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ЗА БОЛЬШЭВІЦКАЕ АВАЛОДВАННЕ
АСНОВАМІ МАРКСІЗМА-ЛЕНІНІЗМА
ЦК ВКП(б) і таварыш Сталін узброілі многамільённы совецкі народ магутнай ідэйнай зброяй большэвіізма —
йКароткім курсам гісторыі ВКІКб)».
«сКароткі курс гісторыі ВКІКб)» створаны
пры
ійепасрадным
удзело
таварыша Сталіна, з'яўляэцца энцыклапедыяй аеноўных ведаў марксізмалэнінізма, мае велізарнае гістарычнае
піначэнне ў жыцці яашай партыі.
«Вывучэнне гісторьгі ВІШ(б) абагачае
волытам барацьбы рабочых і сялян натай кіраінм за соцыялізм.
Вывучэннэ гісторыі ВКіП(б), вывучэяне гісторыі барацьбы нашай партыі з
усіш ворагамі марксазма-ленінізма, з
усімі ворагамі працоўяых дапамагае
авалодваць большэвізмам. павышае палаты чную пільнасць.
Вывучэнне гераічнай пісторыі большэвіцкай паргыі ўзбройвав веданнем
яаконаў грамадскага развіцця і П І Л І тычйай барацьбы, вэданнем рухаючых
<!ІЛ

РЭБОЛЮЦЫІ.

Вывучанне гісторыі ВКЛ(б) умацоўвао ўпэўне-насць у канчатковай перамозе вялікай справы лартыі Леніна—
Сталіла, перамозе комунізма ва ўсім
і.'веце». («іКаротісіжурс ііеторыі ВКЩб)»).
«Кароткі курс гісторыі БКП(б^> прыкаваў да сябе ўвагу ўсёй пашай к^іны,
увагу комуйістаў, комсамольцаў, непартыйньгх большэвікоў, — усе япы з
вялікай любоўю вывучаюць гэтую залатую чснігу. Аісновы маірюсізш-ленійізма
з'лўляюцца ключом да вывучэння ўсіх
(іавук — матэматыкі, фізікі, хіміі, біяло-гіі, геаграфіі, гісторыі і г. д.
3 другога семестра гэтага вучэбнага
гйда ва ўсіх вышэйшых навучальйых
установах уведзен курс асноў марксіз
ма-ленінізма. У иащым улівэреітэце
лекцыі па асновам марксізма-ленінізма
ііачаліся арганізавана. Лекцьгі чытаюцца ўпаўне здавальняюча.
Лектары
гт. Валчок, Драгілеў, Чымбург, Саевіч
заўюёды рыхтуюцца да лекцыі і чыіаюць іх на высокім ідэйішм узроўні.

.'\днак, у асобных лектараў маюцца
яшчэ недахопы. Сюды трэба аДнэсіп
•г. Мазо, які ў час чытання лекцый
опяішаецца, іпаіўтарарцца. зайягар напе-

