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РЭКТАР УЛАДЗІМІР АНТОНАВІЧ ТАМАШЭВІЧ
"Зараз універсітэт, зруйнаваны вайною, хутка адраджаецца".

У.А. Тамашэвіч

Кожны рэктар БДУ быу чалавекам незвычайным, цікавым, што накладвала 
свой адбітак на жыццё і нават воблік універсітэта. Аб'ядноувала усіх кірау- 
нікоу галоунай вышэйшай установы адно -  сярод іх не было абыякавых 
людзей, усе яны у той ці іншай ступені спрыялі развіццю універсітэта, 
пакінулі у ім свой след. Не быу выключэннем і Уладзімір Антонавіч 
Тамашэвіч.

Нарадзіуся Уладзімір Антонавіч 22 лютага 1899 г. у Менску. Амаль праз 
паустагоддзе ён стане першым рэктарам, паходжаннем з горада, а не з 
вёскі. Згодна з сямейнымі паданнямі адзін прадзед У.А. Тамашэвіча удзель- 
нічау у паустанні Т. Касцюшкі, быу пазбаулены шляхецтва, прымау удзел у 
вайне 1812 г. і па вяртанні пасяліуся у Менску.

Вядома, што Уладзімір Тамашэвіч скончыу у 1913 г. гарадское вучылішча 
і уладкавауся на працу наборшчыкам у друкарню газеты "Копейка" упрау- 
лення Лібава-Роменскай чыгункі у Менску. Атрыманая адукацыя, а таксама 
штодзённае знаёмства з газетнымі навінамі аказалі пэуны уплыу на фармі- 
раванне юнака. У сакавіку 1918 г. ён уступіу у РКП(б) і быу прызваны у Чыр- 
воную Армію. Камуністау у Чырвонай Арміі у той час было няшмат, а 
адукаваных людзей і зусім мала. Таму У.А. Тамашэвіч быу накіраваны на 
камандзірскія курсы у Петраград.

Прымаючы удзел у баявых дзеяннях, Уладзімір Тамашэвіч атрымау ра
нение i працягваць вайсковую службу больш не мог. За свае заслуп ён быу 
узнагароджаны, як было прынята у той час, імянной зброяй -  маузерам.

Несумненныя здольнасці, адукацыя і ідэйныя погляды не засталіся 
незауважанымі. У 1921 г. па рашэнню ЦК РКП(б) У.А. Тамашэвіч быу 
накіраваны на вучобу у Камуністычны універсітэт імя Я.М. Свярдлова у 
Маскву, які рыхтавау кадры савецкіх і партыйных работнікау. Вучыуся 
У.А. Тамашэвіч на аддзяленні адміністрацыйнага права секцыі юстыцыі. 
Сярод тых, хто выступау перад навучэнцамі універсітэта, былі i I.В. Сталін, i 
Л.Д. Троцкі. Наведвау універсітэт і У.І.Ленін. Таму Уладзімір Тамашэвіч 
засвоіу цвёрда прынцып -  прытрымлівацца афіцыйнага курсу партыі. 
Атрымаушы вышэйшую палітычную адукацыю, У.А. Тамашэвіч у 1924 г. быу 
накіраваны на працу у г. Арцёмауск (Украіна) загадчыкам аддзела агітацыі i 
прапаганды гаркома КП(б)У. Перакананасць у поглядах і ідэйная цвёрдасць 
У.А. Тамашэвіча, а таксама яго працавітасць спрыялі прасоуванню па 
партыйнай лесвіцы. У 1926 г. У.А. Тамашэвіч працуе ужо у Адэсе у акруго- 
вым камітэце КП(б)У намеснікам загадчыка аптпропа. Толью у 1929 г. ён 
вярнууся у Менск1. У родным горадзе У.А. Тамашэвіч заняу пасаду намес- 
ніка рэктара па вучэбнай частцы Камуністычнага універсітэта Беларусі імя
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У.І. Леніна і адначасова узначаліу у ім кафедру савецкай эканомікі. У 1932 г. 
універсітэт быу рэарганізаваны у Вышэйшую камуністычную сельскагас- 
падарчую школу Беларуси і Камуністычны інстытут журналістыкі. У.А. Тама- 
шэвіч вярнууся да ранейшай партыйнай работы і да 1934 г. загадвауй 
аддзелам прапаганды і агітацыі у Гомелі.

