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IX 1МЁНЫ УСЛАУЛЯЮЦЬ ПСТОРЫЮ 
САЦЫЯЛЬНА-ГУМАШТАРНЫХ КАФЕДРАУ УН1ВЕРС1ТЭТА

У фокусе нашага даследчага пошуку знаходзяцца 1мёны выкладчыкау 
кафедрау сацыяльна-гумаштарных дысцыплш, хто у гады ваеннага л1халецця 
змагауся на франтах Вялжай Айчыннай вайны, партызашу у беларусюх 
лясах, удзельшчау у вызваленш роднай крашы, а таксама прынёс вызваленне 
шшым народам Еуропы, паказваючы прыклады мужнасщ, гера1зму 
i самаадданасщ.

Паводле дакументальных крынiц, будучыя студэнты iняза не толькi 
абаранялi рубяжы Масквы, Ленiнграда i Сталшграда, удзельнiчалi у парты- 
занскiм руху на акупаванай тэрыторьй Беларусi, але i ваявалi на Бранскiм, 
Заходшм, Ленiнградскiм, Сталiнградскiм, Цэнтральным, Пауночна-Заходшм, 
на 1-м, 2-м, 3-м Беларусюх, 2-м Прыбалтыйсюм, 4-м Украiнскiм франтах, 
вызвалялi Вiцебск, Вiльнюс i Каунас, бралi Варшаву, Берлiн i iншыя гарады.

Сярод фактычных абаронцау Айчыны -  будучыя студэнты, выкладчык 
i супрацоушю Мiнскага iняза. У лiку першых, хто у чэрвенi 1941 г. стау на 
абарону Радзiмы, бы!И iмёны франтавжоу -  Сямёна Васiльевiча Буракоуска- 
га, Якава Мендзелевiча Воушына, Аляксандра Дзмiтрыевiча Калеснiкава, 
Льва Глебавiча Калядзiнскага, Паула Iльiча Копанева, Паула Яфiмавiча Му- 
рашкi, Людмiлы Аляксандрауны Сухаравай, Мiкалая Мiкалаевiча Сяржанiна, 
Расщслава Цiмафеевiча Шлопака.

Па рознаму складвауся баявы лёс кожнага з iх, аднак яны усё у н е ^  
канкрэтны уклад у агульную перамогу над ворагам -  германскiмi акупантамi, 
яюя летам 1941 г. абрынулiся вайной на заходш рубеж савецкай крашы.

С. В. БуракоУскi быу прызваны на службу у 27-ы артылерыйсю полк 
27-й стралковай дывiзii у г. Вiцебску у кастрычнiку 1926 г. Пасля уваходжан- 
ня Заходняй Беларусi у БССР -  шструктар палiтаддзела 36-й кавалерыйскай 
дывiзii у г. Ваукавыску. У апошнi перадваенны год працавау у якасцi стар- 
шага выкладчыка гiсторыi УКП(б) у Барысаусюм танкавым вучылiшчы, якое 
на рацэ Бярэзша у раёне горада Барысава арганiзавала абарону пад юрау- 
нiцтвам начальнiка вучылiшча корпуснага камюара I. З. Сусайкава. Сярод 
абаронцау гэтага рубяжа быу i палггрук С. В. БуракоУскi.

Пасля адступлення ён быу адпраулены у г. Саратау. Там працавау на- 
чальшкам сацыяльна-эканамiчнага цыклу, потым да лютага 1942 г. выконвау 
абавязкi ваенкама 458-га артылерыйскага палка Пауночна-Заходняга фронту. 
З лютапада 1942 па лшень 1943 г. -  намеснiк начальшка палггаддзела i сакра- 
тар парткамюи 74-й артылерыйскай брыгады, 27-й артылерыйскай дывiзii 
2-га Прыбалтыйскага фронту. Скончыу вайну у званнi маёра. Узнагароджаны 
за баявыя заслугi ордэнам Чырвонай зоркi, Айчыннай вайны I ступеш, меда- 
лём «За перамогу над Гермашяй у Вялiкай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.».



