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По гляд праз часПо гляд праз час

КА ЛІ НА РА ДЗІЎ СЯ ЛКСМБ?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Зрэш ты, аб усім па па рад ку... Ужо 

пер шае па ка лен не кам са моль цаў з 

го на рам пры зна ва ла, што ў спра ве 

аб' яд нан ня ма ла дых лю дзей яны 

не пер ша пра ход цы. ЦК кам-

са мо ла Бе ла ру сі, ад зна ча ю чы 

пя ці год дзе сва ёй ар га ні за цыі, 

кан ста та ваў: «Ёсць у нас свае 

па пя рэд ні кі — гэ та тыя пад лет-

кі, юна кі, якія ў га ды да рэ ва-

лю цыі бы лі ўдзель ні ка мі су ты-

чак, дэ ман стра цый, гэ та тыя 

пад лет кі, гэ та тыя юна кі, якія 

скла да лі пер шыя юнац кія ар-

га ні за цыі ў на шым краі». Але 

тра ды цыі ма ла дзёж на га ру ху 

ў на шай кра і не яшчэ больш 

даў нія. Роз ныя ма ла дзёж ныя 

вуч нёў скія і сту дэнц кія ар га ні-

за цыі ства ра лі ся ў сце нах По-

лац ка га ка ле гі у ма, Ві лен ска га 

ўні вер сі тэ та, Го ры-Го рац ка га 

зем ля роб ча га ін сты ту та, ка дэц-

кіх кар пу соў, якія дзей ні ча лі на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі...»

Пас ля гра ма дзян скай вай-

ны — лік ві да цыя не пісь мен нас-

ці, бу доў лі пер шых пя ці го дак... 

Ге ра іч ная ба раць ба кам са моль-

цаў у га ды Вя лі кай Ай чын най 

вай ны... Пас ля Пе ра мо гі яны 

змя ні лі він тоў кі і ку ля мё ты на 

кель мы і рыд лёў кі: па ча ло ся ад-

наў лен не мір на га жыц ця... Удар-

ныя ма ла дзёж ныя бу доў лі, за сва-

ен не ца лі ны, сту дэнц кія атра ды, 

БАМ... Хва ля бур ных пе ра мен 

1980—1990 га доў... На зме ну 

са вец ка му кам са мо лу пры хо-

дзіць Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 

са юз мо ла дзі, які пад ха піў і пра-

доў жыў най леп шыя тра ды цыі з 

мі ну ла га сва іх па пя рэд ні каў...

Упер шы ню за больш чым 

трыц цаць га доў ка лек тыў аў-

та раў вы ра шыў пра ана лі за ваць 

той шлях, які прай шла вя ду чая 

ма ла дзёж ная ар га ні за цыя. 

Боль шасць з іх ма юць улас-

ны во пыт пра цы ў кам са мо ле 

ці БРСМ. «Хут чэй за ўсё, гэ та 

толь кі па ча так вя лі кай ра бо ты 

па асэн са ван ні і ана лі зе гіс то-

рыі ма ла дзёж на га ру ху ў на шай 

кра і не. На пе ра дзе яшчэ не ад-

на пуб лі ка цыя і кні га» — абя-

ца юць аў та ры ка лек тыў на га 

вы дан ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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Уз на га ро ды ма ла дзёж най ар га ні за цыі 
заў сё ды лі чы лі ся па чэс ны мі.

* * *
«Ка лі хо чаш хут чэй 

асвоіць сваю пра фе сію, 

пры гля дай ся, як пра цу юць 

ком са моль цы», — га ва ры лі 

ў той час ма ла дым. На кож-

ным прад пры ем стве ла дзі лі-

ся спа бор ніц твы па між бры-

га да мі, і ме на ві та ра бот ні кі з 

кам са моль скі мі бі ле та мі да-

тэр мі но ва вы кон ва лі пла ны 

пя ці го дак, да ва лі двай ныя 

нор мы, зма га лі ся за пра дук-

цый насць пра цы.

«Кам са моль цы ідуць у 

пер шых ра дах зма га роў 

за хут чэй шае ад наў лен не 

і да лей шае раз віц цё на-

род най гас па дар кі. Ты ся-

чы кам са моль цаў ста лі на 

рыш та ван ні пас ля ва ен най 

ста лін скай пя ці год кі. Звыш 

30 ты сяч юна коў і дзяў чат 

са ма ад да на пра цу юць на 

но ва бу доў лях, удзель ні ча-

юць у ад наў лен ні га ра доў. 

