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ФЕСТЫВАЛЬ ФІЛАСОФІІ

PHILOSOPHY FESTIVAL

Фестываль філасофіі, які быў зладжаны ў БДУ на факультэце філасофіі і сацыяльных навук (ФФСН), 
з’яўляецца дастаткова амбіцыйным пачынаннем, якое павінна закласці новую традыцыю. Запланаваная 
праграма актыўных мерапрыемстваў ператварылася ў сапраўдны філасофскі марафон, прымеркаваны 
да Міжнароднага дня філасофіі і года Арыстоцеля. 

На працягу 2016 г. прафесарска-выкладчыцкі склад ФФСН БДУ актыўна ўдзельнічаў у мерапрыем-
ствах, прысвечаных гэтым святам: супрацоўнікі выступалі ў СМІ, праводзілі сустрэчы ў партнёрскіх на-
вучальных установах і БДУ. У прыватнасці, прафесар Т. Р. Румянцава падрыхтавала шэраг матэрыялаў, 
накіраваных на папулярызацыю ідэй Арыстоцеля, а прафесар А. У. Рубанаў апублікаваў у часопісе 
«Філасофія і сацыяльныя навукі» (2016, № 3) артыкул «Социальные воззрения Аристотеля».

Асноўныя мерапрыемствы фестывалю пачаліся 17 лістапада падвоенай прэзентацыяй сёмага ну-
мара (2016) расійскага часопіса «Философские науки» і юбілейнага выдання часопіса «Философия 
и социальные науки», прысвечанага 95-годдзю БДУ. Трэба адзначыць, што гэта была прэзентацыя 
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вельмі спецыфічнага, «беларускага», нумара часопіса «Философские науки», аўтарамі якога сталі 
многія філосафы Беларусі, а топ-праблемай выдання – «беларускае “Я”». Выступілі галоўны рэдак-
тар расійскага часопіса Х. Марынасян, дэкан ФФСН В. Гігін і дэпутат Палаты прадстаўнікоў доктар 
гістарычных навук І. Марзалюк. Адзначыўшы неабходнасць далейшага наладжвання добрасуседскіх 
стасункаў паміж краінамі і іх філасофскімі супольнасцямі, Х. Марынасян распавёў пра палітыку і пла-
ны часопіса «Философские науки», яго выдавецкую дзейнасць, прапанаваў далучыцца да адраджэн-
ня практыкі філасофскай і, шырэй, гуманітарнай асветы, якая была звычайнай у савецкі час. У кан-
цэптуальнай частцы сваёй прамовы галоўны рэдактар у ліку найвастрэйшых пытанняў часу назваў 
развіццё штучнага інтэлекту і наракаў на адсутнасць дастатковай гуманітарнай ацэнкі гэтай з’явы, 
якая можа прывесці да сцірання не толькі ўсяго нацыянальнага, але і самога чалавецтва, што зболь-
шага адлюстроўвае папулярны серыял «Чорнае люстэрка». З гэтага вынікае надзвычайная важнасць 
гуманітарнай навукі ў цэлым і філасофіі ў прыватнасці. 

Ігар Марзалюк выказаў шэраг разваг пра агульны стан гуманітарных ведаў і вышэйшай адукацыі 
ў Рэспубліцы Беларусь, закранаючы такія тэмы, як Кодэкс аб адукацыі (мінулы і новы), міністэрская 
палітыка ў галіне вышэйшай школы, праблемы сучаснага ўніверсітэта ў Беларусі і цяжкасці з яго далу-
чэннем да балонскай сістэмы. Новы кодэкс абяцалі абмяркоўваць з прафесіяналамі, універсітэцкай су-
польнасцю, прафесарамі. У прысутных гэта спарадзіла адчуванне таго, што тэма вышэйшай адукацыі 
стала выходзіць у лік прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі. 

