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РЭКТАР БДУ ПАРФЕН ПЯТРОВІЧ САВІЦКІ

"Я ганаруся тым, што захавау універсітэт".

У сялянскай сям’і Пятра Савіцкага з мястэчка Гайшын Прапойскай во- 
ласці Быхаускага павета Маплёускай губерні (суч. Слаугарадскі раён Mari- 
лёускай вобласці)1 28 кастрычніка 1904 г. нарадзіуся трэці сын, якому далі 
імя Парфен. Маці рана памерла, і таму на плечы бацькі лёг увесь клопат аб 
дзецях. Сваёй зямлі не было, і, каб зарабіць грошы, бацька уладкавауся на 
лесараспрацоукі і лесасплау чорнарабочым плытагонам2. Сям’я жыла бед
на. У гады вучобы у земскай школе працавау па найму i Парфен. У 1916 г. 
ён паступіу у Прапойскае вышэйшае пачатковае вучылішча, якое скончыу у 
1920 г. Пасля вучобы рабіу на будоулях. У 1922 г., калі яго бацька урэшце 
атрымау зямлю, пачау яму дапамагаць. У тым жа годзе ён уступіу у ЛКСМБ. 
хутка стау сакратаром мясцовай ячэйкі. У 1925-1927 гг. Парфен Савіцкі быу 
сакратаром i старшынёй сельсавета. У ліпені 1927 г. яго прынялі у 
Прапойскую раённую арганізацыю як сябра ВКП(б). У гэтым жа годзе PK 
КП(б)Б вылучыу П. Савіцкага старшынёй крэдытнага сельскагаспадарчага 
таварыства, потым П. Савіцкі атрымау накіраванне на вучобу у Мінск у 
Камуністычны універсітэт Беларусі імя У.і. Леніна на прапагандысцкае ад- 
дзяленне3. Парфен Савіцкі добра вучыуся і таму быу пакінуты у ВКСГШ на 
выкладчыцкай працы на кафедры ленінізму і гісторыі ВКП(б), адначасова 
з’яуляуся рэдактарам шматтыражнай газеты "Ленінец". У канцы 1935 г. па 
рашэнню Мінскага гаркома КП(б)Б П. Савіцкі быу уведзены у склад аргбюро 
ствараемага Варашылаускага райкома КП(б)Б (суч. Савецкі раён г. Мінска), 
дзе працавау у якасці інструктара да лістапада 1936 г. У тэты ж час згодна 
пастанауленню бюро ЦК КП(б)Б П.П. Савіцкі быу накіраваны на завочную 
вучобу у Інстытут чырвонай прафесуры. 3 лістапада 1936 г. па рашэнню 
Мінскага гаркома КП(б)Б і ЦК КП(б)Б ён узначаліу аддзел школ гаркома 
КП(б)Б. У 1937 г. П.П. Савіцкі быу абраны першым сакратаром Кагановіцка- 
га (суч. Кастрычніцкі раён) райкома партьи, а затым -  друпм сакратаром 
гаркома КП(б)Б4

Ён верыу у камуністычную ідэю, будучы сапраудным сынам свайго часу. 
Добры i сумленны па характеру, не Mqr хлусщь ні у дробязях, ні у буйным5. 
Ён быу чалавекам дастаткова адукаваным па тым часе, i тэта, мусіць, мела 
значэнне пры вылучэнні яго кандыдатам у дэпутаты Вярхоунага Савета 
I склікання. На адбыушыхся 26 чэрвеня выбарах ён стау дэпутатам Вярхоу
нага Савета БССР i тады ж быу абраны членам ЦК КП(б)Б6.

Універсітэт у тыя часы скаланалі тыя ж падзеі, што і усю краіну. 16 ліпе- 
ня 1938 г. быу арыштаваны як "вораг народа" рэктар У.С. Бабрауніцкі, i БДУ 
у чарговы раз застауся без кірауніка . Пачынауся новы перыяд частай 
замены намеснікау рэктара. Перыядычныя хвалі арыштау не спынялі працу
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універсітэта, аднак уся атмасфера варожасці, падазронасці, недаверу пад- 
рывала вучэбны і навуковы працэсы.