рад. У та в. Мазо стыль мовы мае ]іекаторыя шэрахаватасці.
Студэнты 3 В Я Л І К І М інтарэсам прыступ;лі да вывучэння асноў марксізмаленінізма, яны ўважліва адносяцца к
слуханию лекцый, а разам з тым самастойпа працуюць над вывучэнпэм
«Кароткага курса гкторьп В|КБ(б)». Вялікую ўтагу ў справе авалодвання асновамі
марксізма-летнізма
павіпен
адыгращ, адкрыты на днях кабінст
марксізма-ленінізма,
які
забяснечан
ноабходпай
літаратурай,
наглядным!
дапаможнікамі, фотавітрынамі, выстаўкамі па паасобпым тэмам «Кароткага
курса гісторыі ВКП<6)». У гэтым-жа
кабінеце аргапізуюцца лекцыі ла паасобным тэарэтычным лытанням. Тут
кожны 'студэнт і навуковы работнітг
зможа атрымаць высокакваліфікавануго
кан'сультацыю па дікавяічаму іх пытанню. Усё гэта павінна забясп^чыць
выдатныя вьшікі вучобы.
Партыя і ўрад нраяўляюць выключную заботу аб совецкім студэнце. Нам
сті^раны ўсе ўмовы для Авалодання
марксісцка-леііінсікай таарыяй, для выЕучэння гісторыі большэвіцкай партыі.
У сваёй больша'еці студэнты гэта доб-_
pa разумеюць, скарыстоўваюць усе г»тыя магчымасці.
Аднак, было-б бахвальствам заявіць,
што гэта адносіцца абсалютна да ўсіх
студэнтаў. Есць яшчэ таварышы, якія
сваёй недысцыплінаванасцю ' ганьбяць
званне совецкага студэнта. Гэта ў нэршую чаргу адносіцда да студэнтаў
V курса гісвфака тт. Шаўцова, Шчаснага і Чысціка, якія 8 лютага не з'яўві.ліся на лекцыі па асіювам марксізмаленінізма.
Трэба зразумець, што ў справе авалодання лраграмай курса па асновам
марксизма-лені'нізма рашаючымі ўмовамі
з'яўляюцца выдатпая
дысцыпліна са'
і'астопігао і глыбокг-е вывучэнне
«Ка.
роткага курса J-idopbii ВКП(б)» кожным етудэнтам.
Будзем-лва, таварышы, упорна вучыцца, па-большэвіцку авалодваць вялікай
тэорыяй
Маркса—Энгельса—Леніпа—
Сталіна, каб лагтонна сустрэнь ХУІП
з'еад аВП0).

РЫХТУЙЦЕСЯ ДА ТЭАРЭТЫЧНАЙ
^ КАНФЕРЭНЦЫІ
Вялікае значэннб ў справе . вывучэння рэволюцыйнай тэорыі мае ўвядзенне ў вузах вьгклада-нне аоноў
марксіэма-леінінізма.
Задача кожнага кам'самольпа і студанта глыбока вывучыць
гэты прадмет і здаць яго не ніжэй чым на «выдатна». У дапамогу вывучаючага гісторыю. партыі
арганізоўваецца
цыкллекцый. У сакавіку будуць іграведзецы наступныя лекцыі;
15-ІП — «Роль лачнаіс.ці ў гісторыі»,
дакладчык т. Чымбург.
Нб-ІІІ-аіб рабоце Ленііна «Што ряОіць», дажладчык т. Валчок.
2в-ПІ — «Дзве тактыкі соцыял-дэмакрагыі ў дэмажратычнай рвволюцыі»,
лакладчык т. Ільюшын.
Добра абсталяван ікаібінет праііаганды і аігітацыіі, дзе можна атрымаць
О

IMAE

любую літаратуру d канеулыіацыі на
гісгорыі нартьгі, дыямату і пстмаггу і
па пытаннях міжнароднага становішча.
Па фажультэтах 2—3 сакавіка. 'будзе
праведзенй. тэарэтычная
канФерэнцыя
на рабоце Леніна
«Дзве
тактыкі
соцыял-дэмакратьй ў дэмакралычнай
рэволюцыі». Для таічз, каб тсанферэнцыя была 'ЦІкавай і 'варыснай кожны
комсамолец павінен глыібока прапрацаваць гэту работу Леніна і прыняць
актыўны ўдзол у канферэнцыі.
Па трупах -неабходна арганізаваць
вывучэнне біяграфій нашьгх нравадыроў — Леніна, Сталіва, Варашылава,
Кірава, біяграфіі, якія вучаць беззаветнай
адданасці справе
рабочата
класа, справе большэйізма.
СМОЛКІНА.

АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

у гона^) XVIIi з'езда
большэвіцкай
партыі я блру на сябе абавязапельства
вучыцца на «выдатна» і «добра». Глыбока вьгвучаць гіісторыю партыі
па
падручніву і прапрандваць да адкрыцця з'е»да
работы Леніна «Кто такие
«друзья народа» н как они воюют пр»)TITB социал-д-емократов», «Что делать».

Глыбока вывучыць
усе
матэрыялы
XVIII з'езда партыі. Д а дня адкрыодя
з'езда сжончыць планерную школу
на
«выдатна» і атрымаць званне «Варашы.
лаўісікаіга ў'садніка». Да канца наву^іальнага года здаць усе нормы
на значок
ГПЛ II ступені.
ЖЫГАЛОВІЧ.
Студэнт III курса хімфака.