У дыскусіі прынялі ўдзел доктар філасофскіх навук, прафесар, загадчык кафедры філасофіі 
і метадалогіі навукі А. І. Зелянкоў, доктар сацыялагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі, загадчык кафедры сацыялогіі А. М. Данілаў, доктар філасофскіх навук, 
прафесар, загадчык кафедры метадалогіі гуманітарных навук Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
культуры і мастацтва М. А. Мажэйка, доктар сацыялагічных навук прафесар кафедры сацыялогіі 
А. У. Рубанаў, доктар філасофскіх навук прафесар кафедры філасофіі культуры Т. Р. Румянцава і інш.

Пасля прэзентацыі ў памяшканні медыятэкі імя М. Цікоцкага праходзілі вельмі дынамічныя ме-
рапрыемствы з удзелам студэнтаў. Пасля вітальнага слова дэкана В. Гігіна і загадчыка кафедры 
філасофіі культуры А. Лягчыліна свята філасофіі было адчынена. Дацэнт кафедры філасофіі культуры 
П. Баркоўскі зацікавіў прысутных 12 малавядомымі фактамі пра Арыстоцеля, прэзентуючы розныя 
бакі жыцця і творчасці філосафа.

Потым распачаліся два мерапрыемствы ўжо ўласна для студэнтаў – бібліятэчны квэст «Па слядах Ары-
стоцеля» і віктарына «Гульні розуму». Каманды студэнтаў спецыяльнасцей «Сацыяльная камунікацыя», 
«Сацыялогія» і «Філасофія» спаборнічалі паміж сабой у жаданні першымі скласці вядомы афарызм 
мысліцеля па падказках, якія яны знаходзілі ў кніжках, разблытваючы клубок пытанняў і заданняў 
бібліятэчнага квэсту. Вельмі энергетычнай была і віктарына «Гульні розуму» з пытаннямі пра філасофію 
і жыццё магістра. І хаця перамагла каманда сацыёлагаў, але ж можна было пагадзіцца з выказваннем адна-
го з членаў журы пра тое, што напраўду выйграла толькі філасофія. Студэнты правільна адказвалі на про-
стыя і складаныя пытанні, былі крэатыўнымі і працавалі на каманду. Захапляльную атмасферу таму, што 
адбывалася, надавала вядучая – студэнтка Т. Шаверда. За добрую арганізацыю саміх мерапрыемстваў 
і бібліятэчнага квэсту прысутныя мусілі дзякаваць супрацоўнікам медыятэкі і каардынатарам фестывалю. 

Словам, усё прайшло вельмі натхняльна, што дазваляе спадзявацца на тое, што ў наступным годзе 
мерапрыемства адбудзецца зноў, на гэты раз высілкамі саміх студэнтаў, у якіх абудзілася цікавасць да 
мыслення і філасофіі. Асаблівай згадкі вартая каманда сацыёлагаў першага курса, якая здолела раза-
брацца ў філасофіі Арыстоцеля нават лепей за студэнтаў-філосафаў і здабыць заслужаную перамогу 
ў каманднай віктарыне.

У пятніцу, 18 лістапада, на ФФСН БДУ адбыліся Арыстоцелеўскія чытанні, якія павінны стаць штога-
довым мерапрыемствам, прымеркаваным да Дня філасофіі і прысвечаным асобе і творчасці таго ці іншага 
філосафа сусветнага ці нацыянальнага маштабу. Дэкан ФФСН В. Гігін у сваім урачыстым вітальным сло-
ве нават загадзя прапанаваў тэму чытанняў наступнага года – постаць Францыска Скарыны, 500-годдзе 
першадруку якога мы будзем святкаваць у 2017 г. Францыск Скарына не толькі асветнік і друкар, важная 
культурная асоба для Беларусі, але і цікавы сацыяльны мысліцель XVI ст., таму зварот да яго творчасці 
і дзейнасці можа быць насамрэч апраўданым для нас сённяшніх. Хаця, зважаючы на тое, што святкаваць 
мы будзем першае выданне Бібліі на беларускай мове, тэму можна было б зрабіць нават яшчэ шырэйшай, 
закранаючы самыя розныя кантэксты філасофскага звароту да біблейскай праблематыкі і далучаючы 
такіх мысліцелей, як Васіль Цяпінскі, Казімір Лышчынскі, і іншых філосафаў XVI–XVII стст.

