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АНАНІЙ ІВАНАВІЧ ДЗЯКАУ
Разглядаючы біяграфіі рэктарау Беларускага дзяржаунага універсітэта 

даваеннага часу, нельга не зауважыць адну акалічнасць -  усе яны, за вы- 
ключэннем У.І. Пічэты, выйшлі з асяроддзя сярэдняга беларускага сялян- 
ства. Менавіта з гэтага сацыяльнага слоя і да рэвалюцый 1917 г, а таксама 
у першыя дзесяцігоддзі пасля іх выйшла значная частка беларускай інтэлі- 
генцыі: паэты і навукоуцы, інжынеры і настаунікі, дзяржауныя дзеячы і мас- 
такі. Усе яны па-рознаму бачылі будучае Беларусі, погляды многіх з іх былі 
падчас супрацьлеглымі, але імкненне служыць Бацькаушчыне заставалася 
па-сапрауднаму шчырым.

Ананій іванавіч Дзякау нарадзіуся 1 кастрычніка 1896 г. у вёсцы Багда- 
наука Хіславіцкай вобласці Мсціслаускага павета Магілёускай губерні (за
раз Хіславіцкі раён Смаленскай вобласці Расійскай Федэрацыі). КЭнак скон- 
чыу валасную школу, працавау разам з бацькамі на зямлі. Верагодна, па
стушу вучыцца у Мсціслаускае павятовае вучылішча. Але у 1915 г. лёс яго 
мяняецца. Ананій Дзякау ідзе у імператарскую армію. За мужнасць у баях на 
Заходнім фронце ён хутка становіцца прапаршчыкам, а затым афіцэрам, ад- 
нак 1917 г. пазбавіу яго службы у царскім войску. Анаши Дзякау едзе на ра- 
дзіму, але там не затрымліваецца. Ён становіцца на бок савецкай улады. Як 
адукаваны чалавек, у 1918-1919 гг. узначальвае Вяземскі зямельны аддзел. 
У 1918 г. прымаецца у члены Камуністычнай партыі. У 1919-1923 гг. Ананій 
Дзякау быу мабілізаваны у РСЧА, дзе камандавау ротай. Ці прымау ён 
удзел у баях, а калі так, то дзе -  пакуль нам невядома. Можна, аднак, 
адзначыць, што чалавек не знік, не згубіуся, а быу зауважаны новай уладай.

У 1923 г. А.!. Дзякау працуе намеснікам старшыні павятовага выканкама 
у г. Мсціслаулі1. Нагадаем, што у тэты час Мсціслаускі павет далучаецца да 
Смаленскай губерні у адпаведнасці з пастановай НКУС РСФСР ад 11 ліпеня 
1919 года2. Якраз тады, калі Ананій іванавіч узначаліу Мсціслаускі выкан- 
кам, там ужо распачыналіся працэсы па далучэнню павета да БССР. Аднак 
створаная 7.12 1923 г. камісія Прэзідыума ЦВК СССР вырашыла інакш. 
Нягледзячы на хадайніцтва жыхароу валасцей Хіславіцкай, Піраціцкай і 
Аслянскай перад ЦВК БССР пакінуць у складзе адзінага Мсціслаускага 
павета, гэтыя землі, населеныя беларусамі, засталіся у складзе РСФСР3. 
Так «малая радзіма» A.I. Дзякава апынулася за межамі Беларусі.

У 1924 г. Ананія іванавіча прызначаюць намеснікам старшыні Магілёу- 
скага акруговага выканкама4. Працуючы у якасці намесніка, а пасля і на 
пасадзе старшыні губвыканкама, A.I. Дзякау вялікую увагу надавау сельскай 
гаспадарцы і народнай адукацыі. Пад яго кірауніцтвам на Магілёушчыне 
праходзіла землеупарадкаванне -  т. зв. «хутарызацыя», ініцыятарам якой

У 1930-1950 гг. афіцыйна кіраунікі універсітэтау і іншых ВНУ СССР называлюя дырэкта- 
рамі. Аднак у той жа час i у друку, i у дакументах іх па-ранейшаму звалі рэктарамі. Таму гэтак 
жа будзем пісаць i мы.
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быу аднагодак A.I. Дзякава наркамзем БССР Зм.Ф. Прышчэпау. У выніку 
гэтай рэформы адбылося «асярэднечанне» беларускай вёскі. Большасць з 
ix на Маплёушчыне была «хутарызавана»5. А.І. Дзякау таксама з’яуляуся 
старшынёй нацыянальнай камісіі у Магтёве, якая займалася пытаннямі бе- 
ларусізацыі акруп. Былі распрацаваны адмысловыя планы па школах, тэх- 
нікумах i г. д. Характэрнай рысай тыхчасоу стала патрабаванне ведання бе
ларускай мовы для усіх служачых дзяржаунага апарата6.