Аднак, як і любы чалавек, пасля напружнай працы Уладзімір Антонавіч 
любіу адпачыць і у той час вельмі сур'ёзна захапіуся фізкультурай. Асабліва 
па душы яму прыйшоуся канькабежны спорт. Ён нават стау пераможцам на 
гарадскіх спаборніцтвах па гэтаму віду спорту. I на каньках ён катауся да 
старасці.

Па рашэнню ЦК КП(б)Б У.А. Тамашэвіч быу накіраваны на вучобу у 
Эканамічны інстытут Чырвонай прафесуры у Маскву, затым новым месцам 
яго працы стау Калінінскі абком УКП(б)‘ . Пра тэты час -  перыяд масавых 
рэпрэсій, асабліва супраць работнікау дзяржаунага і партыйнага апарату -  
Уладзімір Антонавіч ніколі не расказвау. Ён стау вельмі-вельмі асцярожным. 
Баяцца было чаго: у тэты час былі рэпрэсіраваны двое мужоу яго родных 
сясцёр. Распавядаюць, што Уладзіміру Антонавічу аднойчы патэлефанавау 
ягоны сябра і папярэдзіу, каб той не з'яуляуся на месца службы і з'ехау на 
некаторы час, бо пайшлі масавыя "чысткі". I Уладзімір Тамашэвіч цэлы 
тыдзень правёу на цягніках, пераязджаючы з горада у горад, доуга дабіра- 
ючыся да месца службы. Безумоуна, тэты час накпау на яго непазбыуны 
адбітак. У 1938 г. У.А. Тамашэвіч пакінуу партыйную работу i быу накіраваны 
працаваць ва Усесаюзны фінансава-эканамічны завочны інстытут у Маскве, 
дзе узначаліу кафедру палітэканоміі. У верасні 1939 г. яму прысвоілі звание 
дацэнта гэтай кафедры. У даваенны час ім былі напісаны першыя працы -  
"Метадычныя указанні i матэрыялы па курсу палітэканоміі” і "Метадычныя 
указанні па гісторыі палітэканоміі", якія убачылі свет у Маскве і Мінску у 
1941 г3. У першыя месяцы вайны У.А. Тамашэвіч знаходзіуся у Маскве. 
Паздней яго як палітработніка запасу прызвалі у армію. Старшы інструктар 
палітаддзела штаба 4-й стралковай Маскоускай дывізіі У.А. Тамашэвіч 
ваявау на Заходнім фронце. У 1942 г. ён быу цяжка паранены i кантужаны, i 
яго камісавалі. За удзел у баях пад Масквой быу узнагароджаны медалём 
“За оборону Москвы”, а праз некалькі гадоу -  медалямі “За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне” i “За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне”.

У 1943 г. У.А. Тамашэвіч стау працаваць дацэнтам кафедры палітэканоміі у 
Маскоускім інстытуце інжынерау чыгуначнага транспарту. У тэты ж час праз 
Беларуси штаб партызанскага руху ён адшукау сваю сям'ю, якая пераехала 
у Маскву. У 1944 г. У.А. Тамашэвіч пазначаны сакратаром Мінскага абкома 
КП(б)Б. У тэты час ён пазнаёміуся і пасябравау з B.I. Казловым, які тады быу 
першым сакратаром Мінскага абкома i гаркома КП(б)Б. Добрыя узаема- 
адносіны працягваліся у ix доупя гады. У 1946 г. У.А. Тамашэвіча выклікау 
В.I. Казлоу і заявіу, што неабходна умацаваць адукацыйны фронт, а для 
гэтага сакратар абкома па ідэалогіі накіроуваецца на пасаду рэктара 
Беларускага дзяржаунага універсітэта. Чаму выбар менавіта выпау на 
У.А. Тамашэвіча? Магчыма, таму, што ён быу ледзь не адзіны сярод 
тагачасных кіраунікоу з вышэйшай адукацыяй i навуковым званием дацэнта. 
Магчыма, пэуную ролю адыграла i тое, што i у час працы у абкоме ён не 
кідау выкладчыцкую дзейнасць i узначальвау кафедру палітэканоміі Мінскага 
педінстытута4. 1 снежня У.А. Тамашэвіч быу прызначаны, а 12 снежня зацвер- 
джаны рэктарам БДУ5.