Агульнае ўражанне ад мерапрыемства было такім, што ўсе выступоўцы – выкладчыкі філасофскіх 
кафедр БДУ – паставіліся да сваіх прамоў дастаткова сур’ёзна, прыняўшы гэты інтэлектуальны 
выклік, хай сабе і перад аўдыторыяй, што складалася пераважна з калег і студэнтаў. Арыстоцель, хаця 
і ўніверсальны мысліцель, ідэі якога актыўна выкарыстоўваюцца ў філасофскіх роздумах і выкладчыц-
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кай працы, тым не менш не настолькі папулярны ў якасці прадмета засяроджанага ўласнага разважан-
ня. Таму адысці ад сферы ўласных інтарэсаў і зрабіць яго творчасць і асобу цэнтрам рэфлексіі – шмат 
для каго з прамоўцаў было сапраўдным выклікам сабе.

Мерапрыемства праходзіла зусім нефармальна. Гэта былі не дзяжурныя даклады, у якіх агучваюц-
ца ўсім вядомыя рэчы, а хутчэй прэзентацыя ўласных поглядаў на Арыстоцеля, асабістых і жывых, 
што трымала ўвагу прысутнай аўдыторыі. Пяць гадзін насычанай камунікацыі (і гэта пасля поўнага 
працоўнага дня) не былі лёгкім досведам ні для каго з удзельнікаў. 

Распачала чытанні прафесар кафедры філасофіі культуры Т. Румянцава з прэзентацыяй «Арысто-
цель як падзея. Аб значэнні Арыстоцеля для сусветнай гісторыі філасофіі», у якой задала досыць не-
чаканы ракурс стаўлення да мысліцеля як, бадай, першага гісторыка філасофіі. Прымаючы пад увагу 
аргументы супраць такога погляду на філосафа і параўноўваючы яго з Гегелем як гісторыкам філасофіі, 
прамоўца тым не менш пераканаўча давяла пра магчымасць ушанавання магістра філасофіі як аднаго 
з першых яе гістарыёграфаў. 

У выступленні дацэнта А. Дудчыка «Свабода і рабства: Арыстоцель і сучасная інтэрпрэтацыя» за-
краналася не менш незвычайная тэма ў дачыненні да Арыстоцеля, а менавіта ідэя рабства, апалаге-
там якога філосаф калісьці быў. Непаліткарэктная на сёння тэма, як удалося паказаць выступоўцу, не 
знаходзіцца толькі ў архіве сусветнай культуры, а адгукаецца найноўшымі разважаннямі пра рабства 
і свабоду ў кантэксце сучаснай філасофскай і паліталагічнай рэфлексіі і прыводзіць нас да актуальнасці 
гэтых ідэй у святле абмеркаванняў «офіснага», ці «карпаратыўнага», рабства, свабоды як магчымасці 
кіраваць сваім жыццём, а не толькі мець права на вольнае перасоўванне ці выбар ежы і адзення. 

