасць прызначэння таго ці іншага кандыдыта на на-
менклатурную пасаду. Зразумела, што яго цікавіла перш за ўсё палітычная лаяльнасць кандыдата да 
бальшавіцкай сістэмы ўлады. Як бачым, Аргразмеркам ЦК павінен быў стварыць шырокі банк даных 
на кадры, якія змаглі б забяспечыць функцыянаванне і трываласць існуючай сацыяльна-эканамічнай і 
палітычнай сістэмы з цэнтра да перыферыі. Трэба пагадніцца з вядомым даследчыкам кадравай 
палітыкі РКП(б) М. Васленскім, які сцвярджае «…галоўнае ў наменклатуры ўлада. Не ўласнасць, а 
ўлада» [5, с. 112, 113]. 

Пасля распрацоўкі агульных тэарэтычных падыходаў да наменклатуры арганізацыйна-размер-
кавальны аддзел ЦК пачаў адпрацоўваць працэдуру праходжання, уліку і кантролю кадраў па кожнай 
з катэгорый пасад. Напрыклад, у 1924 г. у наменклатуру ЦК уваходзіла 59 пасад па наркамату 
фінансаў, у тым ліку па 1-й катэгорыі – 11 (наркам, яго намеснікі, начальнікі ўпраўленняў); па 2-й – 
48 (намеснікі начальнікаў упраўленняў, начальнікі аддзелаў). Па наркамату замежных спраў СССР у 
наменклатуру ЦК уваходзілі 64 пасады, з ліку якіх 19 прыходзілася на 1-ю катэгорыю (наркам, яго 
намеснікі, члены калегіі, загадчыкі аддзелаў і пададдзелаў), 2-ю – 45 (рэферэнты, загадчыкі некато-
рых аддзелаў, пададдзелаў, аддзяленняў) [2, с. 66–67]. Прыведзеныя даныя сведчаць, што ў наменк-
латуру ЦК з апарату ўрада СССР уваходзілі ўсе наркамы, іх намеснікі, члены калегій, большасць 
начальнікаў упраўленняў. Астатнія пасады ў наменклатуру ЦК уключаліся ў выбарачным парадку. 

Найбольш цяжка і марудна фарміравалася 3-я ведамасная катэгорыя пасад наменклатуры. У 
студзені 1925 г. Аргразмеркам ЦК выслаў цэнтральным установам спісы пасад, якія ўвайшлі ў на-
менклатуру ЦК. У сваю чаргу, наркамам і цэнтральным установам даручалася ў тыднёвы тэрмін вы-
значыць і ўзгадніць з Аргразмеркамам ЦК ведамасную наменклатуру. Такім чынам, 3-я катэгорыя не 
была наменклатурай ЦК, але цалкам ім кантралявалася. Пра гэта яшчэ раз напомніла Аргбюро ЦК у 
сваёй пастанове ад 16 лістапада 1925 г., у якой задача вызначэння асабістых спісаў наменклатур пад 
непасрэдным кіраўніцтвам Аргразмеркама ЦК ускладалася на ведамствы. Выконваючы пастанову 
Аргбюро ЦК, кожны наркамат, іншыя цэнтральныя ўстановы распрацоўвалі свой пералік пасад, але ў 
асноўным гэты спіс складаўся з начальнікаў, намеснікаў і памочнікаў начальнікаў упраўленняў; 
загадчыкаў, іх намеснікаў і памочнікаў розных структур (аддзелаў, пададдзелаў, секцый, бюро, 
аддзяленняў), а таксама інспектараў, рэферэнтаў, кансультантаў і ў некаторых установах навуковых 
супрацоўнікаў, спецыялістаў. Арганізацыйна-размеркавальны аддзел ЦК не абмяжоўваўся трыма 
катэгорыямі наменклатуры. У шэрагу выпадкаў праводзіўся ўлік і іншых катэгорый работнікаў 
урадавых устаноў, якія займалі невысокія тэхнічныя пасады, але мелі доступ да важнай інфар-
мацыі. Напрыклад, у жніўні 1925 г. улікова-размеркавальны аддзел ЦК патрабаваў у тыднёвы тэрмін 
прыслаць запоўненыя асабістыя лісткі на ўсіх машыністак і стэнаграфістак, членаў РКП(б), якія 
працавалі ва ўстановах Наркамата шляхоў зносін. Кантраляваліся і часовыя замяшчэнні наменкла-
турных пасад [2, с. 69].  