У Магтёве А.І. Дзякау працавау да 1 лтеня 1928 г. Затым быу накіра- 
ваны на вучобу у Прамысловую Акадэмію у Маскве, аднак вучыцца там не 
давялося. У верасні 1928 г. па выкліку старшыні CHK БССР М.М. Галадзеда 
вярнууся у Мінск. Яго кандыдатура была прапанавана на пасаду Пастаян- 
нага прадстауніка БССР пры Урадзе СССР у Маскве. Аднак i з гэтым назна- 
чэннем не атрымалася. I тады пасля сустрэчы у Мінску з М.М. Галадзедам i 
У.М. ігнатоускім A.I. Дзякау быу накіраваны на работу у Віцебск у якасці 
намесніка старшыні акрвыканкама. Там працягвау тую ж дзейнасць, што i 
раней у Магтёве. Хугка ён стау старшынёй акрвыканкама. Падчас свайго 
прыезду у Віцебск у канцы 1929 г. М.М. Галадзед вельмі хваліу маладога 
старшыню акрвыканкама, зазначыушы, што Віцебская акруга -  перадавая 
па «хутарызацыі»7. Аднак тэта было ужо неістотна. У СССР набірала ход ка- 
лектывізацыя, i усе дасягненні «землеупарадкавання» пачынаюць хутка зні- 
каць. А ДПУ БССР ужо фабрыкавау справу «Саюз вызвалення Беларусі», 
падбіраючыся да Зм.Ф. Прышчэпава, А.В. Баліцкага і інш.

Верагодна, у сувязі з гэтымі падзеямі A.i. Дзякаву давялося пакінуць паса
ду старшыні Віцебскага акрвыканкама. Некаторы час ён яшчэ працавау стар
шынёй гарсавета Віцебска, а пасля скасавання у піпені 1930 г. Віцебскай 
акруп пераехау у Маскву і паступіу на вучобу у Інстытут Чырвонай прафесуры 
савецкага будауніцтва i права. Там вучыуся да лютага 1934 г., а пасля зноу 
вярнууся у МІНСК8.

У беларускай сталіцы A.I. Дзякау быу прыняты М.М. Галадзедам i нар- 
камам асветы А.А. Чарнушэвічам, якія прапанавалі яму працу у якасці рэк- 
тара Беларускага дзяржаунага універсітэта. У канцы лютага 1934 г. Ананій 
Іванавіч прыняу справы ад выконваючага абавязкі рэктара БДУ В.К. Рама- 
новіча. 2 сакавіка узяуся за выкананне новых абавязкау. 1 сакавіка дадат- 
кова узначаліу агульнауніверсітэцкую кафедру грамадскіх навук9.

У тэты час БДУ працавау у складзе трох асноуных факультэтау: хіміч- 
нага, фізіка-матэматычнага і біялагічнага. Таксама дзейнічалі рабочы фа- 
культэт і вячэрняе аддзяленне з асобнымі секцыямі: прльскай і яурэйскай10. 
Пры універсітэцкай бібліятэцы адводзіцца чытальная зала.

На 1 ліпеня 1934 г. ва універсітэце было 525 студэнтау. На вячэрнім 
аддзяленні вучылася 108 студэнтау11. Працавалі харавы, музычны і фізкуль- 
турны гурткі. Згодна з пастановай CHK БССР з 1 студзеня 1934 г. для сту
дэнтау рабіліся с к ід к і за бтеты у кіно (40 %), у тэатр (50 %), бралася 10- 
капеечная плата за праезд на трамваі. 75 % студэнтау былі забяспечаны 
стыпендыяй у памеры 70-80 рублёу на 1 курсе i да 130 рублёу на 4 курсе у 
залежнасці ад паспяваемасці. Пры БДУ працавала становая, кошт абеда у 
якой -  70 капеек12. Новы рэктар прыняу меры па заахвочванню студэнтау да 
выдатнай вучобы. 3 сакавіка 1934 г. на нарадзе у рэктара былі зацверджаны 
тры персанальныя стыпендыі студэнтам у памеры 300 рублёу.

Горш ішлі справы з забеспячэннем студэнтау жыллём. Пабудаваны яшчэ 
у 1930 г. інтэрнат галоунага корпуса перадаецца Вышэйшаму педагапчнаму 
інстытуту, хоць у ім працягвалі жыць студэнты БДУ. Будынкі лад штэрнаты 
увесь час то прадастауляліся, то адбіраліся МІнскім гарсаветам -  часцей за 
усё яны былі непрыдатныя для нармальнага пражывання студэнтау1 .

3 поля зроку не знікала першачарговая задача -  пашырэнне універсітэта. 
Яшчэ у 1931 г. CHK БССР вырашыу стварыць геаграфічны факультэт, аднак 
гэтага зроблена не было. 16 мая 1934 г. CHK СССР i ЦК ВКП(б) прынялі па- 
станову «Аб выкладанні геаграфіі у пачатковай i сярэдняй школе СССР», 
згодна з якой прадугледжвалася адкрыццё ва універсітэтах СССР пстарыч- 
ных і геаграфічных факультэтау з мэтай падрыхтоукі адпаведных кадрау .
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3 чэрвеня 1934 г. CHK БССР вынес спецыяльнае рашэнне аб рабоце БДУ. 
Рэктару ставілася задача ператварыць універсітэт у вядучую вышэйшую ус- 
танову рэспублікі. Вызначаліся канкрэтныя захады па стварэнню новых 
факультэтау -  пстарычнага і геолага-глебава-геаграфічнага. Тэрмін наву- 
чання у БДУ быу устаноулены у 5 гадоу са спецыялізацыяй з III курса. 
Пазначауся шэраг практычных мерапрыемствау па паляпшэнню культурна- 
бытавых умоу студэнтау. На пашырэнне навукова-даследчай работы i арга- 
нізацыю бібліятэк для новых факультэтау асігнавалася 100000 рублёу1 .