Завяршыла першую частку чытанняў дацэнт кафедры філасофіі і метадалогіі навукі А. Баркоўская. 
Яе даклад «Аб нараджэнні, смерці і адраджэнні метафізікі (Арыстоцель як заснавальнік жанру)» 
быў прысвечаны праекту метафізікі, які калісьці заснаваў Арыстоцель. Нягледзячы на неадназнач-
нае стаўленне да гэтай тэмы, асабліва ў сучаснай некласічнай філасофіі, якая супрацьпастаўляла ёй 
альбо дыялектыку, альбо іншыя, не менш амбіцыйныя праекты кшталту дэканструкцыі Дэрыда, тэма 
метафізікі застаецца для філасофіі важнай. І як сучасныя навукоўцы зноў пачынаюць адчуваць неаб-
ходнасць у метафізічнай рэфлексіі, асабліва ў галіне фізікі, гэтак і філосафы бачаць за метафізічным 
больш не адгалосак нейкай спекулятыўнасці і адарванасці ад жыцця, а прымету глыбокага і дбайнага 
разважання пра сутнаснае, да чаго так ці інакш цягнецца чалавечае мысленне. 

У другой частцы чытанняў Арыстоцель павярнуўся іншымі гранямі свайго філасафічнага таленту. 
У вельмі артыстычнай прэзентацыі «Эстэтычнае адкрыццё Арыстоцеля: ад стваральніка жанру да су-
часных эстэтыкаў» дацэнта кафедры філасофіі культуры І. Ляшчынскай была паказана драматычная 
гісторыя нараджэння першай істотнай эстэтычнай схемы – трохвугольніка Арыстоцеля, якая пазней, 
у часы мадэрнізму, паступова пазбаўлялася сваіх вяршынь, каб ператварыцца ўрэшце ў беспрадметнае 
і бессуб’ектнае мастацтва сучаснасці. Але пошукі новага мастацтва і тэндэнцыя да эстэтызацыі жыцця 
вядуць нас назад да канцэпцыі мімесісу Арыстоцеля як крыніцы натхнення і разумення сучасных эстэ-
тычных форм. 

Прэзентацыя «Вучэнне пра душу Арыстоцеля» В. Шубара, дацэнта кафедры філасофіі культуры, 
звяртала слухачоў да псіхалагічнай спадчыны Арыстоцеля, яго канцэпцыі душы. Акрамя ўжо трады-
цыйных інтэрпрэтацый гэтай часткі творчасці філосафа, даследчыца знайшла даволі неканвенцыйныя 
рэлігіязнаўчыя кантэксты і акцэнтавала ўвагу на парадаксальнасці некаторых высноў мысліцеля. Так-
сама ў мясцовым кантэксце было цікава прыгадаць, што тры віды душы, пра якія распавядаў калісьці 
Арыстоцель, у беларусаў адгукаюцца ідэяй дзвюх душ, пра што пісаў Максім Гарэцкі. 

Дацэнт кафедры філасофіі культуры С. Вараб’ёва прапанавала слухачам даволі нестандартную тэму 
«Арыстоцель: з чаго пачынаецца логіка?». Аўтар выказвала неразуменне таго факта, чаму калісьці 
ў арыстоцелеўскі збор твораў «Арганон» не ўвайшла кніга «Рыторыка», хаця паводле задумы яна 
блізкая да гэтага корпуса тэкстаў. Таксама даследчыца паказала, што для нашага мыслення няма іншага 
шляху разгортвання, акрамя логікі. 

Завяршыла чытанні прамова старшага выкладчыка кафедры філасофіі культуры Т. Урублеўскай-
Токер «Этыка Арыстоцеля і яе сучасныя інтэрпрэтацыі», у якой даследчыца паказала перыпетыі 
арыстоцелеўскага вучэння пра дабро і самым непасрэдным чынам выявіла актуальнасць ідэй філосафа 
на прыкладзе этычных праектаў А. Макінтайра і М. Нусбаум. 

Усе выступленні выклікалі цікавасць і пытанні ў прысутных. Гэта дае надзею на абуджэнне прагі 
да філасофіі. Будзем спадзявацца, што з дапамогай фестывалю мы зрабілі практычны крок, прынамсі 
ў межах БДУ, па правядзенні падобных імпрэз на факультэце ў наступным годзе. 

А. А. Лягчылін, П. У. Баркоўскі