З іх пяць ты сяч ча ла век па 

пу цёў ках кам са мо ла бу ду-

юць у Мін ску трак тар ны і 

аў та ма біль ны за во ды. Пры 

ак тыў ным удзе ле кам са-

моль цаў з ру ін і па пя лі шчаў 

уз ды ма ец ца ста лі ца на шай 

рэс пуб лі кі», — ра пар та ва ла 

«Чыр вон ка» на пя рэ дад ні 30-

год дзя ВЛКСМ. Ад но з аба-

вя за цель стваў, якія ў гэ ты 

час бя руць на ся бе ма ла дыя 

ак ты віс ты, — за вяр шыць бу-

даў ніц тва да моў для сем' яў, 

што жы вуць у зям лян ках і на 

пад ся лен ні. Кам са моль скія 

ар га ні за цыі прад пры ем стваў 

на кі роў ва юць у кал га сы свае 

ма ла дзёж ныя ра бо чыя бры-

га ды. У мно гіх вёс ках хлоп-

цы і дзяў ча ты за дзей ні ча ны 

на бу даў ніц тве элект ра стан-

цый. Кам са моль цы бу ду юць 

клу бы, да мы куль ту ры, за-

клад ва юць са ды.

* * *
Пра дук цыя звыш пла наў, 

пра ца ў па за ўроч ны час, 

ба раць ба за ўра джай ку ку-

ру зы — гэ та ўсё пра кам-

са мол Бе ла ру сі ў 50—70-я 

га ды. «126 дзён іс нуе на ша 

бу доў ля. 7 чэр ве ня пад По-

лац кам на кру тым бе ра зе 

За ход няй Дзві ны за бі ты 

пер шыя ка лоч кі бу ду ча га 

го ра да бе ла рус кіх наф та-

бу да ві коў. І вось за гэ ты 

не вя лі кі тэр мін вы рас пер-

шы пі я нер ны квар тал жы-

лых да моў-ін тэр на таў», — 

чы таю ў ну ма ры «ЧЗ» за 

12 каст рыч ні ка 1958 го да. 

Так, кам са моль цы ўзво дзі-

лі не толь кі пра мыс ло выя 

аб' ек ты «Наф та бу да», яны 

ства ра лі інф ра струк ту ру, 

дзя ку ю чы ім у чыс тым по лі 

вы рас та лі жы лыя квар та лы, 

шко лы, са ды, баль ні цы.

Го рад шах цё раў так са ма 

ства раў ся ма ла ды мі, пры-

чым на бу доў лю і Са лі гор ска, 

і На ва по лац ка пры яз джа лі 

кам са моль цы з уся го Са ю-

за. У сваю чар гу бе ла рус кія 

хлоп цы і дзяў ча ты 

вы бі ра лі ся на бу доў-

лю Мас коў ска га мет-

ра па лі тэ на, Кам са-

моль ска-на-Аму ры, 

Бай ка ла-Амур скай 

ма гіст ра лі, па ка ра лі 

ца лі ну ў Ка зах ста-

не, пра во дзі лі ме лія-

ра цыю ў Пскоў скай 

воб лас ці.

«За клік пар тыі: 

«Сён ня пра ца ваць лепш, чым 

учо ра, заўт ра лепш, чым сён-

ня» — вы зна чае ця пер сут-

насць дзей нас ці кож най кам-

са моль скай ар га ні за цыі», — 

пі са ла «Чыр во ная зме на». 

І са праў ды, кам са мол на-

тхняў на пра цоў ныя подз ві гі. 

Ня рэд кія бы лі вы пад кі, ка лі 

на прад пры ем ствах асоб-

ныя бры га ды, якія ра ней не 

спраў ля лі ся з пла на мі, пе ра-

кід ва лі на ўчаст кі, дзе пра цу-

юць пе ра да ві кі-кам са моль цы. 

І «ад ста ю чыя», каб уцер ці 

нос «ста ха наў цам», уклю ча-

лі ся ў спа бор ніц твы і па каз-

ва лі год ныя вы ні кі.

* * *
Мо ладзь ад гу ка ец ца на 

ўсе буй ныя па дзеі і ме ра пры-

ем ствы, што ад бы ва юц ца ў 

кра і не, ла дзіць кам са моль-

скія су бот ні кі, удзя ляе ўва гу 

на ву ко ва-тэх ніч най ра бо це, 

пры чым ука ра нен ні ра цы я-

на лі за тар скіх пра па ноў кам-

са моль цаў да юць доб ры эка-

на міч ны эфект.