Але універсітэцкі механізм працягвау працаваць. У ліпені адбыуся чарго- 
вы выпуск біёлагау, фізікау, матэматыкау, хімікау -  132 чалавекі, з іх 44 
здалі дзяржэкзамены на выдатна. Новы набор паказау невялікі рост -  на 
250 месц было пададзена 500 заяу. Турбавала іншае. Назіралася пагар- 
шэнне дысцыпліны. 1087 студэнтау (амаль увесь БДУ) рэгулярна прапус- 
калі заняткі. 12 кафедрау не мелі ніводнага прафесара, а 30 аспірантау -  
навуковых кіраунікоу. Павялічвалася залежнасць універсітэта ад часовых 
выкладчыкау, аб чым з непакоем паведамляу прарэктар па вучэбнай част- 
цы П. Дзёмін. Колькасць іх складала палову усіх навукоуцау БДУ, пад іх 
ладзіліся расклады, але "гастралёры" не заусёды добрасумленна выконва- 
лі вучэбныя планы, і апошнія бясконца змяняліся. У бібліятэцы БДУ адсут- 
нічалі неабходныя падручнікі (гэта не дзіва, бо ранейшыя, што былі скла- 
дзены "ворагамі народа”, спальваліся)8. Натуральна, вінаватымі у гэтых і 
іншых бядотах аб’яуляліся "ворагі народа, арудаваушыя у HKA БССР і у 
БДУ, якія імкнуліся разваліць вышэйшую школу. Яны зрывалі забеспячэнне 
БДУ высокакваліфікаванымі кадрамі.

3 пачаткам навучальнага года дысцыпліна сярод студэнтау i выкладчы
кау не палепшылася. Было відавочна па усім, што кірауніцтва не у стане 
наладзіць нармальную работу універсітэта. Таму намеснік па адміністра- 
цыйна-гаспадарчай частцы Ліхтарнікау, які выконвау абавязкі рэктара, хутка 
быу абвінавачаны у самадурстве, безгаспадарчасці i бязмэтных растратах 
грошай, а пасля у п’янках, паездках на курорт i г. д. -  толькі не у няуменні 
кіраваць установай'” . 15 лістапада ён быу вызвалены ад сваіх абавязкау і 
загадам HKA БССР № 3466 в. а. дырэктара (рэктара) БДУ быу прызначаны 
Л.М. Шнеерсон11.

Міжтым у вышэйшай адукацыі адбыліся істотныя змены, што хутка пау- 
плывалі на жыццё БДУ. 5 верасня 1938 г. CHK СССР зацвердзіу тыповы 
Статут вышэйшых навучальных устаноу. Статут вызначау ролю і задачы 
факультэтау, кафедрау, якія з’яуляліся цяпер асноунай вучэбнай арганіза- 
цыяй ВНУ і непасрэдна ажыццяулялі вучэбна-метадычную і навукова-да- 
следчыцкую працу. Замацоуваліся Статутам і такія склаушыяся і апрау- 
даушыя сябе на практыцы формы вучэбнай работы, яклекцыя, вытворчая і 
педагагічная практыка, кансультацыі, самастойная праца студэнтау. Статут 
рэгламентавау пачатак і канец навучальнага года, парадак зацвярджэння 
планау і праграм, вызначау чатырохбальную сістэму адзнак12. Усё гэта уно- 
сіла адпаведныя карэктывы у дзейнасць БДУ.

Натуральна, што ажыццяуляць гэтыя задачы павінен быу рэктар універ- 
сітэта. 13 снежня 1938 г. загадам № 3762 HKA БССР рэктарам БДУ быу 
прызначаны П.П. Савіцкі13. Парфен Пятровіч прыняу універсітэт у складзе 5 
факультэтау (біялагічны, геаграфічны, гістарычны, фізіка-матэматычны, хі- 
мічны). 24 кафедрау. У БДУ вучыліся 1249 студэнтау i 52 аспіранты. Вучэб
ны працэс ажыццяулялі 118 навукоуцау, у тым ліку 16 прафесарау, 57 да- 
цэнтау i старшых выкладчыкау, 45 асістэнтау i выкладчыкау. Пры БДУ 
мелася 7 інтэрнатау. Бюджэт універсітэта складау 4,6 млн рублёу14.

