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БДУ  Ў  ПЕРШЫЯ  ГАДЫ  ЯГО  ДЗЕЙНАСЦІ 

(Да  пастаноўкі  пытання) 

 

Адразу патрэбна вызначыць аўтарскі падыход да зместу і сэнсу дэфініцыі «сацыяльная памяць». 

Гэта спецыфічная састаўляючая жыццядзейнасці ўсяго соцыуму, якая рэалізуецца праз яго 

светаўспрыманне, дакладныя сучасныя памкненні да захавання, вывучэння і магчымага выкарыстання ўсяго 

таго, што ў мінулым, якое паддаецца ўсведамленню, было створана продкамі, а затым у розных праявах 

дайшло да сѐнняшніх дзѐн. 

У першую чаргу, галоўным увасабленнем сацыяльнай памяці з’яўляецца гістарычная памяць. Сама 

гісторыя народа, гісторыя ўсіх прашчураў, той шлях,  
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якім яны прайшлі праз доўгія стагоддзі існавання Беларусі як асобнай тэрыторыі пражывання многіх 

пакаленняў яе насельнікаў, для нас ѐсць прадмет вывучэння, зберажэння фактаў, падзей, дзейнасці і 

характару асоб і г. д. Але не толькі: дасканалае веданне мінуўшчыны, аб’ектыўная яе ацэнка даюць 

магчымасці да ўзмацнення сацыяльнай кансалідацыі, асэнсавання сваѐй нацыянальнай ідэнтыфікацыі, і 

нават знаходзіць аптымальныя рашэнні некаторых сучасных праблем. 

Па-другое, у пазначаную дэфініцыю ўваходзіць і такі важнейшы кампанент, як вусная і пісьмовая 

мова. Больш за тое, сама сацыяльная памяць народа можа існаваць толькі пры наяўнасці дасканалай мовы, 

праз якую ѐн перадае нават асобныя нюансы праяў сваѐй жыццядзейнасці ў пэўны час існавання. Мова — 

носьбіт інтэлектуальных і навуковых здабыткаў народа, яго духоўнай культуры. Праз яе магчыма 

ўспрыняць менталітэт і асаблівасці нацыянальнага характару, узровень цывілізацыйнага развіцця пэўнага 

этнасу, народа, нацыі і іх дзяржаўных утварэнняў. Мова — адбітак і праява таго гістарычнага шляху, па якім 

яны ішлі і працягваюць ісці, які і ўспрымаецца сацыяльнай памяццю, напаўняючы яе. 

Між тым гэтая характарыстыка, па нашым меркаванні, значна шырэйшая.Яна амаль абсалютная. 

Нельга не прыняць да ўсведамлення сацыяльнай памяццю нават дробязі, рэшткі матэрыяльнай спадчыны 

даўніны, этнаграфічны, побытавы і іншы матэрыял. А таксама сведчанні, якія адлюстроўваюць таямніцы 

духоўнага свету народа: у дадзеным выпадку сацыяльная памяць не толькі фіксуе і зберагае яго праявы, але 

сама з’яўляецца важнейшай сутнасцю гэтай духоўнасці. 

Дадзеныя разважанні былі неабходнымі дзеля таго, каб асэнсаваць тую справу, што была, па 

сутнасці, упершыню распачата ў маштабе хоць і своеасаблівай, але асобнай беларускай дзяржаўнасці 

універсітэцкай яе інтэлігенцыяй у 20—30-я гг. XX ст. Ёсць усе падставы сцвярджаць, што прафесары і 

выкладчыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увесь яго калектыў з самага пачатку сваѐй дзейнасці па 

распачынанні універсітэцкай адукацыі і навукі былі пранікнуты імкненнем да паглыбленага вывучэння, 

захавання і практычнага выкарыстання ў сучасных ім сферах грамадскага і дзяржаўнага існавання ўсіх 

кампанентаў сацыяльнай памяці, накопленай продкамі. Было натуральным элементы сацыяльнай памяці не 

толькі рабіць прадметам навуковага вывучэння, але непасрэдна ўводзіць у навучальны працэс, 

выкарыстоўваць як сродак выхавання адметных рыс характару, грамадскіх і прафесіянальных якасцей 

студэнтаў як будучых савецкіх спецыялістаў. 

Тут неабходна заўважыць, што час патрабаваў ад «старой» універсітэцкай прафесуры амаль 

немагчымага — яна павінна была сумясціць у сваіх падыхо- 
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дах і дзеяннях новае ўспрыняцце рэчаіснасці ў яе размытых рэвалюцыяй нацыянальных межах (адначасова 

ўлічваючы набіраючую моц ідэалогію «пралетарскага інтэрнацыяналізму») з неабходнасцю працягваць 

намаганні папярэднікаў па замацаванні і пашырэнні ўжо меж нацыянальнага беларускага адраджэння. 