Студэнты БДУ уэяліся за большэвіцйае вывучэнне
марнсісцна.ленінонай
тзорыі.
НА ЗДЫМКУ: Дацэнт Чымбург чытае лейцыю па асновах
марніэма-ленінізма.

НА

Г Р А Н І Ц Ы

Мы над язджалі к заставе.
Иавакол
па навала паграііічная цішыня.
Перад
намі бялела апошняя палаіса радзімай
^оврцкай зямлі, а -там за густым кустарнікам. па зял^най сцяной маўклівага лесу
гіачынаўся| чужы
І варожы
свет.
Тут, .1я варот краіны Советаў, нас
кетліва сустрэў гаспащар граніцы —
камрндант Н-іскай заставы ордананосец тав. Сцепаненка. Дзеісяткі дыверсантаў І шпіанаў затрымаў баявы камепдант за час сваей ганаровай службы на граніцы. Цяпер ён даў' клятву
быць верным совецкаму
на(р(>ду да
апоппіяга свайго дыхання.
— • Прыезджайце часцей да нас. —
сказаў на развіта|ііне тав. Сцепаненка, — заўісёды будзеце лепшымі гаюцяМІ. Усміхаючыся ён дадаў: «Неіпрошапыя госці 3 таго
боку, — ён указаў
на граніцу, — неяк
«ласкавей»:
ні
адзпі 3 іх не праходзіпь міма маёй заставы».
##
А
У дзепь' слаўнай, гадавіны РСЧА і
Ваенна-Марскога
Флота
ганаровую
вахту не'слі лелшьш паграніч'нікі, выдатнікі баявой і палітычнай вучобы тт.
Атоса, Захараў і др., якія Многа разоў затрымлівалі па'рушальнікаў граніцы.
'
У гзты- дзень
прагучэла
баявая
клятва доблес'ных совецкіх
дазорных*
і адсюль свяпічэшіыя словы, як грозный хмары нлылі ў паветры на
той
бок гранііцы.
Нячутнай ступою прышоў лютаўскі
вечар. Байцы і камандэііры
Н-іскага
пагранатра.да весела, з вялікам
натхнрнном святкаівалі слаўную гадавіну.

На ўрачыстым паюяджэнна мы перадалі лепшай заставе падарунаж ад нашага ўніве'рісітэта. Атрымоўваючы яго.
намеснік палітружа тав. Лужашэшса запэўніў
калектыў універсіхуга,
што
слаўныя патрыёты соцыялістычнай іра
дзімы будуць яшчэ лепш берагчы границу і ні адна ва)ро;кая нага не стуіііпь на нашу свяшчэнную
совецкую
зямлю. ;
Мы паглядзелі выдатную " самадзейнасць пагранічіпкаў і іх баявых надруг. Гарачыя словы а<5 адвазс і доС
лесці герояў Хасана прачыталі браты
Доедзе-нко. Яны абадва вьцдайгікі баи
вой і палітычнай падрых^гоўкі, карыстаюцца вялікай павагай сярод байцоў.
Враты Дзедзенко
ідуць на
шляху
свайго бацькі старага
большэвіка і
партызана.
Вясёлая музыка, эванкія
песні напаўнялі сэрцы ;байцоў.
Да нас падышоў ваенком тав. Лагвінюк. На гірудзях у яго ярка
гарэлд
медаль «20 лет РККА». У гутарцы з
цамі та®.-Лаігвінюк сжазаіў: «Толькі ў
нашай шчаслівай краіне магчыма такая
цееная дружба паміж
народаяіі і арміяй». Як у роднай сям'і адчувалі мы
Сябе м р о д байцоў. Не хацелася рас
тaвaццa^ з нашымі дараіімі і ветлавымі гаснадара'мі граніды, якая наладзілі
нам такую цёплую сусгрэчу.
Кожны цяпер жадае толькі аднаіго —
захаваць і зрабіць дзейонай нашу студэнцкую
дружбу
3 паграйчнікамі.
Камітят комісамола і прафком у гэтых
аідносінах праводаяць доібрую і важную
справу.
I. НАЛІНІН.