Перад новым кірауніцтвам паусталі задачы па нармалізацыі работы уні- 
версітэта, сярод якіх як першапачатковых рэктар бачыу правядзенне сту- 
дэнцкіх сходау, дзе кожны факультэт павінен быу вызначыць свае канкрэт- 
ныя абавязкі па барацьбе за умацаванне працоунай дысцыпліны15. Надава- 
лася увага глыбокаму вывучэнню асноу маркшму-ленінізму, "Кароткага 
курса гісторыі ВКП(б)". Важна было вырашыць праблемы з вучэбнымі і ін- 
тэрнацкімі плошчамі: у біялагічным корпусе сканцэнтраваліся біяфак, ист
фак, рабфак, уся адміністрацыя, бібліятэка, студэнцкія арганізацыі. Там жа 
некалькі аудыторый былі заняты лад інтэрнат, што, натуральна, не спрыяла
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нармальнаму навучанню. Студэнты истфака, напрыклад, вымушаны былі 
займацца у хімічных лабараторыях i Заалапчным музеі16. Ba універсітэцкім 
гарадку, збудаваным адмыслова для БДУ, у той час размяшчаліся цалкам 
ці часткова інстытуты -  педагапчны, медыцынскі, політэхнічны, народнай 
гаспадаркі. БДУ займау 3 карпусы -  біялагічны (суч. геафак), хімічны (суч. 
НДІЯП), фізіка-матэматычны (суч. рэктарат).

На шляху нармалізацыі атмасферы у калектыве БДУ, спустошаным па- 
літычнымі рэпрэсіямі, Парфена Пятровіча чакалі цяжкасці. Мнопх навукоу- 
цау насцярожвала тое, што ён прыйшоу з партыйных органау. П.П. Савіцкі 
разумеу, што пераламіць гэтыя негатыуныя адносіны можна толькі уласным 
аутарытэтам . Для выканання пазначаных задач лад кантроль былі узяты 
наведванне лекцый і агульная дысцыпліна. Пачалася барацьба з п'янствам 
сярод студэнтау, крадзяжамі, грубасцю і г. д. Каб часткова вырашыць 
праблему з жыллём, прыйшлося заняць "ленінскія куткі" інтэрнатау1 .

Парфен Пятровіч не быу буйным навукоуцам, але як сціплы чалавек не 
выкарыстоувау сваю пасаду для атрымання навуковых ступеней, а засяро- 
дзіу намаганні на арганізацыйных справах на карысць універсітэта. Так, ён 
садзейнічау адкрыццю асобнага філалагічнага факультэта: 24 мая 1939 г. 
афіцыйна быу аб’яулены набор студэнтау у колькасці 60 чалавек. Для фа
культэта рэктар дамогся перадачы вучэбных плошчау зачыненага Мінскага 
рабфака. Універсітэт атрымау 9 вучэбных аудыторый i 178 інтэрнацкіх 
месц . Клопат Парфена Пятровіча аб універсітэце праяуляуся як у вялікім, 
так i у малым. Напрыклад, адкрыццё кніжнага кіёска, аб чым неаднаразова 
прасілі студэнты і супрацоунікі, стала магчымым толькі з яго дапамогай20.

У верасні адбылася падзея, што атрымала у псторыі назву "Уз’яднанне 
Заходняй Беларуа з БССР". 3 нагоды дня 17 верасня у БДУ адбыуся буйны 
мітынг. I раней абаронна-масавая работа не заставалася па-за увагай. Ця- 
пер жа яна станавілася амаль першаснай справай. Так, калі у лютым 
1939 г. у БДУ было 35 абарончых гурткоу з агульнай колькасцю больш за 
700 чалавек, то ужо у верасні -  1300 чалавек. У БДУ дзейнічалі гурткі 
паветранай абароны, садзейнічання арміі, хімічнай абароны, "варашылау- 
скіх стралкоу", "варашылаускіх кавалерыстау", матацыклетны, планерны, 
кулямётчыкау, ауташкола. Зімою студэнты вучыліся яздзе на лыжах за 
матацыкламі, машынамі, коньмі. За 1938-1939 гг. было падрыхтавана 
больш за 800 "варашылаускіх стралкоу", 1539 значкістау хімабароны, 170 
студэнтау авалодалі аутамабілем, 130 -  матацыклам, 280 -  атрымалі значкі 
парашутыстау, было падрыхтавана 52 коннікі. Па абаронных вщах спорту у 
БДУ праводзіліся міжфакультэцкія спаборніцтвы. У 1939 г. БДУ па абарон- 
чай рабоце сярод ВНУ заняу I месца21. 1939-1940 гг. вызначылі тэндэнцыю 
па пад’ёму універсітэта пасля папярэдніх крывавых чыстак, хаця ранейшых 
навукоуцау засталося мала. 3 мэтай павелічэння аутарытэту вучоных былі 
шырока адзначаны гадавіны навуковай і педагапчнай дзейнасці У.М. Пер- 
цава, М.М. Нікольскага. Важнай падзеяй ва універсітэце сталі выбары у АН 
БССР. Вучоны Савет БДУ вылучыу кандыдатамі у акадэмікі і члены-карэс- 
пандэнты прафесарау У.М. Перцава, М.Е. Макушка, М.А. Прыляжаева, 
М.С. Акулава, Ф.Г. Асіпенка, А.В. Гельфанда, І.А. Вятохіна, М.М. іванова, 
дацэнта М.Е. Кавалёва22.