І тое і другое патрабавала звяртання да сацыяльнай памяці. У першым выпадку яна, як меркавалася, 

павінна была прадставіць доказы гістарычнай правамернасці і неабходнасці рэвалюцыйных пераўтварэнняў 

на беларускай зямлі. А тым больш у цеснай звязцы з савецкай ужо Расіяй і пры яе безумоўным верхавенстве 

«в переустройстве старого мира». А гэтае дыктавала неабходнасць штучных падыходаў пры аналізе і 

прадстаўленні «масам» накопленага сацыяльнай памяццю. З другога боку, беларускае адраджэнне як 

нацыянальнай свядомасці, так і нацыянальнай дзяржаўнасці, новыя магчымасці для якога адчыніліся пасля 

1917 г., па сутнасці, немагчыма было без абапірання на духоўныя і матэрыяльныя карані ўсіх пакаленняў, 

якія ў аглядным часе пражывалі на беларускай зямлі. І тут не павінна было быць нават дробных выняткаў з 

мінуўшчыны, бо ўсѐ багацце сацыяльнай памяці па-свойму працавала на адраджэнне: як пазітыўнае, 

адметнае і жыццесцвярджаючае, так і негатыўнае, прыкрае для ўсведамлення ў рэаліях тагачасных 

узаемаадносін.  

Аб некаторых асноўных формах і шляхах, якія выкарыстоўваліся ў БДУ дзеля дасягнення 

максімальнага эфекту ў справе вывучэння і захавання праяў сацыяльнай памяці, аўтар пісаў неаднойчы. 

Найбольшая ўвага да гэтага была звернута на канферэнцыі ў гонар 100-годдзя з дня нараджэння прафесара 

БДУ Ф. М. Нячая. Аўтар перакананы, што ўжо з пачатку 20-х гг. вучоныя БДУ вызначалі накірункі і сэнс 

сваіх навуковых даследаванняў такім чынам, каб іх вынікі непасрэдна маглі спрыяць беларускаму 

нацыянальнаму адраджэнню. Таму «беларускі кампанент» у розных яго праявах быў амаль абавязковым для 

прац не толькі гуманітарыяў, але і універсітэцкіх медыкаў, фізікаў, матэматыкаў і ўвогуле ўсіх навукоўцаў. 

Так, ужо ў першыя месяцы працы універсітэта яго прафесары паставілі перад Праўленнем пытанне аб 

неабходнасці хутчэйшай распрацоўкі статута Навуковага таварыства БДУ, якое, па іх перакананні, павінна 

было стаць «жывым цэнтрам аб’яднання духоўных сіл Мінска» [4, л. 188]. 

Аб тым, чым кіраваліся першыя выкладчыкі БДУ, распачынаючы сваю дзейнасць не толькі ў 

кабінетах, лабараторыях ці аўдыторыях, але і розных навуковых таварыствах, гавораць радкі з біяграфіі 

аднаго з тых, хто быў амаль што з самых аўтарытэтных прафесараў. Той, хто пагадзіўся прыехаць у Мінск і 

працаваць ва універсітэце дзеля садзейнічання рэалізацыі даўняга імкнення беларусаў да вяршынь адукацыі 

і культуры. Гаворка ідзе аб Мікалаі Андрэевічу Янчуку. Ён задаў імпульс той працы, якая будзе затым 

спрыяць разгортван- 
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ню самых розных накірункаў за хавання ўсяго таго, што адлюстроўвала ўзровень беларускіх гістарычных 

здабыткаў. І гэта было яго ўнутраным перакананнем, якое засноўвалася на традыцыях дарэвалюцыйнай 

навукі, на якіх ѐн быў выхаваны. Так, здзіўляе, што ўжо з канца XIX ст. ѐн быў актыўным членам амаль што 

дзесяці розных навуковых таварыстваў — ад Таварыства гісторыі і старажытнасцей расійскіх да Таварыства 

драматычных пісьменнікаў і кампазітараў [8, 279]. 

Таму натуральна, што «навуковае выхаванне» з боку «старой» прафесуры маладога пакалення 

беларускай інтэлігенцыі адразу ж пасля пачатку дзейнасці БДУ праявілася праз стварэнне падобных 

таварыстваў, праз крапатлівую працу па зборы універсітэцкай бібліятэкі, праз арганізацыю не толькі 

вучэбных, але па-сапраўднаму навуковых музеяў і кабінетаў, праз правядзенне навуковых экспедыцый у 

розныя куткі Беларусі і нават за яе межы, праз апантаны пошук і паглыбленае вывучэнне тых крыніц, у якіх 

спадчына Беларусі тым ці іншым чынам магла быць прадстаўленай, праз правядзенне маштабных 

(Усебеларускіх!) і зусім акадэмічных канферэнцый, праз арганізацыю шматлікіх публічных лекцый па 

нацыянальнай тэматыцы перад рознымі па  складзе і падрыхтоўцы аўдыторыямі і г. д. 