Пытанне з кадрамі для пстарычнага факультэта вырашалася без асаблі- 
вых намаганняу. На пасады выкпадчыкау прызначаліся навукоуцы інстытута 
пстарычных навук БелАН, выпускнікі сацыяльна-пстарычнага аддзялення 
БДУ: прафесары М.М. Нікольскі, У.М. Перцау, дацэнты Я.i. Карнейчык, 
К.і. Кернажыцкі, А.М. Ляуданскі і інш. 13 чэрвеня 1934 г. А.І. Дзякау прызначыу 
віцэ-прэзідэнта БелАН акадэміка В.К. Шчарбакова дэканам пстарычнага фа
культэта. 15 жніуня 1934 г. на базе кафедры грамадскіх навук стварылі новыя: 
кафедру ленінізму і дыялектычнага матэрыялізму (загадчык -  A.I. Дзякау), ка
федру палітычнай эканомікі і эканамічнай палітыкі (загадчык -  Башкевіч), ка
федру грамадскай гісторыі (загадчык -  В.К. Шчарбакоу)16. Для выкладання на 
геолага-глебава-геаграфічным факультэце запрашаюцца акадэмік Я.М. Афа- 
насьеў, М.Ф. Бліадуха, прафесар Я.і. Праскурау, дацэнты М.Ф. Мядзведзеу, 
М.Ф. Казлоу, загадчык музея геалогм асістэнт П.М. Зубрыцкі і інш. Дэканам 
факультэта 15 жніуня прызначаецца дацэнт Дзярбенцау1'.

Адкрыццё новых факультэтау мела важнае значэнне у падрыхтоуцы кад- 
рау для сістэмы адукацыі, напрыклад, становішча з выкладаннем гісторыі у 
сярэдняй школе было зусім непрымальным: з ліку 107 выкпадчыкау гісто- 
рыі, сабраных на універсітэцкія курсы, паводле дадзеных акадэміка 
В.К. Шчарбакова, толькі 15 мелі вышэйшую адукацыю, 80 -  сярэднюю і 12 — 
ніжэйшую, а 104 гісторыкі зусім не выкпадалі гісторыю Беларусі

У жніуні 1934 г. на 300 месцау паступіла 470 заяу, з іх па выніках кон
курсу было прынята 352 студэнты: 93 -  на фізмат, 65 -  на хімфак, 63 -  на 
біяфак, 67 -  на истфак i 64 -  на геафак. Рэктар адзначыу, што амаль усе 
паступаючыя мелі адукацыю не ніжэй тэхнікума або рабфака, асобныя 
абітурыенты слаба ведалі псторыю, літаратуру, геаграфію, не было 
належнай увагі да адбору паступаючых у БДУ19.

Калі асаблівых праблем з навуковымі кадрамі не існавала (у тэты час 
творчы калектыу універсітэта налічвау 5 акадэмікау, 17 прафесарау, 23 да
цэнты)20, то пытаны з падручнікамі, адмысловай навуковай літаратурай, па- 
мяшканнямі для аудыторый і інтэрнацкіх пакояу паусталі востра. Рэктар 
А.І. Дзякау рабіу усё што мог для іх вырашэння, праявіу талент адмі- 
ністратара, нават у тых складаных умовах. Для новых факультэтау ён дама- 
гауся права на атрыманне з Ленінградскай кніжнай палаты 25 тысяч тамоу 
кніг. Ужо 30 жніуня адтуль прыбыла першая партыя літаратуры21.

Намнога цяжэй было з памяшканнямі. У аудыторыях не хапала месцау. 
Пакоі інтэрната галоунага корпуса заусёды перапауняліся студэнтамі. Гас- 
падарчая частка БДУ пачала рамонт памяшканняу позна, тлумачачы тэта 
недахопам сродкау .

Гэтыя і іншыя прыкрыя факты высветліліся падчас абследавання БДУ i 
іншых ВНУ Мінска камісіяй на чале з наркамам асветы БССР А.А. Чарну- 
шэвічам у пачатку кастрычніка 1934 г.23

Рэктарам робяцца захады у адпаведнасці з тым суровым часам. Яго на- 
меснік па адміністрацыйна-гаспадарчай частцы Балабау і каменданты інтэр- 
натау былі зняты з працы (на апошніх заведзены судовыя справы). Памяш- 
канні адрамантаваны і забяспечаны інвентаром. 3-за недахопу плошчау пад 
інтэрнат для студэнтау быу перададзены фізкультурны зал БДУ24. Аднак 
пры больш пільным разглядзе інтэрнацкіх спрау выявіліся і іншыя рэчы. 
Студэнты, якія скардзіліся на дрэнныя бытавыя умовы, самі, аднак, вялі 
сябе неахайна, на працягу месяца (!) не прыбіралі сваіх пакояу“ . Кожны ве- 
чар у інтэрнатах «грымелі» танцы пад гармонік. Толькі цвёрдымі адміністра- 
цыйнымі мерамі рэктару давялося нармалізаваць становішча у інтэрнатах.