Універсітэт да 10 красавіка 1946 г. знаходзіуся у структуры Наркамата 
асветы БССР. Указам Прэзідыума Вярхоунага Савета СССР ад 10 красавіка 
1946 г. было утворана Міністэрства вышэйшай адукацыі СССР, i БДУ 
перайшоу у распараджэнне гэтага міністэрства6. У тэты час у складзе 
універсітэта функцыяніравала 6 факультэтау: біялагічны, геаграфічны, пста-
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рычны, фізіка-матэматычны, філалагічны, хімічны. Факультэт журналістыкі 
па загаду Камітэта па справах вышэйшай школы пры Савеце Міністрау 
СССР быу ператвораны у аддзяленне філфака БДУ яшчэ 5 красавіка 1946 г7.

Адразу не спадабалася новаму рэктару, што усіх студэнтау ледзь не 
штодня мабілізоувалі на разборку руін, расчыстку вуліц. Таму часу на 
вучобу заставалася нямнога, і адразу пасля заняткау усе вымушаны былі 
ісці на добраупарадкаванне горада. Па прапанове У.А. Тамашэвіча студэн- 
цкая праца на будоулях была нарміравана. У 1947/48 навучальным годзе 
універсітэт працавау у звычайным рытме. У тэты час у БДУ навучалася каля 
1400 студэнтау на дзённай форме i 956 студэнтау-завочнікау. Прафесарска- 
выкладчыцкі калектыу налічвау 163 чалавекі. Характэрна, што пераважная 
большасць з іх былі выхаванцамі універсітэта. У верасні 1947 г. газета 
"Звязда" змясціла артыкул У.А. Тамашэвіча, у якім рэктар расказау аб 
дзейнасці універсітэта i задачах на будучыню. У прыватнасці, У.А. Тамашэвіч 
адзначыу, што за мінулы год (маецца на увазе 1946/47 навучальны год) 
экзаменацыйная сесія i дзяржауныя экзамены прайшлі больш арганізавана i 
што дыпломныя работы "насілі пераважна эксперыментальны характар i 
адпавядалі тэматыцы, якая распрацоувалася інстытутамі і кафедрамі”8. 
Рэктар канстатавау, што вялікае месца у развіцці БДУ займае навукова- 
даследчая работа. У 1946 г. было закончана 17 навукова-даследчых тэм, у 
план 1947/48 навучальнага года уключана 162 тэмы, з ix 32 намечаны як 
доктарскія дысертацыі, а 22 -  як кандыдацкія. У тэты час у БДУ працавалі 
навуковыя інстытуты біялогіі і хіміі. інстытут біялогіі даследавау пытанні 
вегетацыйнага размнажэння бульбы, скарыстання балот Беларусі, баланс 
звароту рэчыва паміж расліннасцю і глебай, вывучау структуру глебы, 
распрацавау метады барацьбы з пустазеллем. Інстытут хіміі займауся 
даследаваннем смол кок-сагызу, праблемамі скарыстання лубіну у прамысло- 
васці, распрацоукі шкіпінару і інш.

