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Рэвалюцыйныя падзеі, якія пра-
каціліся па Расійскай імперыі ў 
1917 годзе, паўплывалі на фар-
міраванне беларускай дзяржаў-
насці, у тым ліку на стварэнне 
сістэмы нацыянальнай адукацыі. 
Менавіта грамадска-палітыч-
ныя працэсы пач. ХХ ст. сталі 
штуршком і для рэалізацыі ідэі 
стварэння ў Беларусі першага 
нацыянальнага ўніверсітэта.

Сярод першых прафесараў і вык
ладчыкаў БДУ было нямала ак
тыўных удзельнікаў грамадскіх і па
літычных рухаў, напрыклад, Віль
гельм Кнорын – адзін з арганіза
тараў Мінскага Савета рабочых і 
салдацкіх дэпутатаў, стваральнік 
бальшавісцкіх арганізацый на За
ходнім фронце; Усевалад Ігнатоў
скі – сябра партыі эсэраў (1901–
1917), Беларускай Сацыялістыч
най грамады (1917–1918), член 
КП(б)Б (1924–1931), і многія іншыя.

Сёння ёсць нагода ўспомніць, 
можа, і не такое гучнае імя, але, 
безумоўна, заўважную асобу, якая 
займае сваё месца ў гісторыі рэ
валюцыйнага руху ў Беларусі і ўва
ходзіць у кагорту стваральнікаў 
БДУ. Размова пойдзе пра Яўгенію 
Гурвіч, першую загадчыцу біб-
ліятэкі БДУ.

Яўгенія Гурвіч нарадзілася ў Ві
льні ў 1861 г. і з юных гадоў заха
пілася рэвалюцыйнымі ідэямі. Ужо 
ў 1879 г. яна ў 18гадовым узросце 
увайшла ў рэвалюцыйную аргані
зацыю “Зямля і воля”. У той час яна 
вучылася ў Пецярбургу на жаночых 
лекарскіх курсах, якія ёй не ўдало
ся скончыць, бо ў тым жа 1879 г. 
была выслана са сталіцы за ўдзел у 
народніцкім руху. У пачатку 1880х 
гадоў яна некалькі гадоў жыла ў 
Швейцарыі. Пасля вяртання ў 1884 г. 
у Мінск сумесна з вядомым рэва
люцыянерамнароднікам Анато
лем БончАсмалоўскім Я. Гурвіч  
актыўна наладжвала падпольны 
друк у Мінску. У той час за ёй зама
цаваўся партыйны псеўданім 
Франц Курскі.

У 1890я гады Я. Гурвіч увайшла 
ў склад ЦК Бунда – яўрэйскай са
цыялістычнай партыі, на той час 
найбуйнейшай і найбольш аргані
заванай на тэрыторыі Расійскай 
імперыі. 

Менавіта ў гэты час Я. Гурвіч, 
якая жыла ў Мінску і не мела су
вязяў з выдаўцамі, робіць свой пе
раклад на рускую мову першага 
тома «Капітала» Карла Маркса. Як 
вядома, першы пераклад быў зро
блены Германам Лапаціным і Міка
лаем Даніельсанам у 1872 годзе, 
але кніга хутка стала бібліяграфіч
най рэдкасцю. На губернскі Мінск 
было ўсяго 2–3 асобнікі, а атры
маць дазвол на перавыданне ад 
Лапаціна было немагчыма, бо ён 
знаходзіўся ў той час у Шлісель
бургскай крэпасці.

Вынікі першага конкурсу «най-
лепшы медыйны рэсурс БДУ» 
падведзены ва ўніверсітэце. 
так, у паднамінацыі «найлепшы 
Instagram-акаўнт» перамог ме-
ханіка-матэматычны факультэт, 
«найлепшы Youtube-канал» у 
студэнцкага тэлебачання ВнУ, а 
«найлепшы блог» у творчай 
студыі «Мім-БДУ». 

Перамогу ў паднамінацыі «Найлеп
шая супольнасць у сацыяльнай 
сетцы «Укантакце» падзялілі сту

рэха гісторыі

Праз віхуры рэвалюцыі да асветы

Сумесна з Львом Знакам, ад
ным з першых беларускіх прапа
гандыстаўнароднікаў, Я. Гурвіч  
пераклала першы том, прычым   
перакладчыкі карысталіся не толькі 
нямецкім арыгіналам, але і фран
цузскім выданнем. Яна валодала 
пяццю замежнымі мовамі, мела 
дыплом аб вышэйшай адукацыі, які 
атрымала ў Швейцарыі.

Пазней пры спрыянні А. Бонч
Асмалоўскага перакладзены том 
пабачыў свет у выдавецтве Вольгі 
Паповай у СанктПецярбургу.