Пасля заканчэння вайны працавау дырэктарам Бабруйскага настаунщка- 
га iнстытута, загадвау кафедрай маркЫзма-лешшзма. З верасня 1954 г. у су- 
вязi з лжвщацыяй Бабруйскага настаунщкага iнстытута пераведзены на 
пасаду старшага выкладчыка кафедры марскЫзма-лешшзма Мiнскага iняза. 
У лютым 1955 г. абарашу кандыдацкую дысертацыю на тэму «Барацьба 
Камунiстычнай партыi Савецкага Саюза за умацаванне саюза рабочага класа 
i сялянства у перыяд пераходу на мiрную работу (1921-пачатак 1922 гг.)».

А. Дз. Калесшкау быу прызваны у Чырвоную армш у Курску у вераснi 
1941 г. Праходзiу службу у Свярдлоуску, дзе якраз праходзiла фармiраванне 
новага складу 88-й стралковай дывiзii, якая з лютапада 1941 г. адразу ж была 
адпраулена на фронт для удзелу у абароне Масквы, дзе ёй прышлося весцi 
упартыя баi з вайсковымi часцямi групы армiй «Цэнтр» у ходзе яе восеньскай 
наступальнай аперацыi «Тайфун». У далейшым служыу у дзеючай армй на 
Заходнiм фронце, з лютапада 1942 г. па чэрвень 1945 г. -  камсорг батальёна 
88-га стралковага палка на 1-м Беларусюм, 4-м Украшсюм франтах. Завяр- 
шыу вайну у Румынii у званш маёра. Узнагароджаны медалямi «За абарону 
Масквы», «За баявыя заслугi», «За перамогу над Гермашяй у Вялшай 
Айчыннай вайне 1941-1945 гг.». З 1 верасня 1967 г. працавау выкладчыкам 
гюторьй КПСС на факультэтах французскай i iспанскай моу МДП1ЗМ.

П. Я. Мурашка быу прызваны у Чырвоную армiю у лiстападзе 1939 г. Па 
чэрвень 1941 г. -  курсант палкавой школы, камандзiр аддзялення i памочшк 
камандзiра узвода 747-га стралковага палка 172-й стралковай ды^зй1, якая 
дыслацыравалася каля г. Тулы у г. Сталшагорск (цяпер Нова-Маскоуск. -  
С. Н.). З лшеня 1941 г. па верасень 1941 г. старшына роты, старшы пiсар 
935-га стралковага батальёна у г. Яфрэмау. На працягу месяца быу курсантам 
пяхотнага вучылшча у Яраслаулi. Пасля яго заканчэння па жшвень 1942 г. 
камандавау узводам 1111-га стралковага палка 330-й стралковай дытзй, якая 
вяла баявыя дзеянш на Заходшм фронце. Са жнiуня 1942 па май 1944 г. -  
старшы ад’ютант штаба гэтага ж батальёна, прымау удзел у баях на Заходшм 
i 2-м Беларусюм франтах. З мая 1944 па чэрвень 1945 г. быу першым памоч- 
шкам начальнiка штаба 1111-га стралковага палка 330-й стралковай дывiзii 
на 2-м Беларусюм фронце. Вайну завяршыу у Германii у званнi маёра. Узна
гароджаны чатырма ардэнамi Чырвонага Знамя, Айчыннай вайны I ступеш, 
Айчыннай вайны II ступенi, Чырвонай зоркi, а таксама 4 медалям^ у тым лiку 
«За абарону Масквы», «За вызваленне Варшавы», «За перамогу над Герма- 
нiяй у Вялшай Айчыннай вайне» i «За безадказную службу II ступенi».

Свой першы баявы ордэн -  ордэн Чырвонага Знамя -  П. Я.Мурашка 
атрымау за доблесць пры фаршраванш ракi Проня, што пад Чаусамк Полк 
iмкнууся выбiць немцау з супрацьлеглага берага. Аргашзаваушы пераправу 
на падручных сродках, салдаты заляглi, не адважвалюя працягваць насту- 
пленне. Павел Яфiмавiч уласным прыкладам падняу байцоу i павёу у атаку. 
Калi непадалёк паказалiся нямецкiя танкi, ён даставiу з нашага берага су- 
працьтанкавыя ружжы i прыняу бой, пакуль не атрымау раненне.