1978 год. Па спя хо ва за-

вер ша ны са мы пра цяг лы на 

той час пі ла та ва ны па лёт, 

у якім удзель ні чаў бе ла рус 

Ула дзі мір Ка ва лё нак. Каб 

пад тры маць гэ тую пе ра мо-

гу ў кос ма се, мо ладзь вёс кі 

Бе лае Круп ска га ра ё на, што 

на ра дзі ме сла ву та га зем ля-

ка, ства рае «Клуб юных кас-

ма на ўтаў».

Ужо ў кан цы 60-х ад ся ля-

юц ца ху та ры і ідзе ўзбуй нен-

не вё сак, а ў 70-я мно гія з 

іх на огул на бы ва юць но вае 

аб ліч ча. Мо ладзь за дзей-

ні ча на ў гэ тых пра цэ сах. 

«У Бе ла ру сі па ча ло ся ін тэн-

сіў нае бу даў ніц тва ўзбуй не-

ных сель скіх на се ле ных пунк-

таў, якія па ха рак та ру пра цы 

іх жы ха роў і са цы яль ных 

вы го дах для іх не ўсту пяць 

го ра ду», — рас каз вае «ЧЗ» 

у ліс та па дзе 1978 го да пра 

бу доў лю ў па лес кім саў га се 

«Ма леч». Усе ра бо ты вя дуц-

ца па экс пе ры мен таль ным 

пра ек це. Тут з'я ві лі ся ме ха-

ні за ва ная ма лоч на та вар ная 

фер ма, сві на га доў чы 

комп лекс, тэх ніч ныя 

май стэр ні. Ву лі ца 

за бу да ва ная двух- і 

трох па вяр хо вы мі ка-

тэ джа мі з ква тэ ра-

мі з усі мі вы го да мі. 

За пра ца ва лі но вая 

шко ла, Дом куль ту ры, 

ста ло вая, гас ці ні ца, 

кам бі нат бы та во га 

аб слу гоў ван ня, у які, 

акра мя ўся го ін ша га, 

ува хо дзяць швей нае 

атэлье і пункт пра ка-

ту бы та вой тэх ні кі.

* * *
У 80-я га ды пад 

эгі дай кам са мо ла 

ства ра юц ца ка а пе-

ра ты вы і ар га ні за цыя 

спра буе кі ра ваць мо-

лад дзю, якая ву чыц-

ца «ра біць гро шы». 

На прык лад, у Грод-

не ар га ні за ва ны спе-

цы яль ны куль тур ны цэнтр, 

які зай ма ец ца ства рэн нем 

гас па дар ча-раз лі ко вых ма-

ла дзёж ных аб' яд нан няў, які-

мі час та кі ру юць вы хад цы з 

кам са мо ла. Ужо ў 1988 го дзе 

ў го ра дзе пра цуе тры дзя сят-

кі ма ла дзёж ных ка вяр няў, у 

мяс цо вым ві дэа клу бе па чы-

на юць па каз ваць за меж ныя 

філь мы. Праў да на па чат ку, 

ба ю чы ся не га тыў на га ўплы-

ву «за мор скай» пра дук цыі, 

«рэ пер ту ар за цвяр джа ец ца 

кам пе тэнт най ка мі сі яй».

Але ў га ды пе ра бу до вы 

стаў лен не да кам са мо ла мя-

ня ец ца. «Сён ня мы га во рым 

пра кры зіс у кам са мо ле, пра 

дэ фі цыт да ве ру мо ла дзі, — 

за яў ляе праз ста рон кі га-

зе ты пер шы сак ра тар Ма гі-

лёў ска га аб ка ма кам са мо ла 

В. Ча ка наў. — Ця пер ні ко га 

не вы ве дзеш на пра цу пад 

ло зун гам. Кож ная ідэя, пра-

па на ва ная на мі, па тра буе 

рас шыф роў кі: у імя ча го 

яна. Га лоў нае для кам са-

моль скіх ра бот ні каў ця пер не 

сло ва, а са цы яль на зна чы-

мая спра ва». Са юз мо ла дзі 

спра буе шу каць но выя шля хі 

ра бо ты, да яго да лу ча юц ца 

во і ны-ін тэр на цы я на ліс ты, па 

тэ ры то рыі ўся го СССР ства-

ра юц ца па лі тыч ныя клу бы, 

у тым лі ку і ў Бе ла ру сі. Але 

на ра джа юц ца но выя ар га ні-

за цыі і паў стае пы тан не аб 

да лей шай ро лі кам са мо ла, 

яго ма на по ліі ў кі ра ван ні ма-

ла дзёж ным ру хам...