У пачатку 1989 г. Я. Гурвіч актыў
на ўключылася ў арганізацыю пер
шага з’езду РСДРП, які прахо дзіў   
у Мінску. Ёй было даручана рыхта
ваць для дэлегатаў канспіратыўныя 
кватэры, з яе ўдзелам для правя
дзення з’езду быў выбраны вядомы 
дом Румянцава на Захар’еўскай 
вуліцы (цяпер доммузей І з’езда 
РСДРП). Праз тыдзень пасля з’ез
ду большасць яго ўдзельнікаў былі 
арыштаваны, Я. Гурвіч арыштавалі 
ў ліпені 1898 года. Яе перавезлі ў 
Маскву і змясцілі ў Таганскай тур
ме. Пазней, паводле прысуду, яна 
была саслана на чатыры гады ў 
Верхаленск Іркуцкай губерні. 

У ссылцы Я. Гурвіч працягвала 
падтрымліваць зносіны са сваімі 
паплечнікамі, тыя, у сваю чаргу, 
рыхтавалі яе ўцёкі. Датай было 
прызначана 21 жніўня 1902 года. У 
Верхаленску на той час быў яшчэ 
адзін вязень, якога трэба было як 
мага хутчэй вызваліць. Гэта быў  
вядомы рэвалюцыйны дзеяч Леў 
Троцкі. Вырашылі арганізаваць 
уцёкі абодвух рэвалюцыянераў, 
што было яшчэ больш небяспеч
ным. У выніку адзін знаёмы селянін 
вывез ссыльных ноччу на возе, 
накрытым саломай. Далей па пад
робленых дакументах ім удалося 
выехаць за мяжу.

Зноў апынуўшыся ў Швейцарыі, 
Я. Гурвіч працягвала адукацыю,  
удзельнічала ў перакладзе перша
га тома «Літаратурнай спадчыны  
К. Маркса і Ф. Энгельса».

Пасля амністыі ў 1906 годзе Яў
генія Гурвіч вяртаецца ў Мінск. Тут 
яна занялася педагагічнай і біблія
тэчнай работай. На пэўны час ёй 

удалося ўладкавацца на працу ў 
Гарадскую публічную бібліятэку імя 
А. С. Пушкіна, якая размяшчалася  
ў доме Ленскіх на Хрышчэнскай 
вуліцы (цяпер вул. Інтэрнацыяналь
ная, 31). У зборах гэтай бібліятэкі 
было шмат прагрэсіўнай і рэва
люцыйнай літаратуры, у тым ліку 
забароненай. Паводле ўспамінаў 
С. Скандракова, які быў членам 
праўлення бібліятэкі, яна стала 
своеасаблівым палітычным цэн
трам у Мінску. Пасля рэвалюцый
ных падзей 1905 года чытальныя 
залы былі зручным месцам для 
канспіратыўных сустрэч. Праўда, у 
1907 годзе ў будынку бібліятэкі   
паліцыя раскрыла падпольную 
друкарню, а ў 1909 годзе супра
цоўнікі бібліятэкі Віктар і Зыгмунд 
Зелезі і іх памочніца Маршак былі 
арыштаваны.

Імя Яўгеніі Адольфаўны Гурвіч 
зноў з’яўляецца ў гістарычных да
кументах пасля Лютаўскай рэва
люцыі ў Расіі. На выбарах у Мінскую 
гарадскую думу 30 ліпеня 1917 го
да яна праходзіць па спісах Бунда. 
У Думе займаецца пытаннямі аду
кацыі. Пры яе ўдзеле восенню 1917 
года Дума прызнала афіцыйнымі 
мовамі беларускую, ідыш, рускую і 
польскую, якія пазней, у БССР, на
былі статус дзяржаўных моў і за
хоўвалі гэты статус да 1938 года. 

Пасля ўсталявання савецкай 
улады Я. Гурвіч стала загадчыцай 
пазашкольнага аддзела Народнага 
камісарыята асветы БССР. А ў 
жніўні 1920 г. яна ўвайшла ў камі
сію па стварэнні БДУ і ўзначаліла 
работу па фарміраванні бібліятэкі. 
Бібліятэка БДУ, паводле задумы 
арганізатараў, павінна была стаць 
першай універсітэцкай, першай 
дзяржаўнай і першай навуковай 
бібліятэкай на тэрыторыі Беларусі. 
Для гэтага Наркамасветы збіраў 
кнігі са спустошаных бібліятэк на
вучальных устаноў Мінска, заклікаў 
гараджан здаваць кнігі, атрыма
ныя ў бібліятэках да рэвалюцыі. 
Усяго ў БДУ ў гэты час было пера
дадзена каля 70 тысяч тамоў.

Яўгенія Гурвіч рабіла захады і 
для перадачы кніг зза мяжы. Так, у 
бібліятэку БДУ ў 1922 годзе было 

перададзена некалькі тысяч тамоў 
з ЗША, з асабістай бібліятэкі брата 
Яўгеніі – Ісака Гурвіча. Ён таксама 
быў актыўным удзельнікам мін
скага народніцкага падполля, не 
раз быў арыштаваны і вымушаны 
быў з’ехаць у эміграцыю ў Нью
Ёрк, дзе актыўна займаўся гра
мадскай дзейнасцю і эканамічнымі 
даследаваннямі.