Як бачым, замест пралетарыяту да ўлады прыйшла партыйна-дзяржаўная наменклатура, якая 
клялася ў адданасці рабочаму класу, працоўным, служэнню іх інтарэсам, а на самай справе 
рэалізоўвала перш за ўсё асабістыя інтарэсы. «Гэта, – падкрэслівае А.П. Бутэнка, – станавілася 
рэальнасцю ўжо пры У. Леніне, але канчаткова замацавалася пры I. Сталіне» [4, с. 201]. Вельмі 
трапную, на наш погляд, ацэнку ролі і значэння наменклатуры ва ўмацаванні балышавіцкага 
таталітарнага палітычнага рэжыму дала ў сваей працы «Вытокі таталітарызму» X. Арэнд. «Няма 
сумнення, – піша яна, – што Ленін пацярпеў сваё вялікае паражэнне, калі з пачаткам грамадзян-
скай вайны вярхоўная ўлада, якую ён першапачаткова планаваў засяродзіць у Саветах, віда-
вочна перайшла ў рукі партыйнай бюракратыі. Але нават такое развіццё падзей, трагічнае для 
хода рэвалюцыі, неабавязкова вяло да таталітарызму. Аднак партыйная дыктатура дабаўляла 
яшчэ адзін клас да сацыяльнага расслаення (стратыфікацыі) краіны, якое ўжо развілася ў бю-
ракратыю, якая... валодала дзяржавай, як сваёй прыватнай уласнасцю» [1, с. 425]. X. Арэнд даку-
ментальна паказала, якія меры прымаліся I. Сталінам, каб «знішчыць астаткі ўлады Саветаў, якія, 
як галоўныя органы народнага прадстаўніцтва, яшчэ мелі пэўнае значэнне і засцерагалі ад абса-
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лютнага праўлення партыйнай іерархіі». На яе думку, ужо ў канцы 1920-х гадоў улада ад Саве-
таў цалкам перайшла ў рукі «цэнтралізаванай партыйнай бюракратыі» [1]. 

3 мэтаю павышэння адказнасці за кадраваю работу ў верасні 1928 г. было вырашана ўскласці ад-
казнасць за арганізацыйна-размеркавальную работу ў цэнтральных установах на аднаго з членаў 
калегіі. У маштабе СССР Цэнтральным камітэтам Усесаюзнай Камуністычнай партыі бальшавікоў 
(УКП (б), было зацверджана 79 такіх устаноў. Татальны кантроль за кадравымі прызначэннямі і 
перамяшчэннямі ў краіне садзейнічаў таму, што ўсе кандыдатуры на пасаду рэальна вырашаліся 
да пасяджэння камісіі па прыёме на работу. Адзначым, што ў наменклатурнай сістэме галоўнае – 
гэта пасада. Адсюль вынікае і тое, што супрацоўнік станавіўся наменклатурным толькі тады, калі 
ён атрымліваў пасаду. Пасля пастаноўкі ў Аргразмеркаме ЦК работніка на ўлік лёс яго залежаў 
ужо не ад непасрэднага начальніка, а ад партыйнага органа, да чыёй наменклатуры ён адносіўся.  

Хоць у партыйных дакументах неаднаразова канстатаваўся пераход да наменклатурнай 
сістэмы ўліку, размеркавання і падбору службовых пасад і кадраў, аднак з поўнай падставай 
пра яго завяршэнне можна весці гаворку толькі з другой паловы 1929 г. Менавіта 2 верасня гэтага 
года на арганізацыйнай нарадзе ў Аргразмеркаме ЦК было заяўлена, што пераход да наменклатурнай 
сістэмы закончаны [2, с. 74]. 