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ПРА ШУ ПРЫ НЯЦЬ МЯ НЕ Ў РА ДЫ...

СТАР ТЫ НА ДЗЕЙ 
НА ША ГА ЮНАЦ ТВА

Я доб ра па мя таю той снеж ны, з за ві ру хай, ма роз ны лю таў скі 

дзень у 1960 го дзе, ка лі ўсту піў у ВЛКСМ. Жа дан не стаць кам-

са моль цам бы ло вя лі кае.

Я та ды ву чыў ся ў вось мым кла се Ко лен скай ся рэд няй шко лы Жыт-

ка віц ка га ра ё на, мне бы ло 15 га доў. Нам з сяб рам-ад на клас ні кам 

ка мі тэт кам са мо ла шко лы даў рэ ка мен да цыю для ўступ лен ня ў ра ды 

ВЛКСМ. І вось мы, зу сім юныя вяс ко выя хлоп цы, у сцю жу, за ві ру ху 

амаль па снеж ным без да рож жы па еха лі на ве ла сі пе дах — гра мад скі 

транс парт амаль не ха дзіў — за 15 кі ла мет раў у Жыт ка віц кі рай кам 

кам са мо ла. І за раз па мя таю, як яго пер шы сак ра тар за пы та ла ся ў 

нас, як мы ву чым ся і па во дзім ся бе, які ўдзел пры ма ем у гра мад скай 

ра бо це і жыц ці шко лы, якія ма ем да ру чэн ні. Нас пры ня лі, і якая бы ла 

ра дасць, што мы ста лі кам са моль ца мі. І за раз за хоў ваю кам са моль скі 

бі лет і зна чок як па мяць аб тых ча сах.

Доб ра па мя таю, як з вя лі кім жа дан нем пі я не ры і кам са моль цы 

шко лы, у тым лі ку і я, удзель ні ча лі ў ва ен на-спар тыў ных гуль нях 

«За рні ца» і «Ар ля ня», на ча ва лі ў па лат ках, спя ва лі пес ні ка ля вог ні-

шча. Пры ма лі ўдзел у спарт лан ды ях і «Стар тах на дзей», вы кон ва лі 

нар ма ты вы на зна чок «Га то вы да пра цы і аба ро ны». Да па ма га лі род-

на му кал га су ва ўбор цы ўра джаю. Пра во дзі лі мно га ін шых ці ка вых 

ме ра пры ем стваў.

Лі чу, што зна хо джан не ў кам са мо ле для мя не, як і для мно гіх 

юна коў і дзяў чат тых га доў, бы ло толь кі ста ноў чым. Я аб гэ тым не 

шка дую. Не дзе ля ка рыс ці я ка лісь ці быў кам са моль цам. А яшчэ ён 

для мя не — гэ та мая ма ла досць, маё пер шае ка хан не, мае школь ныя 

і сту дэнц кія га ды, пад час якіх я су стрэў сяб роў, гэ та роск віт кра і ны... 

Усё ска за нае вы шэй — гэ та ста рон кі гіс то рыі кам са мо ла і бы лой вя-

лі кай дзяр жа вы, і іх трэ ба па мя таць і па ва жаць.

Ула дзі мір Мі хай ла віч РУ ДЗІН СКІ, г. Го мель.

Го лас па мя ціГо лас па мя ці

— А не спа ло ха еш ся цяж кас цяў? Усё зро біш, што бу дуць па тра ба-

ваць ад ця бе кам са мол, баль ша віц кая пар тыя? Ты ж ве да еш, Алё ша, 

мы ны ці каў не лю бім...

Гэ тыя сло вы па чуў ра бот нік кал га са «Іск ра Ле ні на» Ві цеб ска га ра ё на, 

ка лі яго пры ма лі ў кам са мол. Пра яго ўра жан ні рас каз ва ла «Чыр вон-

ка» ў 1948 го дзе. На огул, ка лі гар та еш ста рыя пад шыў кі, атрым лі ваеш 

уяў лен не не толь кі пра спра вы ма ла дзёж най ар га ні за цыі, але і пра 

стаў лен не да яе хлоп цаў і дзяў чат. «Бу ду з чэс цю на сіць імя чле на 

ВЛКСМ», «абя цаю быць да стой ным» — усё гэ та не бы ло ў той час 

прос та фар маль ны мі, пры го жы мі сло ва мі. Мно гія ве ры лі, што зван-

не кам са моль ца яшчэ трэ ба за слу жыць, маў ляў, па куль не чым не 

вы зна чы лі ся, не ста лі ста ха наў цам, у ар га ні за цыю ўсту паць ра на.