У 1939/40 навучальным годзе не без намаганняу рэктара павялічыуся 
бюджэт БДУ i склау 5762 тыс. рублёу. Тэта дазволіла, акрамя абнаулення 
вучэбнага i навуковага абсталявання, пачаць у 1940 г. выданне часопіса 
"Вучоныя запіскі БДУ" з пстарычным, біялагічным, геаграфічным, фізіка- 
матэматычным, хімічным, філалагічным выпускамі, а таксама адкрыць 10 
лютага 1940 г. Гісторыка-археалагічны музей23.

Увесь тэты час П.П. Савіцкаму даводзілася абараняць вучэбныя і інтэр- 
нацкія плошчы. Неабходна было знаходзіць сродкі на рамонт інтэрнатау,
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значная частка якіх уяуляла тыповыя барачныя будынкі на зное па вул. 
Студэнцкай. У ліпені 1940 г. рэктар быу вымушаны звярнуцца да старшыні 
CHK СССР, каб не дапусціць далейшага скарачэння матэрыяльнай базы 
БДУ, паколькі галоуны корпус, прызначаны для гуманітарных факультэтау, 
перадавауся штабу БАБА, а бытавыя памяшканні -  радыёзаводу. Лепшы 
інтэрнат да 1 верасня перадавауся віленскім працоуным. CHK БССР рых- 
тавауся забраць частку хімічнага корпуса БДУ. У інтэрнатах універсітэта не 
хапала месцдля большай паловы навучэнцау новага прыёму24.

Нягледзячы на усе меры, узрастала колькасць прапушчаных заняткау. 
Асаблівыя цяжкасці узніклі пасля пастановы CHK СССР "Аб усталяванні 
платнасці за навучанне у вышэйшых навучальных установах i аб змене 
парадка прызначэння стыпендый студентам”. За паугоддзе неабходна было 
унесці 200 р. на стацыянары, 100 р. -  на завочным аддзяленні. Студэнты, 
якія не маглі заплаціць, выключаліся. Ba універсітэце, педінстытуце пратэст 
супраць гэтага набыу форму адкрытых хваляванняу. Справай заняліся 
органы НКУС БССР25.

Усе гэтыя турботы клаліся на плечы рэктара. У рэдкія вольныя гадзіны, 
што з'яуляліся у яго, П.П. Савіцкі бывау на прыродзе, якую ён вельмі любіу. 
Менавіта з яго лёгкай рукі быу пашыраны і палепшаны батанічны сад на 
тэрыторыі універсітэта. Ha апошнім паверсе у паувежы біялапчнага корпуса 
па яго ініцыятыве была створана аранжарэя. у якой вырошчваліся экзатыч- 
ныя кветкі і расліны. У сваім кабінеце у акне паміж шыбамі Парфен Пят- 
ровіч трымау вулей. Калі у яго быу час ці з'яуляуся дрэнны настрой, ён лю- 
біу падоугу стаяць і назіраць за пчоламі.

Кожны раз П.П. Савіцкі здымау на лета дамок у вёсцы i жыу там з 
сям’ёй. хаця яму як рэктару i члену ЦК КП(б)Б належала адпачываць у ад- 
мысловых санаторыях. Але ён любіу самоту. Штогод на гэтай дачы рабіу 
градку i на ёй умудрауся вырошчваць столькі агародніны, што здзіуляу гас- 
падароу-еялян. Ён заусёды марыу быць біёлагам, i любоу да прыроды 
перадау сваім дзецям -  Барысу, Вользе26.