1 Размова щзе пра дыв1з1ю новага фарм1равання, назва якой да гэтага належала леген- 
дарнай 172-й стралковай дыв1зи, якая пад камандаваннем генерал-маёра М. Ц. Раманава 
упарта абараняла Дняпроуск1 рубеж у раёне Магшёва да канца лшеня 1941 г.
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У ходзе аперацый «Багращён» Павел Мурашка удзельшчау у вызваленш 
Магшёва i Магшёускай вобласщ. За паспяховае выкананне баявых задач 
i арганiзацыю пераправы батальёна цераз раку Днепр быу узнагароджаны ор- 
дэнам Вялiкай Айчыннай вайны II ступенi. Пазней атрымау ордэн Чырвонай 
Зоркi за актыуны удзел у баях на Одры. Так, у сакавщкую ноч 1945 г. нечака- 
на на полк напала адыходзячая нямецкая пяхота. Першым, хто выявiу пагро- 
зу, быу намесшк начальнiка штаба П. Я. Мурашка. Ён жа аператыуна аргаш- 
завау паспяховы адпор нападзенню ворага, за што быу адзначаны ордэнам 
Айчыннай вайны I ступеш.

М. М. Сяржанш з кастрычнiка 1940 па люты 1941 г. служыу радавым 
8-га чыгуначнага палка на ст. Шылка, пасля чаго працягвау службу, з лютага 
да чэрвеня 1941 г. прайшоу курс малодшых афiцэрау у 1ркуцку, потым слу
жыу у рэдакцыях газет 97-й i 83-й гвардзейскiх стралковых ды^зш, 10-й ар- 
тылерыйскай дывiзii на Заходшм, Бранскiм, 1-м i 3-м Беларусюх франтах. 
Узнагароджаны трыма ардэнамi -  Айчыннай вайны II ступеш, Чырвонай 
зорю, Польсюм залатым крыжом за заслуп, мае 8 медалёу за удзел у Вялiкай 
Айчыннай вайне.

Пасля вайны скончыу Ваенны iнстытут. З лiстапада 1962 г. працавау 
у Мiнскiм iнязе на кафедры фшасофй i палiтэканомii, дзе, пасля знаходжання 
у гадавой астрантуры, падрыхтавау кандыдацкую дысертацыю на тэму 
«Чыгуначны транспарт Польскай Народнай рэспублжй эканамiчна-геагра- 
фiчны агляд», якую паспяхова абарашу у 1969 г.

У Р. Ц. Шлопака ваенная бiяграфiя пачалася у кастрычнiку 1939 г., калi 
ён служыу у Сярэдне-Азiяцкай ваеннай акрузе. Са жнiуня 1941 па снежань 
1942 г. -  намесшк камандзiра, камандзiр штабной роты 87-га асобнага 
батальёна сувязi 87-й асобнай туркменскай брыгады, якая дзейшчала 
у Маскоускай зоне абароны Пауночна-Заходняга фронту. З красавiка па ль 
пень 1943 г. Расцiслау Цiмафеевiч ваявау на Заходнiм фронце, быу намесш- 
кам камандзiра батальёна, з лшеня па верасень знаходзiуся у рэзерве афiцэр- 
скага складу 21-й армй Заходняга фронту. З верасня 1943 па лшень 1944 г. 
быу начальшкам сувязi 226-га стралковага Вiцебскага палка 63-й стралковай 
Вщебскай дывiзii 3-га Беларускага фронту. У армй прайшоу шлях ад рада- 
вога салдата да капгтана, начальшка сувязi стралковага палка. У лшеш 
1944 г. у баях пад г. Каунасам быу цяжка паранены. Пасля лячэння у т п1~та.- 
лях быу звольнены у запас Чырвонай Армй. У 1944 г. узнагароджаны двума 
ордэнамi Чырвонай зорю Айчыннай вайны I ступеш, медалем «За перамогу 
над Гермашяй у Вялшай Айчыннай вайне 1941-1945 гг.».

З 1962 г. па 1967 г. працавау на кафедрах псторый КПСС, а таксама фша
софй i палгоканомй Мшскага шяза, пасля чаго быу камандзiраваны ЦК КПБ 
на работу у Мiнскую партыйную школу у якасцi дацэнта кафедры псторый 
КПСС.

Нават некалькi прыведзеных iмёнау пераканауча сведчаць пра тое, што 
у гады Вялжай Айчыннай вайны нашы франтавiкi сваiм ратным удзелам 
у баявых дзеяннях здабывалi вялшую Перамогу, пасля чаго служылi на шве 
выхавання настаунiкау замежнай мовы у Мiнскiм iнязе.