5

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


На кожнага сту^энта прыходзтася у сярэднім 3,75 квадратных метрау жыл- 
лёвай плошчьі 6

23 кастрычніка 1934 г. у будынку гарадскога тэатра адбылося урачыстае 
адкрыццё пстарычнага факультэта БДУ. 3 дакладам выступіу акадэмік 
В.К. Шчарбакоу. Факультэт віталі С.Я. Вольфсан, А. Ляшчынскі і інш. Былі 
атрыманы віншаванні ад Усесаюзнай АН, трупы псторыкау Масквы і інш. 
Сход даслау прывітанне у ЦК ВКП(б) -  I. Сталіну і у ЦК КП(б)Б -  М. Пкалу27. 
На урачыстым пасяджэнні былі падведзены вынікі існавання пстарычнай 
адукацыі у БДУ, гаварылася аб выкпаданні гісторыі у БССР.

Зразумела, што адкрыццё новых факультэтау займала шмат увагі рэкта- 
ра. Аднак А.І. Дзякау пільна сачыу і за іншымі факультэтамі. Была пачата 
праца па адкрыццю кафедрау, пашырэнню іх дзейнасці. У 1934 г., акрамя 
раней пералічаных, ствараюцца кафедры глебазнауства (акад. Я.М. Афа- 
насьеу), замежных моу (Зешаль), фізічнай геаграфіі (праф. І.М. Іваноу) і 
батанікі. На базе апошняй утвораны кафедры фізіялогіі і анатоміі раслін 
(загадчык -  У.М. Годнеу) і сістэматыкі раслін (Мельнік)28. 5 снежня 1934 г. на 
Савеце БДУ па прапанове А.І. Дзякава была рэарганізавана кафедра заа- 
логіі. Замест яе ствараліся кафедры: заалогіі і пазваночных, заалогіі і бес- 
пазваночных жывёл. Апошнюю узначаліу акадэмік Л.А. Занкевіч. 7 жніуня 
1935 г. была падзелена кафедра ленінізму на дзве -  кафедру гісторыі 
ВКП(б) і КП(б)Б і кафедру філасофіі30.

У 1934/35 навучальным годзе у БДУ актыуна пашыраліся і адкрываліся 
лабараторыі. Ha фізіка-матэматычным факультэце дзейнічалі лабараторыя 
фізічнага практыкуму з аддзяленнямі -  лабараторыямі (радыё-, электра- 
тэхнікі, оптыкі), лабараторыя структурнага аналізу, кабінет матэматыкі. Ha 
хімфаку -  лабараторыі неарганічнай хіміі, якаснага аналізу, колькаснага 
аналізу, арганічнага сінтэзу, тэхнічнай хіміі, электрахіміі, даследчая лабара
торыя хіміі торфу. Ha біялагічным факультэце -  навукова-даследчыя лаба- 
раторыі фізіялогіі раслін, заалогіі беспазваночных, кабінет анатоміі і фізія- 
логп, заалагічны музей. На новым геолага-глебава-геаграфічным факуль
тэце кабінет мінералогіі быу перайменаваны 22 верасня 1934 г. у музей мі- 
нералогіі і петраграфіі, створаны геаграфічная лабараторыя петраграфіі, ка- 
бінет me6a3HaycTBaJ1. У гэтых лабараторыях паспяхова працавалі не толькі 
навукоуцы універсітэта, але і студэнты, якія дабіваліся значных вынікау. Так, 
студэнт хімфака Лаурыновіч распрацавау новы спосаб гарбавання хрома- 
вых скур, што дало значны эканамічны эфект. Дыпломная праца выпускніка 
хімфака Л. Аліусона «Дзеянне шчолачау на араматычныя кетоны» атрыма- 
ла выдатную адзнаку і была надрукавана у тэхнічных часопісах СССР і 
замежжа. За тэта ён быу адразу прызначаны намеснікам дырэктара інсты- 
тута хіміі БАН32. Усе даследаванні патрабавалі навейшага абсталявання, та- 
му А.І. Дзякау дамагауся ад Наркамата асветы выдзялення БДУ дадатко- 
вых сродкау на навукова-даследчую работу33.

Адкрыццё новых факультэтау i кафедрау выклікала неабходнасць камп- 
лектавання іх высокакваліфікаванымі кадрамі. Дасылаліся запрашэнні да на- 
вукоуцау у Маскву і Ленінград, але тыя на Беларусь ехалі не вельмі ахвотна. 
А.І. Дзякау разумеу, што у кадравым пытанні лепш абапірацца на уласныя 
сілы. У жніуні 1934 г. разам з навукоуцамі Акадэміі навук былі арганізаваны 
кансультацыі для выкпадчыкау псторыі і геаграфіі. Рэктар разам з кіраунікамі 
факультэтау распрацавау план арганізацыі аспірантуры БДУ з выкладаннем 
гісторыі і геаграфіі. Аспіранты БДУ забяспечваліся добрай стыпендыяй у 300 
рублёу34. Нагадаем, што у 1935 г. стаука намесніка па адміністрацыйна-гаспа- 
дарчай частцы была 400 рублёу, а прафесары М.М. Нікольскі, Ц.Л. Бурстын, 
Ц.М. Годнеу і інш. атрымлівалі па персанальных стауках 700 рублёу.