ДЭЗАРГАНІЗАТАРЫ
Большаісць студэнтаў добрасумленна
ўзялася !за вывучэнне асноў марксізма-лейц.нізма, «Кароткага курса гісторыі
ВКП(б)»; яны ўв»жлІіоа слухаюць лекныі, з'яўляюцца прьькладам дысцыплінавангк'ці. Адчак, сярод нашых ,студэнтаў маюцца людаі, якія парушяіоць
дысцыпліну, перашкаджаюць выкладчы'
ку чытаць лекцыю.
Студэнц IV ікурса Фізмата, івомсамолец т. Глейзер у чаіС лекцыі марксізма-леіпніз.ма заняўся
фатаграфіяй і
расяаўсюджваннем сваой дпрадукцыі».
Студэнт IV курса Геафака, комсамо-.
лен Лохаў у часе лвкцыі рашыў
за.няцца вывучэннем геаграфііі. Тав. Чэрняік на леосцыі па основам .маркоіамаленіііпзіма чытаў мастацкую лііта.ратуру. Стуід. IV курса Геафака тав.
Штыцько самавольна пажінуў' левцык.
Некаторыя студэнты дазваляюць сабе
ааходзіць у :час -чыткі лекцьй ў аудыторыі, чым П'арушаюйіь
дьюцышйну.

ВУЧОБЫ

Тап. Жэлабковіч (студ.
IV к. Химфака) вашоў на лекпыю, калз да лаица
яе заоталося 10 м.
Не лепш справа і на другіх курсах.
25
лютага на
лекцыі па
асновам
марксізма-ленінізма
студэнты
ІІ-гд
курса Фіэмата Корэун і Ждановіч у
ча*;е лекцмі' заняліся ігрой у шапікі.
У Я'касціі актыўнага суддзі ў іх ібыў
т. Шахавец. У гэты-лс дзень отудэнт;
Таўтібка (Геафак Н к.), Комлі'к Щ к.
Хімфака), Маеўскі (II к. іБіяфака) у часе леікцыі па 'асновам марксіізіма-лвкінізма чыталі мастацкую літаратуру.
Гэтыя таварышы сваімі паіводзіінамі
дэза.рганізуюць вучэбны npaupic і працоўную дысцьшліну.
Наіп^ўнаі/ на г0тыя агіднасці ім укажуць грамадскасць і дырэкцыя уяіверсітэта.
ХІМІК/
м. ц.

ЗА ЧЫСТАТУ БЫТАВЫХ ПЫТАННЯЎ
У рашэннях IV пленума ЦК В,ПКСМ
ясна запісана, што быт неаддзялім ад
палітыкі, што
быт не ёсць уласная
справа комсамольцаў. Весці барапьбу
за чыстату бытавых пытанняў — гата
прамая задача Ленінскага комсамолЕи
Некаторыя таварышы не
зразумелі
да капца, што пара пакончыць з п'янствам, грубасцю, хамскімі
адносінамі
да жанчын і і\ д.
Студэнт IV курса
Хімфава
тав
СКАЛАБАН неаднаразова бывае
без
меры п'яным, ЯГО можна часта
сустрэць у страшэнным выглядзе, які мала
напамінае чалавечао аблічча. 24 лютага, пасля комсамольскага схода, на
якім востра стаяла пытанне « б выкапанні
рашэнняў
IV пленума
ЦК
ВЛКСМ, тав. Скалабан, не
зрабіўшы

належных вывадаў, зноў з'явіўся ў iff"
тэрнат у п'яным выглядзе.
Комсамольскі сход IV курса,
Хім-,
фака рэзка крытыкаваў паводзіны
т.,
Скалабана і абвясціў яму вымешу.
Не пакідае п'япкі студэнт V
курса Геафака «ав .АНАШЧ, які 24 лютага спіўся да таго, што студэнты на.
руках прынеслі яго ў інтэрнат з
вуліцы.
Гэтыя факты гавораць аб тым, што
рашэнні IV пленума ЦК ВЛКСМ
не
дайшлі да свядомасці асобных комсамольцаў. Камітэт комсамола
павінен
неадкліадна павесці дзейсную барацьбу
за выкяианне
рашэнняў
IV і VII
пленумаў ЦК ВЛКСМ, за давядзенпе
гэтых раціэнняў да свядомасці кожнага кaмcaмoльц£f.
ФЕРДЭР