Рэктар вымушаны быу звярнуць увагу на з’яуленне значных недахопау у 
выкладанні і вывучэнні асноу марксізму-ленінізму, палітэканоміі, дыялектыч- 
нага і гістарычнага матэрыялізму, асабліва на вузкаспецыялізаваных кафед
рах -  тэарэтычнай фізікі, біялогіі раслін і г. д. Гэтыя хібы сталі ужо хутчэй 
традыцыйнымі, чым надзвычайнымі. У сувязі з выкпаданнем гуманітарных 
дысцыплін, у тым ліку і гісторыі, Уладзімір Антонавіч ці не упершыню звяр- 
нуу увагу на выкладанне і вывучэнне гісторыі такіх навук, як геаграфія, хімія, 
біялогія, матэматыка і г. д. У традыцыйным стылі таго часу рэктар запатра- 
бавау "узмацніць барацьбу з чуждым савецкаму народу рабалепствам і нізка- 
паклонствам перад буржуазнай навукай", узмацніць барацьбу з “рэакцый- 
нымі буржуазнымі тэорыямі"9. Лепшым сродкам барацьбы з гэтым У.А. Тама- 
шэвіч бачыу папулярызацыю сярод студэнтау вялікіх дасягненняу савецкай 
навукі і культуры і яе сусветна-гістарычнага значэння, правядзення навуко- 
вых канферэнцый -  "ламаносаускіх", "мендзялееускіх", "паулаускіх" і іншых 
чытанняу. Акрамя таго, рэктар патрабавау пашыраць дзейнасць навуковых 
семінарау, больш увагі удзяляць рабоце студэнцкіх навуковых гурткоу, 
семінарау, канферэнцый. Пашыралася структура БДУ. У верасні 1947 г. ва 
універсітэце былі адчынены новыя аддзяленні: на пстарычным факультэце -  
філасофскае, на філалагічным -  логікі і псіхалогіі. Да 30-й гадавіны Кастрыч- 
ніцкай рэвалюцыі, да "круглай даты”, як было прынята, выйшлі "Навуковыя 
запіскі БДУ" і два юбілейныя зборнікі -  асобна для студэнтау і для 
выкладчыкау. Важным крокам стала аднауленне універсітэцкай шмат- 
тыражнай газеты -  7 лістапада 1947 г. убачыу свет першы нумар газеты "За 
сталінскія кадры" (да вайны -  "За ленінскія кадры")10.

10 лютага 1948 г. ва універсітэце адбыуся партыйны сход. 3 дакладам на 
ім выступіу рэктар, які прааналізавау работу асобных кафедр, дэканатау, 
грамадскіх арганізацый за першы семестр. У.А. Тамашэвіч адзначыу, што 
упершыню за тры гады (значыць, за пасляваенны час) поунасцю выкананы
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I
вучэбны план і значна павысілася паспяховасць студэнтау. Аднак выявіліся 
і значныя хібы у падрыхтоуцы студэнтау -  дэканаты і асабліва кафедры не 
кантралявалі вучэбны працэс. Так, не выканалі сваіх задач кафедры экана- 
мічнай геаграфіі, рускай літаратуры i мовы, агульнага мовазнауства, а дэканат 
пстарычнага факультэта запланавау дрэнны расклад лекцыйных i практыч- 
ных заняткау"11. Мноства недахопау было i у навукова-даследчай рабоце 
студэнтау. Хаця рэктар патрабавау стварыць пры кожнай кафедры студэн- 
цкі навукова-даследчы гурток, аднак праца ішла фармальна, асабліва на 
філалагічным факультэце. Для актывізацыі і паляпшэння дзейнасці студэн- 
цкіх навуковых гурткоу было вырашана арганізаваць Студэнцкае навуковае 
таварыства БДУ. Першым крокам да паляпшэння становішча стала правядзен- 
не першай пасля аднаулення работы універсітэта студэнцкай навуковай 
канферэнцьм -  26 сакавіка у 12 гадзін у будынку фізмата. 17 красавіка 1948 г. 
пасля доугай падрыхтоукі нарэшце было утворана Студэнцкае навуковае 
таварыства. Спачатку яно аб'яднала 26 чалавек, але да ліпеня колькасць 
павялічылася да 148. У склад Савета таварыства увайшлі рэктар У.А. Тама- 
шэвіч, прарэктар па навуцы прафесар М.Е. Макушок (ён жа старшыня), 
дацэнты Ф.М. Нячай, Ф.і. Фёдарау і інш. На кожным факультэце утвараліся 
аддзяленні СНТ. У ліпені быу падрыхтаваны да друку зборнік студэнцкіх 
навуковых работ12.