У 1934/35 навучальным годзе пры БДУ вучыліся 19 аспірантау, з іх 9 -  
другога года навучання, якія спецыялізаваліся: па матэматыцы -  3, фізіцы -  
3, па анатамічнай хіміі, неарганічнай хіміі, фізічнай хіміі -  па 1 аспіранту. 
Аспіранты першага года навучання спецыялізаваліся: 2 -  па матэматыцы, 2 
-  псторыі старажытнага свету, 1 -  па фізіцы, хіміі, заалогіі, гісторыі народау 
СССР, псторыі Беларусі, гісторыі Польшчы. 3 творчай моладдзю працавалі
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такія выдатныя вучоныя-педагогі, як акадэмікі В.К. Шчарбакоу, М.М. Ніколь- 
скі, Ц.Л. Бурстын, прафесары Я.К. Успенскі, Э.В. Змачынскі, У.М. Перцау, 
М.Ф. Ярмоленка і

Самай значнай падзеяй у навуковым жыцці БДУ у тэты перыяд стала 
скліканне двух Усебеларускіх канферэнцый: фізіка-матэматычнай і гістарыч- 
най. I Усебеларуская фізіка-матэматычная канферэнцыя была склікана Be- 
ларускай AH і БДУ 8-9 студзеня 1934 г. і праходзіла пры удзеле каля 100 
прадстаунікоу навуковых і вучэбных устаноу. На ёй было заслухана 20 
дакладау36. Роуна праз год, з 8 студзеня 1935 г., у Мінску працавала трох- 
дзённая I Усебеларуская канферэнцыя гісторыкау. Канферэнцыю склікау 
БДУ пры удзеле інстытута гісторыі АН БССР. У ёй прымалі удзел больш 
чым 100 чалавек -  навукоуцы універсітэта, Акадэміі навук, выкладчыкі тэх- 
нікумау, рабфакау, школ у раёнах, прадстаунікі гістарычных колау Масквы, 
Ленінграда і Харкава. Падчас работы працавала археалагічная выстаука, 
падрыхтаваная секцыяй археалогіі Інстытута гісторыі АН, і кніжная -  па гіс- 
торыі Беларусі. Канферэнцыя праходзіла у прыродазнаучым корпусе БДУ. 
8 студзеня яе адкрыу уступнай прамовай, прысвечанай памяці С.М. Кірава, 
рэктар БДУ А.І. Дзякау

Дзякуючы намаганням рэктара паступова павышалася паспяховасць 
студэнтау. Для дапамогі ім было створана 47 гурткоу і кансультацый38. I 
вынік быу відавочны. Ca 121 выпускніка абаранілі свае дыпломы 117 
чалавек. Шматлікія працы студэнтау атрымалі вялікую цікавасць з боку 
навуковых колау і прамысловасці. Нездарма намеснік рэктара па вучэбнай 
частцы П. Каляда адзначыу: «Такога выпуску універсітэт яшчэ не бачыу!»39.

А.І. Дзякау працавау напружана. Акрамя асноунай работы -  рэктара БДУ, 
ён узначальвау кафедру ленінізму, кіравау семінарам прапагандыстау, з’яу- 
ляуся членам парткама, членам камісіі па рэдагаванню класікау марксізму. 
Вось толькі адзін расклад апошняй шасцідзёнкі красавіка 1935 г.: правесці 
палітдзень 1 мая на Мінскім дрожджавым заводзе, зрабіць даклад аб свят- 
каванні 1 Мая у БДУ, наведваць штодзённа школу, куды ён прызначаны 
класным кірауніком, даследаваць захаванне партыйных дакументау і стан 
уліку картак, зрабіць даклад аб Дні друку. Акрамя гэтага, А.І. Дзякау атры- 
мау шэраг заданняу ад Культпрапа ЦК4“.

He пакідау па-за увагай рэктар і пытанні з беларускай мовай у сценах 
БДУ. I хоць пра беларусізацыю у 1935 г. ужо не згадвалі (што было і не- 
бяспечна), а толькі лаялі «двурушнікау і правакатарау беларускіх нацыянал- 
дэмакратау», але рэктар БДУ дамагауся, каб усе студэнты ведалі бела- 
рускую мову. Так, у красавіку 1935 г. у БДУ была наладжана праверка ведау 
усіх студэнтау. Выявілася, што толькі 53,5 % з іх атрымалі здавальняючыя 
адзнакі. Загадам рэктара 19 красавіка уводзілася абавязковае наведванне 
гурткоу па удасканальванню ведау па беларускай мове. Пры пераводзе на 
наступны курс правяралася веданне роднай мовы, а непадрыхтаваных -  
выключалі з універсітэта41. Дарэчы, сам А.І. Дзякау карыстауся беларускай 
мовай і усе загады выдавау толькі на ёй.

20 красавіка дэлегацыя выкладчыкау i студэнтау БДУ у складзе рэктара 
A.I. Дзякава, яго намесніка П. Каляды, акадэмікау Ц.Л. Бурстына, В.К. Шчар- 
бакова, М.М. Нікольскага, прафесарау Е.К. Успенскага, Ц.М. Годнева і інш. 
наведала старшыню CHK БССР М.М. Галадзеда са справаздачай аб выкананні 
пастаноу урада БССР адносна работы універсітэта, які быу вельмі задаволены 
дзейнасцю навучальнай установы42

Выдатнай падзеяй у жыцці БДУ стала стварэнне шматтыражнай газеты. 
Ранейшы «Голас рабфакауца» спыніуся яшчэ у 1931 г. 3 1933 г. ва універ- 
сітэце выходзілі толькі факультэцкія насценгазеты прыблізна 2 разы на 
месяц. I вось 1 мая 1935 г. убачыу свет першы нумар універсітэцкай газеты 
«За ленінскія кадры» (з 1948 г. -  «За сталінскія кадры», з 23.06 1955 г. -  
«Беларускі універсітэт»)43.