У чэрвені 1941 г. БДУ рыхтавауся адзначыць свае дваццацігоддзе. За 
тэты час універсітэт падрыхтавау 5240 спецыялістау. У ім працавала 6 фа
культэтау: біялагічны (дэкан -  праф. М.Е. Макушок), геаграфічны (дэкан -  
праф. І.С. Жылінскі), пстарычны (дэкан -  дац. А.П. П’янкоу), фізіка-матэ- 
матычны (дэкан -  дац. Г.М. Сагаловіч), фталапчны (дэкан -  праф. 
Ц.П. Ломцеу), хімічны (дэкан І.П. Маркоука) i 33 кафедры. Планавалася 
стварэнне кафедрау беларускай мовы, літаратуры, псторыі Беларусі. У БДУ 
вучыліся 1337 студэнтау i 69 аспірантау. Педагапчнай і навуковай працай 
займаліся 17 прафесарау, 41 дацэнт, 42 старэйшыя выкладчыкі, 28 вы- 
кладчыкау. 23 асістэнты. 3 іх 60 чалавек -  выпускнікі БДУ27. Перад новым 
наборам студэнтау у рэктарат паступалі лісты ад выпускнікоу сярэдніх школ 
з Украіньі. асобных абласцей РСФСР, з беларускіх школ, якія прасілі вы- 
слаць праграмы і правілы прыёму. Так, школьніца Таццяна Арцянюк з г. Cy- 
хумі рыхтавалася вывучыць беларускую мову, каб паступіць у БДУ28. Такія 
факты сведчылі аб узрастанні прэстыжу БДУ у тагачасным СССР.

П.П. СавіцкІ часта выступау па радыё, пісау у друку аб дасягненнях, якіх 
дабіуся адзіны у рэспубліцы універсітэт за 20 гадоу свайго існавання. У ар- 
тыкуле "Шляхі развіцця універсітэта” Парфен Пятровіч расказау аб яго 
стварэнні і гісторыі у стылі свайго часу, але у матэрыяле не было ні слова 
аб "нацфашыстах" і ''ворагах народа", што "развальвалі” універсітэт29.

Па ініцыятыве П.П. Савіцкага 7 сакавіка 1941 г. быу скліканы Вучоны Ca- 
вет БДУ, на якім абмяркоувалася пытанне пераходу на беларускую мову. 
Рэктар адзначыу, што ніякага апраудання не можа быць таму факту, што у 
апошнія два гады уся дакументацыя універсітэта і грамадскіх арганізацый 
вялася па-руску. Савет пастанавіу перавесці на беларускую мову усё спра-
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ваводства, грамадскую работу, насценгазеты i у наступным навучальным 
годзе выкладаць частку дысцыплін па-беларуску, засяродзіушы увагу у пер
шую чаргу на працы выкладчыкау .

На 24-28 чэрвеня 1941 г. было намечана святкаванне 20-годдзя засна- 
вання БДУ. Выкладчыкі атрымалі запрашэнні на юбилейную навуковую се- 
Ciю, назначаную на 24-27 чэрвеня 1941 г.31 Але урачыстасці не адбыліся, 
бо пачалася вайна. Ужо 22 чэрвеня тыя студэнты і выкладчыкі, якія падля- 
галі прызыву, з'явіліся у ваенкаматы (ix было каля 450 чалавек)32. Іншая 
трупа гуртавалася вакол П.П. Савіцкага, які пастаянна знаходзіуся ва уні- 
версітэце. Відавочна, што ніякіх планау па дзеянню БДУ у надзвычайных 
абставінах не было. 3 дазволу рэктара дацэнт А.Н. Нахімоуская, якая вы- 
конвала абавязкі начальніка трупы самаабароны, выдала вінтоукі (верагод- 
на. вучэбныя). 3 раніцы 24 чэрвеня Мінск стау падвяргацца масіраваным 
бамбардзіроукам, узнікла паніка, спынілі работу прадпрыемствы, пачауся 
адыход насельніцтва. Бамбёжка горада працягвалася у наступныя два дні.

У гэтых абставінах П.П. Савіцкі здолеу недзе знайсці грузавік, на якім 
было вырашана вывезці бацькоу, жонак і дзяцей супрацоунікау універсітэта, 
якія знаходзіліся побач. Рэчау з сабою не бралі. 24 чэрвеня штаб Заход- 
няга фронту, кіруючыя партыйныя і дзяржауныя органы паспешліва і таем- 
на выехалі на усход. П.П. Савіцкі ніякіх загадау не атрымау, аднак у Мінску 
вырашылі не заставацца: вечарам 25-га пакінулі горад. Па Магілёускай 
шашы рушылі на усход. Hi рэчау, ні прадуктау не было. Харчаваннем дапа- 
магалі сяляне. Трупа паступова змяншалася. Студэнты разыходзіліся па 
дамах, заставаліся у вёсках. У Маплёве П.П. Савіцкі як дэпутат Вярхоунага 
Савета БССР знайшоу магчымасць уладкаваць рэшткі трупы у цягнік, які 
даставіу людзей да ст. Сухінічы, а адтуль -  у Маскву33.