Найбольш важным клопатам рэктара У.А. Тамашэвіча заставауся працяг 
справы аднаулення універсітэцкага гарадка. Памяшканняу для заняткау не 
хапала катастрафічна. Так, пстфак займауся у дзве змены у школе № 4. 
Трупы студэнтау літаральна з боем захоплівалі аудыторыі. Астатнія 
вымушаны былі блукаць па паверхах у пошуках месца для заняткау, марна 
трацячы час. У лютым -  жніуні 1948 г. хуткімі тэмпамі ішлі аднауленчыя 
работы. Непасрэднае кірауніцтва ажыццяуляу прарэктар па гаспадарчай 
галіне Ф.К. Шышкоу. Быу закпючаны дагавор з будауніча-мантажным трас
там "Белтрактофбуд" Галоунага упраулення прамысловага будауніцтва пры 
Савеце Міністрау БССР. Да сярэдзіны жніуня аднавілі біяфак. Будаунічыя 
работы на хімфаку скончыліся у кастрычніку і каштавалі 2,5 млн р. Ha 
500 тыс. р. было закуплена мэблі і абсталявання, у вестыбюлях адноуленых 
карпусоу узвялі манументальныя скульптуры Леніна і Сталіна. У чэрвені -  
жніуні былі адрамантаваны інтэрнаты на вуліцах Няміга, Маскоуская, Віцеб- 
ская, куды перасяліліся студэнты, што жылі у памяшканнях карпусоу хім- 
фака. Былі адрамантаваны дамы для выкпадчыкау па вуліцах Кірава і Цэт- 
кін. Па рашэнню гарадскіх улад Мінска кожны жыхар горада павінен быу ад- 
працаваць у 1948 г. па пяць рабочых дзён. У.А. Тамашэвіч звярнууся да 
гарадскіх арганізацый за дазволам скарыстаць гэтыя дні калектывам універ- 
сітэта для упарадкавання новых карпусоу і іншых аб'ектау БДУ. Хадайніцтва 
было задаволена13.

He спынілася грамадска-палітычнае жыццё. Прауда, той "pyx" ва умовах 
сталінскага уціску набывау драматычны характар. Па рашэнню вераснёу- 
скай нарады бюро ЦК КП(б)Б пачаліся "чысткі" у Акадэміі навук, якія закранулі 
і БДУ. Ад абавязкау акадэміка-сакратара аддзялення біялагічных, сельска- 
гаспадарчых і медыцынскіх навук АН БССР быу вызвалены Ц.М. Годнеу, 
зняты з працы дэкан біялапчнага факультэта БДУ В.Д. Акімава, загадчык 
кафедры заалопі прафесар Г.Г. Вінберг і інш. Былі прыняты тэрміновыя 
захады дзеля "укамплектавання складу выкпадчыкау біяфака, у першую 
чаргу кафедр дарвінізму і генетыкі, кадрамі мічурынцау"14. Пасля пастановы 
ЦК ВКП(б) «Аб оперы “Вялікая дружба” В. Мурадэлі» розныя "музыказнауцы" 
з гістфака, філфака з "адзінадушным адабрэннем пстарычнай пастановы" 
давялі да беларускай грамадскасці адзнаку творчасці С. Пракоф'ева, 
Дз. Шастаковіча, А. Хачатурана -  "дысгармонія, адсутнасць рытму і эмацыя- 
нальнага зместу", "фармалістычныя скажэнні", "маразм буржуазией культу
ры"15. Таму натуральна, што ва універсітэце узмацнілася щэалапчная работа.
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Ha усіх факультэтах былі уведзены дзяржэкзамены па асновах марксізму- 
ленінізму, праводзіліся абавязковыя палітінфармацыі. На адбыушымся парт- 
сходзе У.А. Тамашэвіч запатрабавау шырэй разгортваць крытыку i сама- 
крытыку, выяуляць недахопы у рабоце універсітэта, заклікау выконваць 
рашэнні XVI пленума ЦК КП(б)Б. іншыя прамоуцы, у прыватнасці прарэктар 
Н.Е. Рагозін, адзначылі слабы удзел выкладчыкау у грамадскім жыцці 
універсітэта. Ужо у кастрычніку крытыка і самакрытыка разгарнуліся на усіх 
факультэтах. Камуністы і камсамольцы гістфака, кіраунікі партбюро хімфака 
і фізмата нават асуджаліся за самазаспакоенасць і адсутнасць фактау 
крыты ki16.