Такім чынам, у канцы 1920-х – пачатку 1930-х гг. наменклатура ў СССР стала ўсюдыпрані-
каючай, усеахопліваючай, падкантрольнай толькі ЦК УКП (б) сістэмай. Яна была жорстка цэнт-
ралізаваная, структурна аформленая. 3 гэтага часу ўладныя, камандна-адміністрацыйныя функцыі 
партыі дасягнулі той сілы, якая зрабіла дзяржаву для бальшавікоў цалкам упраўляемай. Праўда, 
у грамадстве заўсёды заставаліся людзі, якія тайна ці яўна аказвалі супраціўленне таталітарнай сістэме. 
3 імі бальшавікам прыйшлося весці доўгую, драматычную па сваіх выніках для гэтых людзей ба-
рацьбу. Не ўсе камуністы былі згодны з той кадравай палітыкай, якую праводзіў ЦК УКП(б). Так, 
у 1928 г. член партыі з 1917 г. Радзівілін пісаў у ЦКК: «У ведамствах і арганізацыях прызначэнні ў 
большасці праводзяцца па простых сімпатыях кіруючых адміністрацыйных асоб, таму тысячы 
здатных работнікаў, за рэдкім выключэннем, застаюцца без руху, драхлыя разбэшчаныя кадры 
праз свае кумаўскія сувязі манапалізавалі для сябе высокае палажэнне і пасты» [2, с. 79]. 3 цягам часу 
ўтваралася замкнутае наменклатурнае кола адных і тых жа людзей, якія пастаянна перамяшчаліся з 
месца на месца. Незадаволеныя наменклатурнай сістэмай былі і ў верхніх эшалонах улады. 
Асабліва паслядоўна і настойліва пра гэта гаварылі наркам замежных спраў СССР Г. Чычэрын і 
наркам знешняга гандлю Л.Б. Красін. Г. Чычэрын неаднаразова адпраўляў у Палітбюро ЦК пра-
тэсты ў сувязі з самавольнымі рашэннямі Аргразмеркама ЦК на ўключэнне ў наменклатуру ЦК 
пасад НКЗС без узгаднення гэтага пытання з наркаматам, валявым парадкам патрабаваў пры-
пыніць адклікаць і перакідваць на іншыя ўчасткі супрацоўнікаў наркамата.  

У партыйных органах усе наменклатурныя пытанні праходзілі пад грыфам «сакрэтна» ці 
«строга сакрэтна» і ніколі не былі прадметам публічнага абмеркавання. У апошнім бальшавікі 
былі вельмі зацікаўлены. Справа ў тым, что асаблівая сакрэтнасць у вырашэнні кадравых пытан-
няў давала ім магчымасць не звяртаць увагу на нормы дзяржаўнага (канстытуцыйнага) права, 
працоўнага і іншых галін заканадаўства, маніпуліраваць кадрамі ў сваіх інтарэсах. У краіне не 
было службовых пасад, лёс якіх маглі вырашыць выбары. Сістэма прызначэнняў стала важней-
шым інструментам заваявання ўлады І. Сталіным. 

Пануючае становішча партыі ў палітычным жыцці краіны вызначала і прыярытэты. У партый-
ным асяроддзі замацавалася разуменне таго, што партыйная работа – гэта вышэйшая, больш прэ-
стыжная дзейнасць, а дзяржаўная – другарадная, часовая. Кар’ерызм становіцца нормай паводзін на-
менклатуры. Трэба пагадзіцца з прафесарам У.А. Бажанавым, калі ён сцвярджае, што «ўвядзенне 
наменклатуры азначала фарміраванне ў СССР правячай эліты... рабочы тут перастае быць рабочым, 
селянін – селянінам, інтэлігент – інтэлігентам. Наменклатура – гэта кіруючая каста, элітарны слой 
партыі» [2, с. 88–89]. 