Летам 1935 г. БДУ распачау падрыхтоуку да новага навучальнага года i 
прыёму абітурыентау. Рэктар неаднаразова звяртау увагу на стан падрых- 
тоукі паступаючых ва універсітэт. Адбор будучых студэнтау ён раіу аргані- 
зоуваць яшчэ у школе. У Мінску пры БДУ 12 красавіка лад кірауніцтвам пра-
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фесара Я.К. Успенскага паспяхова прайшла l-я гарадская канферэнцыя 
юных фізікау з удзелам 200 лепшых вучняу 6-8 класау4 .

CHK БССР у пастанове № 1152 ад 26 ліпеня 1935 г., заслухаушы даклад 
рэктара БДУ А.І. Дзякава, адзначыу здавальняючае выкананне вучэбнага 
плана, арганізацыю за апошні год 3-х даследчых лабараторый, увядзенне 
вывучэння, акрамя нямецкай, англійскай мовы. Па прапанове рэктара 
уводзілася яшчэ i французская мова45.

17 ліпеня 1935 г. пачынаецца прыём у БДУ. На 350 месцау пададзена 
600 заяу. 14 жніуня выйшла пастанова ЦК КП(б)Б «Аб ходзе новага набору i 
падрыхтоуцы да вучэбнага года вну, втну і тэхнікумау», у якой А.І. Дзякаву i 
дырэктарам іншых навучальных устаноу указвалася «на іх няправільныя 
адносшы да прыёму новага набору студэнтау i перадавер другарадным 
асобам і тэхнічнаму апарату прагляду новапрымаемых на вучобу».

Пункт 3 пастановы папярэджвау, што дырэктары ВНУ і тэхнікумау «ня- 
суць асабістую адказнасць перад Цэнтральным камітэтам за кожнага пры- 
маемага студэнта»46. Ці ставілася у гэтай пастанове пытанне аб якасці ве- 
дау паступаючых? Не! Гаворка ішла аб кпасавай пільнасці, каб у ВНУ не 
«пралазілі асобы непралетарскага паходжання». Але, на жаль, «класава 
правільныя» не заусёды мелі адпаведныя веды, каб вучыцца ва універсі- 
тэце. Як пісау сам А.І. Дзякау, «пасля пастановы ЦК КП(б)Б карэнным чынам 
была перабудавана работа па прыёму у БДУ». Для паступаючых (ці не 
упершыню у БДУ) праводзіцца агульны сход, а затым партыйны i камса- 
мольскі. «Быу арганізаваны стол даведак, устаноулена кругласутачнае дзя- 
журства i г. д.» Але не тэта было галоуным. «Кожны паступаючы пасля зда- 
чы залікау асабіста выклікауся на пасяджэнне прыёмнай камісіі, дзе у тава- 
рыскай гутарцы ён вывучауся, і толькі пасля гэтага вырашалася пытанне аб 
прыёме ці адмауленні». У гэтых гутарках «выкрываліся асобы з класава чу- 
жых элементау, спрабаваушых пралезці у БДУ».

А.І. Дзякау дбау не толью пра тэта. Павышаныя патрабаванні да пасту
паючых у сэнсе падрыхтоукі далі свой плен. Рэктар адзначыу, што «у міну- 
лым годзе з прынятых на фізіка-матэматычны факультэт вытрымалі выпра- 
баванні на вельмі добра па матэматыцы 1 %, у гэтым -  5,3, па фізіцы ад- 
паведна 2-9,5, па хіміі 1-10 % i г. д.» У БДУ было прынята 340 чалавек. Ана- 
ній Іванавіч падкрэслівау, што «у БДУ ёсць усе магчымасці і матэрыяльныя, 
i навуковыя, каб паспяхова вучыцца, каб авалодаць вяршынямі навую»47.

У верасні 1935 г. А.І. Дзякава выклікалі у CHK1 дзе аб'явілі, што ён на- 
кіроуваецца на працу у апарат ЦК КП(б)Б у якасці загадчыка аддзела куль
туры і асветніцкай работы. Абавязкі рэктара БДУ з кастрычніка 1935 г. па 
красавік 1936 г. выконвау М. Лоцманау, а 3 красавіка 1936 г. Наркамат ас- 
веты прызначыу выконваючым абавязю рэктара прарэктара па вучэбнай 
частцы А.С. Кучынскага48.

Крыху больш за паўтары гады кіравау Беларускім дзяржауным універсітэ- 
там Ананій іванавіч. Але зрабщь ён здолеу багата. Пры ім універсітэт па- 
кончыу з наступствамі рэарганізацыі пачатку 30-х гадоу -  канчаткова скла- 
лася структура універсітэта у выглядзе факультэтау, кафедрау i лабара
торый, на базе якой ішло нарошчванне новых падраздзяленняу. На поуную 
магутнасць запрацавала аспірантура, было нармалізавана становішча з ін- 
тэрнатамі. Значна узрасла колькасць студэнтау: калі на 1 лтеня 1934 г. у БДУ 
было 525 студэнтау, то у 1934/35 навучальным годзе -  784, а у кастрычніку 
1935 -  1104 (разам з рабфакам)49.