Універсітэт паступова залечвау раны вайны. Адраджалася культурнае 
жыццё. У 1947 г. пачау працаваць універсітэцкі клуб выхаднога дня, які 
наладжвау сустрэчы з беларускімі вучонымі, пісьменнікамі, паэтамі, артыс- 
тамі. 21 снежня 1947 г. студэнты сустракаліся з Піменам Панчанкам, Анато- 
лем Вялюпным, Аляксандрам Міронавым. У красавіку універсітэт наведау 
лаурэат Сталінскай прэміі Максім Танк. Сустрэча была знята на плёнку 
брыгадай студыі кінахронікі. Наладжваліся культурныя сувязі з іншымі 
вышэйшымі навучальнымі установамі краіны. Так, універсітэт г. Тарту 
запрасіу студэнтау БДУ прыехаць з канцэртам мастацкай самадзейнасці, 
каб "пазнаёміць эстонскіх студэнтау "з гучнымі песнямі і цудоунымі танцамі 
беларускага народа"17. У тэты час У.А. Тамашэвіч працавау не пакпадаючы 
рук. Рана ішоу на працу і позна вяртауся. Аднауленне універсітэта i гас- 
падарчыя пытанні літаральна зацягвалі, у той жа час прыходзілася не 
спыняць і педагапчную дзейнасць. Пасля раптоунай смерці загадчыка кафед
ры палітэканоміі прафесара А.І. Лур'е у сакавіку 1948 г. ён узначаліу гэтую 
кафедру.

Шмат часу адымала і грамадска-палітычная работа. Яшчэ у студзені 
1948 г. У.А. Тамашэвіч быу абраны дэпутатам у Мінскі абласны савет дэпута- 
тау працоуных. Да таго ж Уладзімір Антонавіч валодау рэдкім стылем 
стварэння літаратурна і палітычна вытрыманых пісьмовых дакладау і службо- 
вых запісак i г. д. Таму кіраунйкі ЦК КП(б)Б часта даручалі яму пісаць 
адміністрацыйныя паперы, што, натуральна, адцягвала увагу ад асноунай 
працы18. У час адсутнасці рэктара яго абавязкі выконвау новы прарэктар па 
навуковай частцы А.П. П'янкоу. Аднак універсітэт не заставауся па-за увагай 
самого У.А. Тамашэвіча. Дзякуючы клопатам рэктара быу адчынены у БДУ 
медпункт і зубаурачэбны кабінет. Адпачываючы у Сочы, ён знайшоу час 
павіншаваць камітэт ЛКСМБ БДУ з 30-годдзем камсамола19. У канцы 1948 г. 
універсітэт складауся з 6 факультэтау, у ліку якіх былі аддзяленні, 34 кафед
ры, 14 лабараторый, 10 кабінетау, бібліятэкі, якія налічвалі каля 100 тыс. 
тамоу. У БДУ вучылася 2800 студэнтау. У CHT было 30 навукова-даследчых 
гурткоу, якія аб’ядноувалі больш за 700 студэнтаў20.