У армію П.П. Савіцкага не бралі з-за цяжкай хваробы, i неузабаве ён 
атрымау прызначэнне дырэктарам Педагапчнага інстытута у г. Ніжні Тапл 
(Свярдлоуская вобл. РФ), дзе пасяліуся разам з сям'ёю. Умовы жыцця былі 
цяжкія. Каб забяспечыць сям'ю прадуктамі, П.П. Савіцкі пачау вырошчваць 
атародніну, што істотна палепшыла іх становішча. Падчас працы у Ніжнім 
Tarme Парфен Пятровіч наладзіу сувязь з пастпрэдствам БССР, каб адна- 
віць работу універсітэта i расшукаць выкладчыкау БДУ, раскіданых у эва- 
куацьи. 2 чэрвеня 1942 г. Бюро ЦК КП(б)Б абмеркавала пытанне аб аднау- 
ленні Беларускага дзяржаунага універсітэта у складзе трох факультэтау -  
філалагічнага, пстарычнага і геаграфічнага. У тэты час ішлі жорсткія баі на 
франтах, і кірауніцтва СССР не звяртала асаблівую увагу на адукацыйныя 
пытанні. Сітуацыя змянілася у канцы 1942 г. падчас контрнаступления Чыр- 
вонай Арміі.

У студзені 1943 г. CHK БССР звярнууся да CHK СССР з хадайніцтвам 
аб пачатку работы БДУ ужо у час вайны у сувязі с патрэбнасцямі гаспадаркі 
i культуры БССР у высокакваліфікаваных спецыялістах. Падкрэслівалася 
магчымасць сканцэнтраваць вакол універсітэта хаця б асноуную трупу наву- 
коуцау як БДУ, так і іншых ВНУ Беларусі, што дазваляла захаваць раней- 
шыя кадры i падрыхтаваць новыя, каб пасля лягчэй аднавіць сетку ВНУ34 
Відавочна. была атрымана папярэдняя згода CHK СССР. На тэта уплывалі i 
іншыя абставіны. Яшчэ у жніуні 1942 г. у акупіраваным Мінску дзеячы Бела- 
рускай народнай самадапамогі рабілі захады па адкрыццю універсітэта, 
тым больш што немцы дазволілі аднавіць працу школ і гімназій. Дзейнічала 
і Беларускае навуковае таварыства, створанае у чэрвені 1942 г. акупацый- 
нымі уладамі35. I было не так важна -  супрацоунічалі навукоуцы з ім ш не -  
важным быу сам факт існавання гэтай арганізацыі. Ba умовах не толькі 
ваеннай. але і ідэалагічнай барацьбы факт аднаулення універсітэта меу 
выключнае значэнне для прапаганды і агітацыі.
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У студзені 1943 г. П.П. Савіцкі быу адкліканы у Маскву i 16 лютага 1943 г. 
прызначаны рэктарам універсітэта36. 15 мая 1943 г. CHK СССР прыняу па- 
станову "Аб аднауленні работы Беларускага дзяржаунага універсітэта". Но
вым месцам яго дзейнасці была прызначана ст. Сходня Кастрычніцкай чы- 
гункі лад Масквой (сёння у межах горада). Пытанне аб прызначэнні рэктара 
не узнікла.

У гэтых цяжкіх абставінах зноу праявіуся выдатны арганізатарскі талент 
П.П. Савіцкага. Ён запрасіу у Маскву мнопх беларускіх выкладчыкау, пра 
якіх меу звесткі аб знаходжанні (у тым ліку i тых, хто не працавау да вайны 
у БДУ), размясціу ix у дачных i у пасялковых дамах. У будынку школы пра- 
цавала адміністрацыя. П.П. Савіцкі арганізавау збор ягад, грыбоу, лекавых 
трау, нарыхтоуку дроу, грамадсюя агароды. Наладжанае у сталовай трох- 
разавае харчаванне (абавязковае для усіх) дапамагала падтрымаць сты  
знястеным, параненым, інвалідам, што прыязджалі у БДУ. Рабоце рэктара 
дапамагалі сувязі з БШПР (Беларусю штаб партызанскага руху), што знахо- 
дзіуся тут жа, на Сходні. Праз яго П.П. Савіцкі здолеу дастаць ватнікі, 
валёнкі, коудры, падушкі і іншыя рэчы.