Самае галоунае -  А.І. Дзякау імкнууся стварыць i захаваць дзеяздольны 
педагапчны і навуковы калектыу, якому універсітэт быу абавязаны сваімі 
поспехамі. На жаль, тэты моцны асяродак навуковых кадрау праіснавау ня- 
доуга. Большая частка людзей была рэпрэсіравана.

Будзем шчырымі -  A.I. Дзякау быу чалавек свайго часу. На пасадзе ён не 
мог паюдаць без увап тыя «сігналы» ад «птьных» людзей, якія ішлі да яго 
праз друк i у заявах. Прыкра, але навукоуцы i студэнты БДУ пісалі заявы на 
сваіх выкпадчыкау i таварышау аб няправільных цытатах У.і. Леніна, аб 
«схованым трацкізме», «прыхаваным кпасавым паходжанні» i т. п. I рэктар
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быу вымушаны рэагаваць -  выключаліся з БДУ студэнты за «утойванне са- 
цыяльнага паходжання», за «адабрэнне ворагау пралетарыяту Зіно^ева i 
Каменева», за «распаусюджванне контррэвалюцыйных анекдотау»51. За 
«выкладанне на лекцыях буржуазных тэорый» быу адхтены ад працы 
прафесар заалопі I.Г. Собалеу. За «падмену ленінізму контррэвалюцыйным 
трацкізмам» зняты з працы 29 сакавіка 1935 г. дэкан геолага-глебава- 
геаграфічнага факультэта Дзярбенцау51.

Але некаторыя выключаліся і справядліва. Выкладчык неарганічнай хіміі 
асістэнт Крэч казау, што ён ненавідзіць беларусау і беларускую мову, за 
што і быу звольнены з фармулёукай «велікадзяржауны шавінізм»52.

Не мог не лічыцца рэктар і з «лініяй», якую праводзіла партыйнае бюро 
універсітэта. Так, сакратар парткама БДУ В. Працэнка з гонарам адзначыу, 
што «партарганізацыя правяла праверку чалавечага складу (!) БДУ, было 
выключала да 80 класава чужых студэнтау». Ён жа папракау парторгау 
факультэтау, што яны «не вывучыліся выкарыстоуваць сваіх бяседчыкау у 
якасці інфарматарау аб настроях у інтэрнатах»53.

Знаходзячыся на пасадзе загадчыка аддзела ЦК КП(б)Б, A.i. Дзякау не 
парывау сувязі з БДУ. Ён па-ранейшаму заставауся загадчыкам кафедры лені- 
нізму. Па яго прапанове да 15-гадовага юбілею універсітэта было вырашана 
выпусціць кнігу «Псторыя БДУ». иля збору матэрыялу i пад|Эыхтоукі кнігі ства- 
раецца камісія на чале з дэканам истфака В.К. Шчарбаковым5' .

17 красавіка 1936 г. пастановай Прэзщыума ЦБК БССР А.І. Дзякау быу 
прызначаны наркамам асветы Беларусі. Цікава, што на наступны дзень 
пастановай Прэзщыума ЦБК быу створаны урадавы камітэт лад старшын- 
ствам А.І. Дзякава па святкаванню 15-годдзя ўтварэння БДУ55.

На сваей апошняй пасадзе А.І. Дзякау працавау крыху болыи года. Пер- 
шачарговая увага была скіравана на стан сельскіх школ, якія знаходзіліся у 
вельмі непрыстасаваных будынках. HKA вынес рашэнне аб пачатку будау- 
ніцтва на Беларусі мураваных вясковых школ. Аднак гэтая справа ішла ма- 
рудна, не хапала будаунічых матэрыялау. Ананій іванавіч кпапаціуся пра 
захаванне беларушчыны у адукацыі. У школах выкладанне рускай мовы 
пачыналася з 3-га кпаса i заканчвалася у 8-м. Праграмы па беларускай 
літаратуры і мове уключалі творчасць пісьменнікау В. Дуніна-Марцінкевіча, 
Ф. Багушэвіча, М. Багдановіча, Зм. Жылуновіча і інш. Вывучэнне у школах 
гэтых «контрреволюционных, националистических и буржуазных писате
лей» будзе прад'яулена А.І. Дзякаву як доказ яго злачынства

У ліпені-кастрычніку 1936 г. БДУ адзначау 15-годдзе з дня адкрыцця. 
Урадавай камюіяй у складзе В.К. Шчарбакова, М.М. Нікольскага, А.С. Кучын- 
скага, С.Я. Вольфсана і інш. на чале з А.І. Дзякавым быу падрыхтаваны 
юбілейны зборнік навуковых прац універсітэта. Значнымі былі дасягненні 
універсітэта. За 15 гадоу існавання навучальная установа падрыхтавала ка
ля 3-х тысяч счецыялістау. Бібліятэка-чытальня БДУ мела 80000 кн іг". Ha 
15 ліпеня 1936 г. працавалі 5 акадэмікау, 32 прафесары, 47 дацэнтау (з іх 29 
-  кандыдаты навук), 41 асістэнт -  усяго 125 чалавек навукова-выкладчыц- 
кага складу58. Ha 15 верасня 1936 г. у БДУ вучылася 956 студэнтау.