3 нагоды 30-годдзя БССР, якое традыцыйна адзначалася у пачатку 
студзеня, загадам Міністэрства вышэйшай адукацыі СССР ад 21 снежня
1948 г. БДУ было прысвоена імя У.і. Леніна. На урачыстым вечары 4 студзеня
1949 г., прысвечаным гэтай падзеі, выступілі рэктар У.А. Тамашэвіч, сакратар 
ЦК КП(б)Б MT. Іаучук, намеснік Старшыні Савета Міністрау БССР 
К.Е. Кісялёу і інш. 3 нагоды свята указам Прэзідыума Вярхоунага Савета 
СССР i за навуковыя дасягненні шэраг супрацоунікау універсітэта былі 
узнагароджаны ордэнамі і медалямі, у тым ліку ордэнам Працоунага 
Чырвонага Сцяга -  І.С. Чымбург, А.П. П'янкоу, І.М. ільюшын, I.В. Гутарау, 
Ц.М. Годнеу, Ф.і. Фёдарау; ордэнам "Знак Пашаны" -  М.А. Дарожкін, 
Н.В. Каменская, В.І. Мацко, М.С. Арлоу. Рэктара ж узнагародзілі ордэнам 
Леніна21. У лютым 1949 г. на Мінскай абласной партыйнай канферэнцьм 
Уладзімір Антонавіч быу абраны дэлегатам XIX з'езда КП(б)Б, а неузабаве 
яго перавялі на работу у ЦК КП(б)Б на пасаду сакратара ЦК па аптацыі i 
прапагандзе22. Як было заведзена, партыйная наменкпатура сталінскага
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гарту працавала i днём, i ноччу. Гэтаму рэжыму падпарадкоувауся i былы 
рэктар: раніцой ішоу на працу i вяртауся у 2-3 гадзіны ночы. Паколькі пасада 
сакратара ЦК адносілася да вышэйшай партыйнай катэгорьи, то у адпавед- 
насці з гэтым сям'я У.А. Тамашэвіча атрымала 8-пакаёвую кватэру у друпм 
доме Саветау (сучасны будынак на рагу вул. Маркса і ГІеніна). Аднак жыць у 
такой вялікай кватэры, калі Мінск ляжау у руінах, Уладзімір Антонавіч палічыу 
не вартым для сабе і загадау падзяліць кватэру на дзве асобныя, зрабіушы 
дадатковы уваход. Аб сваей рабоце у сям'і амаль не гаварыу.

У ліпені 1950 г. адбыуся пленум ЦК КП(б)Б, які вызваліу М.І. Гусарава ад 
абавязкау першага сакратара i члена бюро ЦК КП(б)Б за недахопы у 
кірауніцтве сельскай гаспадаркай. Разам з ім былі вызвалены ад пасад i 
іншыя сакратары ЦК, у тым ліку У.А. Тамашэвіч23. Працу у ЦК Уладзімір 
Антонавіч сумяшчау з пасадай загадчыка кафедры палітэканоміі БДУ, на 
якой ён пастаянна працавау з 1950 г. У 1953 г. У.А. Тамашэвіч абараніу 
дысертацыю, атрымаушы навуковую ступень кандидата эканамічных навук. 
Пятнаццаць гадоу ён узначальвау кафедру. Пад яго кірауніцтвам кафедра з 
некальюх чалавек вырасла у добразгуртаваны, працаздольны калектыу, які 
паспяхова спрауляецца з вучэбнай, метадычнай i навуковай работай. На 
тэты час прыпадае яго асноуная навуковая дзейнасць. У.А. Тамашэвіч 
прымау актыуны удзел у развіцці навуковых даследаванняу i вучэбна- 
выхаваучай работы, ім было надрукавана каля 30 навуковых i навукова- 
метадычных работ. Сабраушы і прааналізаваушы вялікую колькасць статыс- 
тычнага, архіунага матэрыялу, У.А. Тамашэвіч стварыу некалькі фундамен
тальных даследаванняу па эканамічнай гісторыі Беларусі: "О некоторых 
вопросах экономики Белоруссии в дореволюционный период", “Народное 
хозяйство Белорусской CCP (1920-1927)", "Социалистическая индустриализа
ция БССР в период первой пятилетки" i нш

3 1954 па 1956 г. Уладзімір Антонавіч Тамашэвіч знаходзіуся у 
дактарантуры пры Інстытуце эканомікі АН СССР. У 1962 г. яму было прис
воена вучонае звание прафесара кафедры палітэканоміі без абароны 
дысертацыі. Высокакваліфікаваны лектар, выдатны педагог і спецыяліст, які 
свабодна валодау матэрыялам, Уладзімір Антонавіч да кожнай лекцыі 
рыхтавауся рупліва. Кіравау ён і падрыхтоукай аспірантау, мнопя з якіх 
пасля сталі загадчыкамі кафедр палітэканоміі ВНУ Беларусь На працягу 
шэрага гадоу ён узначальвау гарадскі семінар эканамістау у Мінску, дзе 
выступау з дакпадамі як для спецыялістау, так і для шырокіх слаёу 
насельніцтва