ВЫВУЧАЮ
Г 1 С Т 0 Р Ы Ю ВКП(б)

Наша совецкая інтэлігенцыя зразумела, што •неабхо'дна аб'яднаць
задачы
навуікі і жьщця краіны, пабудаваўшіій
соцыялізм і пашяхова ідучай к комунізму.
Я ніколі не вывучаў соцыяльна-экінамічных дысцьшлін, таму цяп^р асабліва сказваоцца гэты прабел у раізуменні грамадскіх падзей.
Заірай я п-аставііў задачу
авалодаць
асновамі марксга.ма-ленініз.ма. Нершчым
раісіпрацаваць ііершакірыніцы, я глыбока вывучаю «Кароткі
курс
гіс^рыі
ВКЛ(б)».
^
Гэты вьгдатны падручнік вельмі яскрава тлумачыць ход палітычных падз^-й і дае мне адказ на самыя цяжкія
пытанні тэбрыі пазнання.
Вывуічаючы «'Кароткі курс гісторыі
ВКН(б)», я зразумеў, што толькі марксіспка-ленінская філасофія можа
пра|)»кцыя універсітэга ўхітрылася зачы- ліць, свдуло і на праблемы
прыроданіць ленкуток. чым палбавіла студэн- знаўства і на разумение грамадскіх патаў іпт.чрната
адзінага
культурчага дзей.
Праф. Т. Годнеў за вывуч^ннем
ачага.
Праф. Т. ГОДНЕУ.
(Каро-ткага курса гісторыіі йЮЩб)».
У ін-^эрнаце пануе
антысанітарыя.
У калідорах нехаііае урнаў для смецпя, плеваііельніц...
У зыніку — горы
смецця заусёды валяюцца на падлоізе.
Бібліятэка ў нас — забыты ўчаетаі:. намі
Не так даўно абвешчан .конкурс .на
перашкаджаюпь працы дзелепшы іптэрнат і комнату, але студсо- Там заўсёды сплашны шум і гам. Асаб- сяткам студэнтаў. На
папярэджвашп
вет інтэрната чамусьщ. зу'сім .забыў аб ліва злоснымі парушальнікамі дьгсцып. таіварыішоў у іх адзін адказ: «Маўчы
гэтым, не ўзначаліў паход студэнтаў ліны ў бібліятэцы
з'яўляюцпа
сту- хам», а гэта зусім не адпавядае кульза .культурны быт. Намеснік дырзік- дэнткі 5-га курса біяфажа — Лапотка турнаіму совецкаму студэнцтву.
іара па гаспадартай .ча5тцы тав. Hep- Л., Мільгуй Л. і Нузеўс'кая
Р.
Гэта
Загадчык бі'бліятакі та®. Зарэик!, не
Kin таксама да г т г а часу не натур- груйа студэнтак гірыходзіць у біблія- гледзячы на неаднаразовыя паіпярэджбаваўся, каб палепшыць
быт студэн- тэку не для таго, каб працаваць, .. а ванні, не прьшае ні'якіх мер к наладаітаў,
В. Н У Л Е Ш .
для таго, каб весела праівесці чаіс. 3 ванню дысцьшліны ў бібліятэцы.
Не
іх стала заіўсёды чуецца рогат, істэ- займаюцца гэтымі пытанямі ,і грамадрычныя выкрыкі, размовы. Яны зусім С/Кія аргагіі'зацмі унгаррсітэта.
не лйацца; я тым, што сваімі паводзіКУКСО.

Б О Л Ь Ш УВАГ1 БЫТУ
Пытанню быта ў нае да гэтага чаі:у по прыдакщь палежнай
увагі. Далека за ф^.ктамі хадэіць
непатрэбна.
Узяць хаця-б інтэрнат па Маскоўскай
вул., які да. р»чы, лічыцца адным
з
лопшых. Бытам студэнтаў тут не цікавяцца. На сёння ў інтэрнаце пануе
беспарадак
Прафісом, камітэт комсамола ніякай
' палігмасавай іработы ў
інтэрнаце не
гіраводзяць. У многіх комнатах да гэтага часу не праводзілі'ся naviiTryTapкі. У інтэрнапе быў ленкутоік, дзе студэнты маглі культурна іправесці свой
вольны час, праслухаіць лежцыю, прачытаць газеты,
сыграць
у даміно,
піашкі, шахматы
і г. д. Лднак, дыО

