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Беларуская экаНамічная навука панесла цяжкую страту.
8 жніўня 1999 г. на 76-м годзе жыцця трагічна загінуў уд- 

зельнік Вялікай Айчыйнай вайны, заслужены работнік вышэй- 
шай школы БССР, арганізатар вышэйшай палітэканамічнай 
адукацыі на Беларусі, доктар эканамічных навук, прафесар 
Сцяпан Яфімавіч Янчанка.

С.Я.Янчанка нарадзіўся 17 лютага 1924 г. у в.Анціпенкі 
Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці ў беднай сялянскай 
сям’і. 21 чэрвеня 1941 г. атрымаў дыплом з адзнакай аб закан- 
чэнні Віцебскага педвучылішча і быў накіраваны на пасаду вы- 
хавальніка ў Лядзянскі дзіцячы дом.

Семнаццацігадовы педагог С.Я.Янчанка эвакуіраваў дзя- 
цей сваёй групы ў Тамбоўскую вобласць і пасля непрацяглай 
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‘ потым Бялыніцкага падпольных райкомаў ЛКСМБ, памочнікам

- ' - £- J t  "  ' '~t  камісаРа партызанскай брыгады.
• ч #  * г і "  у  пасляваенныя гады працаваў сакратаром Магілёўскага,

пазней Гомельскага абкома ЛКСМБ, прымаў удзел у калекты- 
візацыі сельскай гаспадаркі Заходняй Беларусі. Скончыў Гомельскі педінстытут, а пасля па- 
глыбляў свае веды ў галіне палітычнай эканоміі ў Акадэміі грамадскіх навук пры ЦК КПСС. Тут 
у 1954 г. С.Я.Янчанка абараняе кандыдацкую дысертацыю і накіроўваецца ў Беларуси джяр- 
жаўны універсітэт імя У.І.Леніна, дзе працуе спачатку дацэнтам, а з 1965 г. загадчыкам ка
федры палітычнай эканоміі. .

У 1965-1966 навучальным годзе па яго ініцыятыве адкрылася аддзяленне палітычнай эка- 
номіі на юрыдычным факультэце БДУ па падрыхтоўцы палітэканомаў для ВНУ і НДІ Беларусі. 3 
1975 г. С.Я.Янчанка -  доктар эканамічных навук, з 1976 г. -  прафесар.

За гады сваёй навукова-педагагічнай дзейнасці С.Я.Янчанка стаў шырокавядомым у СССР 
і за яго межамі тэарэтыкам переходных форм вытворчых адносін. Im сказана новае слова ў 
вырашэнні праблем дваістага характеру працы пры сацыялізме, цэнаўтварэння, падатку з аба- 
роту, узнаўлення вытворчасці ва ўмовах пастаяннага зніжэння цэн і інш.

С.Я.Янчанка пакінуў багатую навуковую спадчыну. Ім напісана больш 70 навуковых прац, у 
тым ліку 10 манаграфій, падрыхтавана 19 кандыдатаў навук. Дзякуючы яго кпопату, намаган- 
ням i бязмернай працы выдадзены трактат беларускага эканаміста першай паловы XVIII ста- 
годдзя С.М.Аскеркі “Сціплы план пераўтварэння пустошаў Брандэнбургскай маркі", прадстаў- 
лены каралю Прусіі Фрыдрыху II, а таксама падрыхтаваны кафедрай "Слоўнік катэгорый эка- 
намічнай тэорыі”, які ўключае і катэгорыі часоў Вялікага княства Літоўскага.

Ратныя і працоўныя заслугі С.Я.Янчанкі адзначаны двума ордэнамі, шматлікімі медалямі, 
трыма ганаровымі граматамі БССР, значком “Выдатнік народнай асветы".

Светлая памяць аб Сцяпану Яфімавічу, цудоўным, нязломным чалавеку, выдатным вучо- 
ным і педагогу, назаўсёды захаваецца ў сэрцах тых, хто яго ведаў і меў шчасце працаваць 
разам з ім.
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