У вольны час захапленнем Уладзіміра Антонавіча сталі аутамабілі. 
Першая машина "Масквіч" з'явілася у яго яшчэ падчас працы на пасадзе 
рэктара. Пазней у яго былі іншыя маркі: "Победа", "Волга-21". Але ён не 
адносіуся да ліку тых аматарау, што корпаюцца у машине з раніцы да 
вечара. Пра сваё захапленне ён казау прыблізна так: "Вось я стамлюся, у 
мяне ужо галава не працуе, тады я саджуся за руль, праязджаю паусотні 
кіламетрау -  і як ізноу нарадзіуся”. Машина была для яго сродкам зняцця 
нервовага напружання. А яшчэ Уладзімір Антонавіч любіу паэзію. Ведау на 
памяць вялікую колькасць вершау Пушкіна, Блока, Багрыцкага, Кальцова, 
Ахматавай. Чытау ён для сабе, але у цесным гуртку сяброу мог бліснуць 
сваім талентам. Вершы завучвау па начах, спадзеючыся заснуць хоць 
кораткачасова. Справа у тым, што у выніку кантузіі ён згубіу сон i так амаль 
не спау на працягу больш 20 гадоу20.

Па сваіх поглядах Уладзімір Антонавіч заусёды быу перакананым 
цвёрдым камуністам. Нават незадоуга да смерці ён кпапаціуся пра тое, каб 
былі у час заплачаны членскія узносы. Прауда, паступовыя змены у краіне 
адбіваліся i на ім. Нездарма аднойчы у размове са сваім пляменнікам- 
вайскоуцам ён зазначыу, што палітэканомія -  тэта як бягучыя каардынаты у 
артылерыі -  снарад падае кожны раз у новай кропцы. Так i тут -  як прайшла

8

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


якая-небудзь нарада у ЦК, значыць, пункт гледжання на эканоміку змяняецца, 
а калі з'езд, то тэта, лічы, усё трэба пачынаць спачатку. Ніколі, аднак, ён не 
адыходзіу ад сваіх перакананняу, любіу зразумеласць ва усім, не цярпеу 
недагаворанасці і нікому не зайздросціу- . Сваю жыццёвую пазіцыю Уладзі- 
мір Антонавіч тлумачыу прыблізна так: "Мяне накіравалі на гэтую пасаду, і я 
павінен тут працаваць з поунай аддачай, зрабіць усё так, як належыць"2 .

Уладзімір Антонавіч Тамашэвіч раптоуна памёр 6 кастрычніка 1983 г. 
Некралог падпісалі другі сакратар ЦК КПБ Г.Г. Барташэвіч, старшыня 
Мінгарвыканкома Г.С. Таразевіч, рэктар БДУ Л.І. Кісялеускі і

1 Гл.: Apxiy БДУ. Спр. 1562/1974. Арк. 1,31. Apxiy Музея гісторыі БДУ.
2 Гл.: НА РБ. Ф. 205. Воп. 10. Спр. 958. Арк. 4, 17.
3 Гл.: НА РБ. Там жа. Арк. 12, 20.
4 Гл.: Apxiy Музея гісторыі БДУ; НА РБ. Там жа. Арк. 12.
5 Гл.: Apxiy БДУ. Там жа. Арк. 12, 13.
6 Гл.: НА РБ. Ф. 219. Воп. 3. Спр. 1. Арк. 12.
7 Гл.: НА РБ. Ф. 205. Воп. 5. Спр. 42. Арк. 27.
8 Гл.: Т а м а ш э в і ч  В.  Беларускі дзяржауны універсітэт у новым навучальным годзе // 

Звязда. 1947. 23 верас.
9 Гл.: Там жа.

Гл.: Там жа; К о ж у ш к о в  А . И . ,  Я н о в с к и й  О. А .  Белорусский университет: Хроника 
событий (1919-1989). Мн.,1990. С. 68.

"  Г л . : Л і у ш ы ц  О.  Працаваць яшчэ лепш, чым у мінулым семестры/ / За сталінскія кадры.
1948. 16 студз.; Д у б ц о у  А . Дэканат плануе/ / Там жа. 1948. 1 студз.
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