Патураюць

ЯШЧЭ РАЗ АБ БІБЛІЯТЭЦЫ

прагульшныкам

Даканат і грамадскія арганізацыі
Гі'стфака не вядупь своечасовай і сістэматычнай барацьбы з парушальнікамі прапоў'най дысцыпліны, чым патураюць п]іагульшчыкам і .тодырам.
'Гр»ба папомнііць, што закон аб умацаванні працоўнай дысцыпліны напісан
і для дэканата Гістфака.
За тры шаецідзёнкі другога вучэбііага паўгоддзя па Гіспфаку маецца
100 часоў прагулаў. Аса&ііва выдзеляюпца гваімі 'пратуламі тт. Ганчаро-

нан (III курс), Саламонік, Шэстакоў
(II курс), Крыніцкая (I курс) і jip.
Большасць прагулаў падае на^дейцыі
ваоП'Най .справы, фізкультуры і руекай
мовы. Студэнты не зразумелі
яшч»
важнасці гэтых прадметаў.
Мнопія навуковыя ^заботнікі (т. Лочмрль і др.) не выконваюць загадаў
дырэюцыі. Студэнты на іх левдыі заходзяць 3 вялікім шазненнем, шіх>
з'яўляецца
нрдапутчальіньш
стаповішчам. ,
Ф. М І Х Е Е У .

Узмацніць профдысцыпліну
На многіх факультэтах, асабліва па
Фізмаце, профсаюзная дысцыпліпа развалена.
Нрофсаюзная арганізацыя
Фізмата
да гэтага часу не змагла абгаварыць
важнейшае пытанне
соцыялістычнага
спаборніцтва. Бездапаможнае профбюро тры разы спрабавала
склікаць
агульны суод студэптаў, але ўсё без
поспоха.
Многія члены профсаюза забылісвае
абавязкі,' груба парушаюць профсаюзную дысцыпліну. Такія таварышы, як

РОЛЬ
ЛІаркс і

Энгельс,

ЛІЧНАСЦІ
распаўсюдііўшы .

дыал^ктычны матэрыялізм на об.тасць
граімадскага жыцця, сгварылі гістарычны матэрыялізм — алгебру рэволюцыі
і тым самым выгналі ідэалізм з яго
апошняга прыбежышча — гісторыі.
Стварэнне гістарычнага матэрыялізма
з'явілася велізарнейшым пераваротам у
навуцы аб грамадстве, велізарнай заваёвай навуковай думкі чалавецтва наогул і рабочага класа ў асаблівасці.
Гістарычны матэрыялізм навучыў рабочы жлас самапазнанню
самасвядомасці, даў яму магутную зброю пазнання і змянення свету.
Заслуга Маркса і Энгельса ў адкрыцці матэрыялістычнага
разумения
гісторыі састаіць у тым, што яны з
усяе савакупнасці грамадскіх адносін
узялі іза аснову тое, што складае рашучае вызначаючае ў развіццд
грамадства. Такім рашучым, вызначайчым
з'яўляецпа спосаб вытворчасці матэр^іяльных благ,,
спосаб
дабывання
ородкаў да жыцця.
Опосаб вытворчасці складае
эканамічную структуру грамадства, матэрыяльйае грамадскае быццё, якое вызначае характар палітычных надбудоў і
розныя формы свядомасці,
развіццё
розныхі форм ідэалогій, а таксама і самую дзейнасць людзей.
Стварэнне гістарычнага матэрыялізма ўпершыню дало 'магчымасць разгл^y^aць развіццё грамадска-эканамічМенсн, друкарня «Звязды».

Цішкоў, Беленя (IV к.), К'аменецкі, Сухавер (VK.) І др. кі аднаго разу не з'яЕіліся на

сход.

Профбюро Фізмата не прымае ніякіх
мер да «гасцей» і «невідзімак» у арганіэацыі. Само проііфбюро працуе
беспланава. Бывае, што ііа адзін
дзені
назначаюць дзесятак мерапрыемстваў
і ні аднаго не правядуць.
Факультэцкая сценгазета праходзіць
м і м а гэтых фактаў, а курсавыя
газеты зусім не выходзяць
М.