За час сваей працы на розных пасадах А.І. Дзякау імкнууся займацца i 
навуковай працай. Нам вядомы пакуль што 5 артыкулау A.I. Дзякава у га
зетах i артыкул «3 гісторыі выбарау у Саветы (1905-1917)», надрукаваны у 
часопісе «Бальшавік Беларусі» у № 23-24 за 1934 г. Пры арышце А.І. Дзя
кава, падчас вобыску, забраны работы перакладау кніг К. Маркса «Класавая 
барацьба ва Францыі» і «Капітал» (I том), шэсць пачак з матэрыяламі роз
ных пісьмовых работ. Таксама з асабістай бібліятэкі А.І. Дзякава адабралі 
130 розных кніг59. Усё тэта пасля было знішчана.

A.I. Дзякау арыштоуваецца 11 мая 1937 г. як адзін з «кіраунікоу» прыду- 
манай супрацоунікамі НКУС БССР «нацыянал-фашысцкай арганізацыі». Да- 
пытвау Ананія іванавіча малодшы лейтэнант дзяржбяспекі Э.В. Быхоусю. Як 
пасля напіша тэты «следчы», ён прымяняу да арыштаваных метады фізіч- 
нага уздзеяння: «бил их руками, садил на стул, затем вынимал стул и они 
падали на пол; ложил их на пол, сгибал вдвое и ставил сверху стул, са
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дился на него и сидел до тех пор, пока эти лица не начинали давать по
казания»60. Таму на першыхжа допытахА.1. Дзякау прызнауся, што з 1925 г. 
з*яуляецца удзельнікам антысавецкай беларускай нацыяналістычнай аргані- 
зацыі. На усіх сваіх пасадах, дзе б ні працавау, праводзіу шкодніцкую работу 
-  шляхам «хутарызацыі» умацоувау «кулакоу», укараняу беларускі буржуаз
ны нацыяналізм у культуры, зрывау планы па нарыхтоуцы зерні, уводзіу 
паусюдна «сваіх» людзей і г. д.61 Аднак гэтага следству было недастаткова. 
НКУС БССР раскручвау справу «Аб'яднанага антысавецкага падполля» і 
неабходны былі паказанні на кіраунікоу -  М.М. Галадзеда, А.Р. Чарвякова, 
М.Ф. Гікалу і інш.”" I такія паказанні з'явіліся. Ha допытах А.І. Дзякау «прыз
науся», што праводзіу контррэвалюцыйны сабатаж па указаниях М. М. Гала
дзеда, што той кіравау усімі контррэвалюцыйнымі арганізацыямі на Бела- 
русі, паведаміу аб сяброустве М.М. Галадзеда і І.П. Убарэвіча і г. д.63 Аднак 
гэтыя «паказанні» ужо не былі патрэбны. 21 чэрвеня 1937 г. падчас допыту 
М.М. Галадзед скончыу жыццё самагубствам, выкінуушыся з акна пятага 
паверха будынка НКУС БССР64.

27 кастрычніка 1937 г. наркамам унутраных спрау Берманам было за- 
цверджана заключэнне па справе А.І. Дзякава, які быу «выкрыты» як адзін з 
галоуных удзельнікау і кіраунікоу «аб'яднанай антысавецкай тэрарыстычна- 
шпіёнска-дыверсійнай арганізацыі, што ставіла мэтай звяржэнне савецкай 
улады, рэстаурацыю капіталізму і усталяванне ваенна-фашысцкай дыктатуры 
у Беларусі пад пратэктаратам Польшчы», мауляу, што А.І. Дзякау стварау 
контррэвалюцыйныя ячэйкі, праводзіу шкодніцтва у сістэме народнай аду- 
кацыі і г. д.65

28 кастрычніка 1937 г. на закрытым судовым пасяджэнні выязной сесіі BK 
BC СССР А.І. Дзякау быу прысуджаны да вышэйшай меры пакарання. Па- 
сяджэнне «суда» ішло 15 хвілін... . 29 кастрычніка 1937 г. А.І. Дзякау быу 
расстраляны. Разам з ім у гэты дзень забіты былы рэктар БДУ Я.П. Kapa- 
неускі, выконваючы абавязкі рэктара А.С. Кучынскі, загадчык сакратарыята 
CHK Я.М. Спектар, загадчык аддзела школ Н.Л. Арабей, сакратар ЦВК 
М.А. Ляукоу і многія іншыя

Жонка А.І. Дзякава Марыя Іванауна і сыны Віктар і Уладзімір былі так- 
сама асуджаны. Пасля Марьи Іванауне ужо у Карагандзе паведамілі, што яе 
муж памёр 23 лістапада 1939 г.

У 1956 г. справа A.I. Дзякава перагледжана. Дадатковае расследаванне 
выявіла, што Ананій Іванавіч быу асуджаны на падставе лжывых абвіна- 
вачванняу. Пастановай ваеннай камісіі Вярхоунага Суда Саюза CCP ад 
2 красавіка 1957 г. прыгавор 28.10 1937 г. па справе Дзякава Анажя Івана- 
віча адменены, а справа спынена за адсутнасцю складу злачынства88.
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