Зразумела, гэтыя традыцыі пераклаліся на беларускую глебу, што азначала іх рэалізацыю з улікам 

неабходнасці адраджэння нацыянальнай самасвядомасці, а тым больш стварэння беларускай дзяржаўнасці 

як адной з састаўляючых «братэрскага саюзу» савецкіх рэспублік, будуючых сацыялізм. Менавіта 

беларуская інтэлігенцыя павінна была стаць асяродкам, у які б сходзіліся ўсе плыні той інфармацыі, што 

ўвасабляла сабой сацыяльную памяць. Тым больш, што інтэлігенцыя прызваная сваѐй сутнасцю, 

падрыхтоўкай і сацыяльным прызначэннем яе адшукваць, апрацоўваць, захоўваць і рознымі шляхамі 

распаўсюджваць у грамадстве. Нельга тут не дадаць, што і сам сэнс падрыхтоўкі кадраў вышэйшага 

ўзроўню адукаванасці заўсѐды меў з боку грамадства і дзяржавы на ўвазе як агульнапрафесійнае іх 

прызначэнне, так і мэту стварэння захавальнікаў і папулярызатараў сацыяльных здабыткаў. 

Больш за тое — асобы з універсітэцкай падрыхтоўкай яшчэ з часоў Сярэднявечча ўспрымаліся 

грамадствам (але далѐка не заўсѐды дзяржавай) як адныя з самых актыўных стваральнікаў 



агульнасацыяльных каштоўнасцей [1, 5]. Але пры гэтым нельга скідваць з рахунку і тую рысу, пэўную 

сутнасць інтэлігенцыі, як яе імкненне да ўсяго новага, нязведанага, што нярэдка прыводзіла яе да стварэння 

і антыграмадскіх тэорый ці празмернага захаплення імі, калі яны знаходзілі глебу для ўспрымання шырокімі 

народнымі коламі. Аб гэтым неаднойчы пісалі вядомыя філосафы, гісторыкі, літаратары і інш. 

Так, Іван Бунін у сваіх «Акаянных днях» падмеціў, што напрыканцы XIX ст. 297«руская 

рэвалюцыйнасць» між іншым выражалася і ў імкненні інтэлігенцыі мець сваіх куміраў і заняць сваѐ месца 

падчас «страстной борьбы между «народниками» и недавно появившимися марксистами…» [2, 197]. Яшчэ 

больш жорсткае выпрабаванне спазнала інтэлігенцыя, а тым больш нацыянальная, у часы сапраўднай 

рэвалюцыі і яе наступстваў у выглядзе будаўніцтва «новага грамадства». 

Найбольш яскрава навуковыя традыцыі, носьбітамі якіх былі ў БДУ «старыя» прафесары і 

выкладчыкі, адлюстроўвалі першыя вучэбныя планы. Яны былі складзеныя не толькі для таго, каб весці 

падрыхтоўку спецыялістаў па пэўных накірунках ведаў і прафесійных навыкаў, але і дзеля іх выхавання як 

беларускіх інтэлігентаў. Нават хуткі прагляд гэтых планаў, якія былі распрацаваныя якраз у БДУ (у пачатку 

20-х гг. Масква яшчэ была вымушана дазваляць у пэўных межах праяўленне мясцовай ініцыятывы ў справе 

універсітэцкага будаўніцтва), дае магчымасць зразумець, чым кіраваліся іх стваральнікі. Аб гэтым пісаў 

адзін з іх, член першага Праўлення БДУ Фѐдар Турук: «Программа этнолого-лингвистического отделения... 

построена применительно к местным этнографическим особенностям края... В программу общественно-

педагогического отделения... включено несколько курсов, имеющих исключительно местное значение и 

ставящих своей задачей познакомить общественного работника с той местной историко-культурной 

обстановкой, в которой последнему приходится работать» [7, 196]. Так, вучэбны план секцыі беларускай 

мовы таго ж этнолага-лінгвістычнага аддзялення факультэта грамадскіх навук, які хоць і знаходзіўся пад 

асабліва пільным кантролем з Масквы, амаль палову асноўных курсаў прафесійнай падрыхтоўкі (9 з 22) 

адводзіў вывучэнню прадметаў беларускай арыентаванасці. Між тым імі была насычана і падрыхтоўка 

студэнтаў іншых аддзяленняў гэтага факультэта. Больш за тое, як адзначае той жа Турук, у «схему БДУ» і 

яго статут планавалася ўвесці асобны навукова-даследчы інстытут па вывучэнні беларусістыкі [7, 199]. А 

выкладанне некоторых прадметаў на медыцынскім факультэце (напрыклад, гісторыі медыцыны, гігіены, 

агульнай паталогіі і інш.) вялося на прыкладах, узятых з медыцынскай практыкі беларускіх урачоў, многія з 

якіх самі сталі універсітэцкімі супрацоўнікамі. Можна сцвярджаць, што і такім чынам сацыяльная памяць 

знаходзіла сваѐ ўвасабленне і магла быць зафіксаванай у будучых прафесійных дзеяннях выпускнікоў 

беларускага універсітэта.  