Сярод многіх тайнаў, якія прыкрывалі паўсядзённае жыццё наменклатурнай эліты ў 
СССР, асаблівае месца займаюць яе ільготы, прывілеі, дабрабыт. Яна прапаведавала аскетызм, 
ахвярнасць дзеля рэвалюцыі, ганьбуючы капіталістычнае акружэнне, а калі справа тычылася 
асабістага здароўя і адпачынку, адкідвала ўсе каноны афіцыйнай ідэалогіі і цынічна парушала 
этычныя нормы грамадскай маралі. Справа даходзіла да таго, што лячэнне і адпачынак наменкла-
туры былі ўведзены ў кампетэнцыю вышэйшых палітычных органаў партыі, а па сутнасці, і дзяр-
жавы. Ні адзін партыйны, савецкі, гаспадарчы дзеяч агульнасаюзнага маштабу (наркам, загадчык 
аддзела ЦК, член Прэзідыума ЦВК і інш.) не маглі «самастойна» захварэць, не маглі пайсці ў 
чарговы адпачынак без адпаведных рашэнняў Сакратарыята, Аргбюро і Палітбюро ЦК партыі 
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бальшавікоў. Канкрэтныя заявы вышэйшых кіраўнікоў дзяржавы з заключэннем лечкамісіі 
паслядоўна разглядаліся ўсімі вышэйназванымі інстанцыямі. Рашэнні прымаліся сакрэтна, 
людзі не павінны былі ведаць, хто ў партыйна-дзяржаўным кіраўніцтве краіны хварэе, а хто ў 
адпачынку. На наш погляд, узвядзенне лячэбна-аздараўленчых рашэнняў у ранг палітычных 
дазваляла партыйным органам маніпуліраваць кадрамі, зыходзячы не толькі са становішча іх 
здароўя, але і з іх палітычных паводзін і ідэалагічных поглядаў. Здароўе кіруючай эліты ста-
ла часткай характарыстыкі бальшавіцкага рэжыму, яго ідэалогіі. Але ўсе фінансавыя і матэры-
яльныя затраты на аздараўленне эліты павінна была несці дзяржава, а па сутнасці, насельніцтва 
краіны, якое ў разглядаемы перыяд не мела элементарных магчымасцей для аховы свайго здароўя. 
Бальшавіцкі рэжым адарваўся ад народа, паразітаваў за яго кошт, замыкаўся ў вузкім коле сваёй 
касты. 

Рост матэрыяльнага дабрабыту наменклатуры выклікаў незадавальненне сярод асобнай 
часткі членаў партыі, асабліва «старай гвардыі». Таму ў 1920-я гг. партыйнае кіраўніцтва павінна 
было манеўрыраваць. Невыпадкова IX Усерасійская канферэнцыя РКП(б) паставіла задачу «...выпра-
цаваць практычныя меры па ліквідацыі няроўнасці (ва ўмовах жыцця, у памеры заработку і г. д.) 
паміж «спецамі» і адказнымі супрацоўнікамі, з аднаго боку, і працоўнымі масамі, з другога боку» 
[7, с. 302]. X з’езд РКП (б) пацвердзіў «курс на ўраўнанне ў галіне матэрыяльнага становішча членаў 
партыі», а XII партканферэнцыя ўстанавіла для адказных партыйных работнікаў вышэйшы 
рубеж месячнай заработнай платы (партмаксімум). Сумы, якія перабольшвалі ўстаноўлены 
рубеж, павінны былі паступаць у партыйны фонд узаемадапамогі. Аднак гэта зусім не азначала, 
што партыйна-дзяржаўная наменклатура пачала жыць як і ўсё насельніцтва краіны. Ураўніцель-
ныя тэндэнцыі ў аплаце працы членаў Камуністычнай партыі прывялі да росту бясплатных 
прывілей для наменклатуры. Напрыклад, да 1947 г. члены Палітбюро ЦК, якія мелі вышэйшы са-
цыяльны і палітычны статус, не атрымлівалі заработнай платы наогул і поўнасцю забяспечваліся за 
кошт дзяржавы па неабходнасці [8, с. 449]. Па сваёй палітычнай вазе, а значыць, і па сацыяльна-
му статусу ўнутры самога слоя наменклатуры вылучаліся розныя ўзроўні наменклатуршчыкаў. 
Вышэйшая партыйная эліта складала прыкладна 20–30 чалавек. Потым ішла наменклатура ЦК, далей – 
абкамаў, райкамаў, гаркамаў. Пры ўсебаковым адзяржаўліванні жыццядзейнасці людзей савецкае 
грамадства ператварылася ў падданых чыноўнікаў. Бескантрольнасць бюракратыі пры адсутнасці 
дэмакратычных інстытутаў параджала на ўсіх ўзроўнях злоўжыванне ўладаю, пратэкцыянізм, ка-
рупцыю, валакіту і іншыя непазбежныя хібы адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Ужо ў першыя 
гады існавання бальшавіцкай улады ўсё гэта ў поўнай меры пачало праяўляцца. Праўда і тое, што 
пры І. Сталіне злоўжыванні ўладай жорстка караліся. У перыяд, калі на ўсю моц працаваў 
махавік рэпрэсій і кожны дзяржаўны служачы літаральна прасвечваўся, карупцыя была спра-
вай рызыковай, але ж яна непазбежна і заканамерна існавала ў розных формах. Жорсткія меры 
дапамагалі слаба, бюракратычная сістэма працавала па сваіх законах. Карупцыя дасягнула свайго 
апагею ў брэжнеўскія часы, калі наменклатура бескантрольна распараджалася ўсім у дзяржаве, 
не баючыся лагераў і расстрэлаў, як гэта было пры І. Сталіне. 