у ГОРАДЗЕ ЛЕНІНА
Для леп'шых студэнтау—вьшускнік|>ў
нашага упіверсітэта ў час зімовых канікул была аргаяізавайа экскурсія ў
Лонінпрад.
Усе ўдзельнікі заісталіся надзвычай
задаволе'ным'і. Усё тое, што Удалосяпабачыць, назаўсёды засталося ў памяці,
значна пашырыла нашы веды. ,
Мы ў Ленінградзе, — у калыбелі рэволюцыі, 5\ цэнтры 'буйнейшай соцыялістычнай праімысловасці і культуры з
шмаітлікімі помнкамі мінулага. Мы ў
захаіпленні ад* веліічнасці і прыгожасці
горада, ад дзіўнай архітэктуры і ўбрання яго палацаў, ад яго ппамых і шыро'кіх вуліц.
Перад ігамі Ісакіе.ўскі сабор з велізарнымі гранітнымі калонамі. Яго будавалі амаль 60 год прыгоппыя рабы.
За-раіз у ім антырэлігіігны музей. Та-м
жа знаходзіпца маятпік Фуко, які на;глядна дэмаігструе вярчэннр зямлі вакол сва'ёй асі.
Далей Нетрапаўлаўская крэпасць —
сімвал мінулага тыранства. У яе адзі-