Студэнтау прымалі на тыя ж факультэты, якія былі да вайны: пстарыч- 
ны. філалагічны, фізіка-матэматычны, хімічны, біялагічны, геаграфічны. Бы
ло пададзена больш за 200 заяу. Пад кірауніцтвам М.Р. Ларчанкі камплек- 
тавалася бібліятэка, якой МДУ і іншыя ВНУ Масквы перадалі 18 тыс.
П.П. Савіцкі узначаліу кафедру марксізму-ленінізму. 11 сакавіка 1944 г. ён 
стау дацэнтам гэтай кафедры3

Афіцыйна заняткі пачаліся 11 кастрычніка 1943 г. у будынку школы, а не- 
каторыя курсы займаліся ва аудыторыях МДУ (1 курс фізмата, 1 i 2 -  бія- 
фака, 4 i 5 -  истфака). Спачатку у БДУ вучыліся 289 студэнтау, але набор 
працягвауся і пазней. Заняткі вялі 40 выкладчыкау. Асноуную частку калек- 
тыву склалі навукоуцы, што працавалі у БДУ да вайны: прафесары 
М.Е. Макушок, Ц.М. Годнеу, М.Ф. Ярмоленка, Ф.Г. Асіпенка, М.А. Прыляжа- 
еу, А.І. Лур’е, У.М. Перцау, М.М. Нікольскі, дацэнты М.Р. Ларчанка, У.І. Шэу- 
чэнка, Ф.і. Фёдарау, Л.В. Шашкоу, А.Н. Нахімоуская, Л.М. Шнеерсон і інш. 
Працавалі у БДУ маскоускія вучоныя Б.А. Рыбакоу, А.А. Савіч, i.і. Палосін, 
К.В. Сіукоу, А.М. Панкратава39.

14 снежня партыйны сход БДУ у складзе 25 камуністау абрау партбюро, 
сакратаром якога быу вылучаны і.П. Мележ (будучы беларускі пісьменнік), 
яго намеснікам -  Л.М. Шнеерсон. 25-26 снежня у зале Маскоускай кансер- 
ваторыі адбылося урачыстае пасяджэнне Вучонага Савета БДУ, прысве- 
чанае 25-годдзю БССР. Былі заслуханы навуковыя даклады, а таксама пра- 
мова П.П. Савіцкага "БДУ i яго роля у падрыхтоуцы нацыянальных кадрау". 
У студзені 1944 г. прафесарска-выкладчыцкі склад універсітэта налічвау 65 
чалавек, у тым ліку 4 акадэмікі, 18 прафесарау i 24 дацэнты40.

У жніуні 1944 г. пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх захопнікау за- 
кончыуся "сходненскі" перыяд дзейнасці. Першая трупа студэнтау (26 чала
век) на чале з рэктарам прыбыла у Мінск 11 жніуня. Універсітэт уяуляу сум- 
нае відовішча. Яшчэ у 1941 г. салдаты вермахта разрабавалі і бессэнсоуна 
панішчылі абсталяванне лабараторый і кабінетау, бібліятэкі, музеяу. 3 ву- 
чэбных карпусоу у нармальным стане застауся толью фізіка-матэматычны 
(у час вайны там была тэлефонная станцыя). Памяшканні біялагічнага i хі- 
мічнага факультэтау згарэлі пасля бамбёжкі у 1944 г. Неабходна было усё 
узнауляць.

У верасні са ст. Сходня прыбыу эшалон з работнікамі і студэнтамі уні- 
версітэта, для якіх зрабілі інтэрнат у хімкорпусе. Пад жыллё выкарысталі і 
баракі, пабудаваныя немцамі на тэрыторыі універсітэта. Фізмат размясціуся 
у сваім даваенным корпусе. Хімікі і біёлагі займаліся у будынку тэхнікума па 
вул. Віцебскай, д. 9. Усе астатнія факультэты -  у школе № 2. Заняткі прахо-
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дзілі у 2-3 змены. Асабліва цяжкай была зіма 1944-1945 гг: ад холаду 
замярзалі чарнільніцы-непралівайкі. Студэнты таемна выкарыстоувалі мэб- 
лю як паліва для печы.