Як ужо гаварылася, наменклатурны прынцып кіравання краінай пачаў складвацца адразу пасля 
прыходу да ўлады бальшавікоў, але ж у поўным аб’ёме ён аформіўся ў канцы 1920-х – 1930-я гг. 
Свайго эпагею, «дасканаласці» і «якасці» наменклатура  дасягнула  пры І.  Сталіне.  Ён выз-
начыў і асноўныя канцэптуальныя патрабаванні для тых, хто павінен уваходзіць у наменкла-
турны склад: «Людзі, якія ўмеюць ажыццяўляць дырэктывы, могуць зразумець дырэктывы, мо-
гуць прыняць дырэктывы, як свае родныя, і ўмеюць праводзіць іх у жыццё» [10, с. 396]. Зразумела, 
што сталінская, а тым больш і паслясталінская наменклатура была больш адукаваная, чым 
ленінская. Стала прэстыжным атрымаць вышэйшую адукацыю. Аднак вучоба з кожным годам усё 
больш падмянялася ўладным прысвайваннем адукацыі і кваліфікацыі наменклатуршчыкамі. Ужо ў 
1939 г. сярод членаў ЦК больш за 80 % яго складу мелі вышэйшую адукацыю. Характэрна, што з 
элітнай наменклатуры аказаліся фактычна выключанымі прафесіянальныя юрысты і эканамісты, 
а пераважалі інжынеры і ваенныя. Такія спецыялісты перш за ўсё былі патрэбны ў тэхнакра-
тызаванай таталітарнай дзяржаве.  Як заўважыла прафесар Л.І.  Семяннікова, «у дэмакратыч-
ных краінах наадварот характэрна перавага ў шэрагах вышэйшай палітычнай эліты эканамістаў і 
асабліва юрыстаў. У Кангрэсе ЗША, напрыклад, больш за 50 % яго складу маюць юрыдычную аду-
кацыю. Гэта тлумачыцца тым, што ў прававой дзяржаве неабходна пастаянна клапаціцца пра дак-
ладнае выкананне законаў» [8, с. 450]. 