гісторыі, тым больга узрастае ступень j
іх улады над гэтымі законамі. Гіста-;
рычныя законы, хапя і вызначаюць па-'
ных (рармацын, як
натуральна-гіста- водзіньі людзейі, але яны самі ў сваю
рычны лрацэс, вырашыла праблему чаргу з'яўляюцца вынікам дзейнасці
грамадскай закснамернасці. Усе бур- людзей, мае, класаў.
У процілеглайць ідэаліотам, народшіжуазный соцыёлагі і гісторыкі-ідэалісты адмаўлялі сапраўдную законамер- кам, эсэрам, л'ічьтўшым, што гісторыю
насдь гісторыі. Народнікі. эсэры эво- робяць толькі выдатныя «крытычнадзілі гісторыю да простай ігры выпад- мыслячыя лічнаспі», а народу масы,
ковасцей, яны лічылі, што жыццё гра- класы ркладаюць толькі пасіўны мамадства
залежьщь ад
вып&дковых тэрыял, нуль без палачкі, гістарычны
учыпкаў выдатиых .-гічнасцей, правады- матэрыялізм сцвярджае, шго не ідэя, не
выдатная лічнасць з'яўляецца тварцом
роў, каралёў і г. д.
Маркс і Энгельс паказалі, што гісто- гісторыі, а маса, народ, класы.
рыя робіцца' не па праізволу асобных ! Гісторыя не ёсць,—гаварыў Маркс,—
якая калічнаспей, а законамерна. Законамер- якаясці асаблівая лічнаСць,
насць у гісторыі ствараедца таму, што рыстаецца чалавекам, як сродкам для
ў грамадстве, як і ў йрыродзе, усе дасягнення сваёй мэты. Гісторыя ёсць
мэту
з'явы (паміж сабой звязаны і ўзаемна дзейнасць праследуюча.га сваю
абумоўлейы. У гісторіі існуе прыем- чалавека.
Тісторыя грамадскага развіцця ёсць
стврннасць. сувязь у развіцці вытворчых еіл. Кожнае йовае пакаленнв лю- гісторыя саміх тварцоў матэрыяльных
гі'сторыя працоўных мае, я'кія
дзей ісустракаецца з пэуным1 матэры- благ,
яльнымі ўмовамі вытворчасці, якія з'яў- з'яўляюцца асноўнымі ч-іламі вытворляюцца асновай для іх далейшай дзей- чага працэса.
насці. У дзейнаспі люлзей існуе свая
Лепіп адпу з гістарычных ' заслуг
ўнутраная логіка, «вая ўнутраная не- Маркса бачыў у тым, што ён упершыабходнасць і законамернасць.
Гіста- }1ю адкрыў, што сапраўднымі тварпамі
рычныя законы* макщь аб'яднаиы ха- гісторыі з'яўляюцца самі масы, народ,
рактар, існуюць рэальна ў самой са- класы. Людзі самі твораць сваю гістопраўднасці, незалежна ад свядомасціі рыю.
Гісторыя ёсць вынік дзейнасці
волі людзей. Але яны ўпаўне пазна- людзей. Але людзі твораць гісторыю
ваемы І Л Ю Д З І п^зиаюць іх. Пазианне не праізвольна, не так як гэта імпрызаконаў гі'сторыі дае вялікую сілу лю- дзе Ў галаву. Людзі ставяць сабе тадзям у барацьбе за знішчэнне старых КІЯ мэты, Я К І Я могуць быць вырашаны(
аджываюиых
спосабаў
вытво^часці. але ГЭТЫЯ мэты, задачы, якія высоўЧым больш людзі
разумеюць законы ваюцца людзьмі, вызначаюцца стано-
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ночках, сырых І глухіх камерах таміліся лвпшыя барацЬбіты за сваібоду:
Чэрнышэўскі, Горкі, Аляксандр Улья.
наў.
Тут-жа^паблізу ёсць месца, на якім
правялі свае аіпоішнія мінуты дзека^Зрысты • ІІестэль, Рылееў, Кахоўскі, Беетужаў. Мураўёў-Апостал. На гэтым-жа
месцы самадзяржаўе правяло грамадзянскую казнь над Чэрнышэўскім.
Музей рэволюцыі
пазнаёміў нас з
гісторыяй рэволюцыйнай барацьбы ў
Расіі. Дыяграмы, макеты, малгонкірасказалі нам аб кіруючай і арганізуючай
ролі партыі большэвікоў у трох рэво>люцыях. Асаблійа ярка
падасрэсленй
дзейнасць Леніна d Сталіна.
Налацы гор. Пушкіна (б. Дзецкае сяло) эмяняюціца іЭрмітажам, Русжім музеем. Хутка бягуць дні. Трэба ехаць
Яшчэ раз праходзім па гораду, развітваемся з ім. Бывай слаўныгорад! Бывай калыбель рэволюцыі! Ты ўліў у
нас новую энергію для творчай работы
ЗАВІСТОВІЧ, СІУКО.
вішчам грамадс'кіх выгворчых сіл і характерам вытворчых адносін.
Марксізм-ленінізм не адмаўляе ролі
лічнасці ў гісторыі. Наадварот, марксізм-ленінізм ўпёршыню даў навукован
тлумачэнне ролі* лічнасці ў гісторыі.
«Марксізм зусім не адмаўляе
рояі
выдатных лічнасцей, або таго, што
людзі робяць гісторыю..., але, вядрма
людзі робяць гісторыю не так, як ім
падказвае якая небудзь фантазія, не
так, яж ім прыдзе ў галаву:
Кожнае
.новае пакаленіне сустракаецца з лэўнымі ўмовамі, якія меліся ўжо ў гатовым выглядзе ў момант, калі гэта па.
калеяне нарадзілася. I вялікія людзі'
каштуюць чаго-небудзь
толькі пастолькі, паколькі яны ўмеюць правільяа зразумець гзтыя ўмовы, арааумецЬк
як іх змяніць. Калі яны гэтых умоўне
разумеюць
v жадаюць гэтыя ўмовы
змяніць так, як ім падказвае іх фантазія, то япы. гэтыя людзі, пападаюць
у становішча Доі^-іКіхота» (Сталін).
3
гэтых
палажэнняў
таварьтша
Сталіна відна, што марксізм не су.
процьртаўляе гістарычных умоў зшконамернаспі іграмадскаса 'развіцця дзеянню людзеіі. у тым ліку і вялікіхлічнасцей.
.Ленін, ведучы барацьібу з народнікамі
ўказваў, што... «Ідэя гістарычнай неабходнасці ніколі не п^рывае ролі ліч•насці ў гісторыі. Гісторыя уся складаецца іменна з
дзеянняў лічнасцей,
прадстаўляючых з зябе
несумнеяна
дэіячоў».
Дацзнт Ч Ы М Б У Р Г .

Адйазны рэдактар I. М. ЛЕВІН.

(Працяг будзе).