Але, нягледзячы на гэтыя цяжкасці, універсітэт працавау. У верасні быу 
створаны факультэт журналістыкі, на якім пачалі вучобу у большасці бы- 
лыя студэнты Камуністычнага інстытута журналістыкі. У 1946 г. іх было ужо 
146 чалавек. Ha 23 лістапада 1944 г. на 7 факультэтах займаліся больш за 
700 студэнтау41. Студэнты працавалі не толью над аднауленнем універсі- 
тэта. Яны дапамагалі падымаць з развалін Мінск. Калі у 1944 г. сесія Мін- 
гарсавета прыняла рашэнне аб абавязковай рабоце кожнага навучэнца па 
15 гадзін штомесячна на будаванні разбуранага горада, то студэнты у адказ 
абавязаліся адпрацаваць больш. Важнай падзеяй, што сведчыла аб адра- 
джэнні універсітэта, стала навуковая сесія БДУ 19-23 мая 1945 г , прысве- 
чаная удзелу яго у вырашэнні праблем народнай гаспадаркі, культуры Бе- 
ларусі. Працавалі гісторыка-філалагічная, фізіка-матэматычная і хімічная 
секцыі. У жніуні 1945 г. адбыуся першы пасляваенны набор студэнтау у 
складзе 420 чалавек42, сярод якіх было шмат былых франтавікоу, пра ix 
вельмі клапаціуся рэктар.

У тэты час зноу разгортвалася барацьба з новымі "ворагамі" -  "безрод
ными космополитами", тымі, хто "преклоняется перед Западом" і г. д. 
12снежня 1946 г. Парфен Пятровіч пакінуу пасаду рэктара БДУ, на якой 
працавау амаль 8 гадоу. У 1946 г. П.П. Савіцкі падау заяву у Акадэмію гра- 
мадскіх навук пры ЦК ВКП(б) у Маскве для напісання дысертацыі. У Маскве 
ён вучыуся адзін год. Вынікам стала закрытая абарона кандыдацкай 
дысертацьм па тэме "Оккупационный режим немецких захватчиков в Бе
лоруссии" у сакавіку 1948 г.

У гэтым жа годзе П.П. Савіцкі вярнууся у Мінск. У БДУ, аднак, месца яму 
не знайшлося, i ён уладкавауся працаваць загадчыкам кафедры марксізму- 
ленінізму Беларускага політэхнічнага інстытута. Толью у снежні 1949 г. яго 
прымаюць на палову стаукі як сумяшчальніка на тую ж кафедру БДУ. Пар
фен Пятровіч займаецца праблемай марксюцкага вучэння аб войнах, дру- 
куе артыкулы у "Звяздзе". "Советской Белоруссии".

1 сакавіка 1949 г. П.П. Савіцкі быу узнагароджаны ордэнам “Знак Поче
та’’, які дадауся да медаля "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг." Урэшце, былі адзначаны заслугі Парфена Пятровіча i 
перад універсітэтам. 30 кастрычніка 1951 г. ён быу узнагароджаны Ганаро- 
вай граматай Вярхоунага Савета БССР за поспехі у падрыхтоуцы высока- 
кваліфікаваных навукова-педагапчных кадрау за развіццё навукі i культуры 
Беларусі44.

Аднак здароуе Парфена Пятровіча усё больш пагаршалася, абвастралі- 
ся даунія хваробы, давала знаць напружаная праца. 15 кастрычніка 1952 г. 
з ім здарыуся інсульт. У сувязі з дрэнным станам здароуя П.П. Савіцкі па- 
юдае кафедру Беларускага дзяржаунага універсітэта i ад'язджае у Друске- 
нікі у санаторый "Беларусь". Здавалася, ягоныя справы палепшыліся. Ад
нак, вярнуушыся 8 жніуня, ён згубіу прытомнасць i 11 жніуня 1954 г. памёр. 
Пахаваны Парфен Пятровіч Савіцкі па рашэнню ЦК КПБ на вайсковых мо- 
гілках у Мінску4 .

БДУ меу для П.П. Савіцкага вялікае значэнне. Прадчуваючы, што доуга 
жыць не будзе, аднойчы ён сказау, што сваю місію на гэтым свеце выканау, 
захаваушы універсітэт, і вельмі гэтым ганарыуся.

' Гл.: Apxiy БДУ. Спр. 955. Арк. 2; Apxiy Музея гісторыі БДУ.
2 Гл.: Apxiy Музея псторьм БДУ.
3 Гл. Apxiy БДУ Спр. 955. Арк. 2; Наш кандыдат у дэпутаты // За ленінскія кадры. 1938. 

14 чэрв. № 11-12.
4 Гл.: Apxiy БДУ. Там жа.
5 Гл.: Apxiy Музея псторьм БДУ
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