Асяродкам захавання і распаўсюджвання не толькі праяў сацыяльнай памяці беларусаў, але і 

агульнацывілізацыйнага інтэлектуальнага і культурнага багацця, створанага чалавецтвам, стала 

універсітэцкая бібліятэка. Шматзначна тое, што яна амаль с самага пачатку сваѐй дзейнасці набыла статус 

агульнанацыянальнай. Ужо ў 1922 г. у справаздачы БДУ канстатавалася, што «пры 
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універсітэце маецца бібліятэка, якая з’яўляецца адначасова і Дзяржаўнай публічнай бібліятэкай» [4, л. 192. ]. 

У гэтай сувязі ў ліпені таго ж года СНК ССРБ прыняў рашэнне аб «пашырэнні функцый і правоў» бібліятэкі 

БДУ, што было яшчэ раз падцверджана майскай 1924 г. урадавай пастановай [6, ст. 138]. Такім чынам была 

зроблена спроба пад эгідай БДУ сканцэнтраваць намаганні па забеспячэнні захавання сацыяльнай памяці 

дзеля выкарыстання яе здабыткаў як у навучальным універсітэцкім працэсе, навукова-даследчай рабоце 

універсітэцкай прафесуры, так і ў агульнакультурным і навукова-адукацыйным накірунках у маштабе ўсѐй 

беларускай нацыі. І гэтая місія універсітэцкай бібліятэкі працягваецца і сѐння. Аб ѐй, аб захаванні і 

працягванні традыцый шчыра і з захапленнем расказана ў кнізе былога дырэктара Фундаментальнай 

бібліятэкі БДУ Ірыны Уладзіміраўны Арахоўскай [5, 262]. 

Відавочным увасабленнем сацыяльнай памяці з першых гадоў савецкай улады на беларускай зямлі 

сталі музеі і архівы. Аб тым, якое значэнне прыдавалася ва універсітэце пастаноўцы архіўнай справы ў 

Беларусі, гаворыць хаця б факт актыўнага ўдзелу рэктара У. І. Пічэты амаль ва ўсіх адпаведных 

арганізацыйных мерапрыемствах, што праводзіліся ў ССРБ і РСФСР. Вядома і наступальная, арыентаваная 

на задавальненне інтарэсаў Беларусі пазіцыя Уладзіміра Іванавіча па пытанні рэстытуцыі архіўных і іншых 

гістарычных каштоўнасцей падчас правядзення Рыжскіх перамоў [9, 33—37]. Што датычыцца арганізацыі 

музейнай справы, у тым ліку ў БДУ, і дзякуючы намаганням універсітэцкіх навукоўцаў, то аб гэтым 



пераканаўча расказана ў шматлікіх публікацыях сучаснага даследчыка, гісторыка А. А. Гужалоўскага. У 

прыватнасці, ѐн 

зазначае, што музейныя калекцыі сталі паступаць у кабінеты БДУ з лютага 1919 г. — нават калі ѐн 

яшчэ і не распачаў сваю дзейнасць, а была толькі дэклараванай неабходнасць яго стварэння [3, 22]. 

Гэтае рашэнне ўрада ЛітБел (і некаторыя іншыя першых гадоў існавання Савецкай Беларусі) можна 

расцэньваць, як відавочнае разуменне нават прадстаўнікамі і «часовых», і замацаваўшыхся ўлад ролі 

універсітэта Беларусі ў справе не толькі агульнага нацыянальнага адраджэння, але адраджэння таго 

культурнага ўзроўню, які быў уласцівы насельнікам беларускай зямлі ў аглядным гістарычным мінулым і 

які быў зведзены, распылены ў, калі так можна выказацца, «безадукацыйны» перыяд існавання беларусаў 

(калі яны не мелі свайго універсітэта як вяршыні адукацыйна-культурнай лесвіцы, то ўсе папярэднія яе 

прыступкі можна расцэньваць як толькі магчымасць фарміравання проста homo sapiens, але не нацыі 

сучаснага ўзроўню цывілізацыі). І тут сацыяльная памяць ва ўсіх яе праявах і з усімі яе кампанентамі 

ўспрымалася як сродак набліжэння гэтага ўзроўню. Сцены створанага БДУ сталі для яе натуральным 

сховішчам, а адначасова — працягам. 
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