Такім чынам, пералік найболын важных службовых пасад у савецкай дзяржаве, прызначэнне на 
якія і зняцце з якіх ажыццяўлялася рашэннем адпаведных партыйных органаў, увайшоў у нашу 
гісторыю пад паняццем «наменклатура». Больш шырока яно прымянялася для абазначэння правячай 
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партыйна-дзяржаўнай і гаспадарчай эліты. Ад імя народа і па даручэнню партыйнага правадыра яна 
распараджалася дзяржаўнай уласнасцю, у тым ліку і жыццём людзей. Наменклатура была ўсема-
гутная, ад яе залежала, якое месца зойме чалавек у сацыяльнай структуры, у дзяржаўнай сістэме раз-
меркавання. Яна бескантрольна распараджалася грамадскім багаццем, якое было назапашана дзесят-
камі мільёнаў грамадзян. Партыйна-дзяржаўны наменклатурны чыноўнік не меў нічога, акрамя месца 
ў наменклатуры. Страта гэтага месца азначала ператварэнне яго ў звычайнага чалавека. Таму наменк-
латура так жорстка і пільна сачыла за захаваннем правілаў гульні ў таталітарнай сістэме: яна застава-
лася ўсемагутнай, пакуль захоўваўся ўстаноўлены рэгламент. Чыста наменклатурнае кіраванне ў 
СССР праіснавала палову стагоддзя – да канца 1980-х гг. 
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ОРГАНЫ ДЗЯРЖАЎНАЙ БЯСПЕКІ Ў МЕХАНІЗМЕ ЎМАЦАВАННЯ САВЕЦКАГА 
ПАЛІТЫКА-ПРАВАВОГА РЭЖЫМУ 

(20-я – пачатак 30-Х гг. ХХ ст.) 
Аналіз нарматыўных прававых актаў дазваляе свярджаць, што з моманту свайго ўтварэння савецкія органы 

дзяржаўнай бяспекі атрымалі юрыдычную магчымасць пашыраць свае функцыянальныя абавязкі. З сярэдзіны 20-х гг. паза-
судовыя паўнамоцтвы былі пакладзены ў аснову дзейнасці Аб’яднанага дзяржаўнага палітычнага ўпраўлення. Асабліва 
ўзмацнілася іх прымяненне ў канцы 20-х – пачатку 30-х гг., калі партыя бальшавікоў прыступіла да ліквідацыі так званага 
кулака як класа. Па сутнасці, праваахоўныя органы сталі інструментам станаўлення і ўмацавання аўтарытарнага рэжы-
му і перарастання яго ў таталітарны палітыка-прававы рэжым. 

З першых дзен існавання савецкая ўлада зарэкамендавала сябе як цвёрдая і бескампрамісная сіла, 
якая мае намер выкарыстоўваць для захавання рэвалюцыйных заваёў любыя сродкі, ў тым ліку і са-
мыя жорсткія. Менавіта ад бальшавіцкіх кіраўнікоў зыходзілі ўказанні аб прымяненні рашучых мер 
да тых, хто перашкаджаў ажыццяўленню рэвалюцыйных мерапрыемстваў. Таму ўжо 7 (20) снежня 
1917 г. Саветам народных камісараў (СНК) было прынята рашэнне аб утварэнні сіл дзяржаўнай 
бяспекі – Усерасійскай надзвычайнай камісіі па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам (УНК). 

Факты сведчаць, што УНК стваралася ў абставінах сакрэтнасці. У прыватнасці, тэкст пастановы 
СНК ад 7 (20) снежня не быў апублікаваны, а ў «Известиях ЦИК» ад 10 снежня 1917 г. з’явілася 
толькі кароткае паведамленне, што Саўнаркам утварыў УНК па барацьбе з контррэвалюцыяй і саба-
тажам і ўказваўся адрас яе размяшчэння ў Петраградзе. Нават у «Зборы ўзаканенняў і распара-
джэнняў РСФСР» за 1917–1918 гг. пра УНК не ўпамінаецца. Упершыню няпоўны тэкст пастановы 
СНК ад 7 (20) снежня 1917 г. быў надрукаваны ў 1920 г., а больш поўны – у 1926 г. Арыгінальная 
(сапраўдная) версія гэтага дакумента з’явілася ў друку толькі ў 1958 г. – у гады хрушчоўскай адлігі 
[4, с. 79]. Таму можна пагадзіцца з вядомым амерыканскім даследчыкам Р. Пайпсам, які сцвярджае: 
«Тое, што ў момант утварэння НК не былі перададзены галоснасці яе функцыі і паўнамоцтвы, мела 