У непрыстасаваных памяшкан
нях, пры адсутнасці абсталявання, 
Я. Гурвіч арганізавала апрацоўку 
значных аб’ёмаў літаратуры. Рас
пачатая летам 1921 года пад рых
тоўка ў асноўным была скончана да 
канца года, а ўжо з новага 1922 го
да бібліятэка пачала сваю паўна
вартасную работу. Яўгенія Адоль
фаўна здзейсніла паездку ў Маскву 
дзеля вывучэння вопыту работы 
акадэмічных бібліятэк і для пошуку 
крыніц камплектавання фонду.

У канцы 1921 года Я. Гурвіч была 
арыштавана падчас кампаніі па 
разгроме правых эсэраў і саслана 
ў Аланецкую губерню. Пасля выз
валення ў верасні 1922 года яна 
засталася ў Маскве, дзе ўладкава
лася навуковым супрацоўнікам Ін
стытута К. Маркса і Ф. Энгельса. 
Там яна апублікавала шэраг успа
мінаў пра рэвалюцыйны рух у       
Беларусі. У канцы 1920х гадоў    
удзельнічала ў падрыхтоўцы но 
вага выдання работы К. Маркса 
«Да крытыкі палітычнай эканоміі». 
Дарэчы, у той час у інстытуце пад 
кіраўніцтвам Давіда Разанава бы
ла створана адна з найлепшых на 
той час у свеце бібліятэк па сацы
яльнапалітычных навуках.

Паўторна Яўгенія Гурвіч была 
арыш тавана органамі ДПУ ў лютым 
1931 года ў час кампаніі па разгро
ме «Саюзнага бюро меншавікоў». 
Зпад арышту была вызвалена ў 
красавіку зза адсутнасці доказаў. 
Памерла Яўгенія Адольфаўна ў 
Маскве ў 1940 годзе.

У Фундаментальнай бібліятэцы 
БДУ не забываюць пра сваю пер
шую загадчыцу. Яна, безумоўна, 
была яркай, адукаванай і талена
вітай асобай. Хоць яе працоўны 
стаж у БДУ не быў доўгім, але дзя
куючы яе намаганням была ство
рана і пачала сваю дзейнасць пер
шая ўніверсітэцкая бібліятэка на 
тэрыторыі сучаснай Беларусі.

Дзеля ўшанавання памяці Я. 
Гурвіч у Электроннай бібліятэцы 
БДУ пачата праца па стварэнні    
калекцыі дакументаў пра яе жыццё 
і дзейнасць. Калекцыя ўтрымлівае 
копіі дакументаў з асабістай спра
вы Я. Гурвіч, атрыманыя з фондаў 
Нацыянальнага архіва Беларусі, а 
таксама апублікаваныя ўспаміны і 
лісты. Калекцыя даступная па 
спасылцы: http://elib.bsu.by/
handle/123456789/184428

Уладзімір КУЛаЖанКа,
дырэктар Фундаментальнай 

бібліятэкі БДУ

конкурсы

Чый медыйны рэсурс найлепшы?
дэнцкі савет па якасці адукацыі і 
філалагічны факуль тэт. У падна
мінацыі «Найлепшая студэнцкая 
газета» вылучана перыядычнае  
выданне хімічнага факультэта 
Chemical Boom. Таксама ў дадзе
най паднамінацыі спецыяльным 
дыпломам за цікавае асвятленне 
жыцця факультэта адзначана газе
та гістарычнага факультэта «НІКА».

У намінацыі «Найлепшая медый
ная прастора БДУ» лідары вызна
чаліся ў паднамінацыях «Факуль
тэт» і «Моладзевая арганізацыя». 

Так, у першай пераможцам стаў 
Ліцэй БДУ. На другім і трэцім 
месцах – механікаматэматычны і 
філалагічны факультэты адпавед
на. У другой паднамінацыі найлеп
шым прызнана медыйная прас
тора Пярвічнай прафсаюзнай ар
ганізацыі студэнтаў БДУ.

Нагадаем, што ўсяго ў змаганні 
медыйных рэсурсаў ВНУ прынялі 
ўдзел 40 рэдакцыйных калектываў 
факультэтаў, грамадскіх арганіза
цый і органаў студэнцкага сама
кіравання, а таксама адміністра

тараў дадзеных інтэрнэтрэсурсаў. 
Арганізатарамі конкурсу выс

тупілі ўпраўленне выхаваўчай ра
боты з моладдзю і Медыяцэнтр 
БДУ. Правядзенне конкурсу накі
равана на раскрыццё творчага па
тэнцыялу моладзі, стымуляванне 
яе ініцыятыў, інфармацыйнада
ведкавую і прававую падтрымку 
навучэнцаў БДУ, а таксама раз
віццё адзінай моладзевай інфар
мацыйнай прасторы ВНУ.

Падвядзенне вынікаў адбылося 
11 студзеня.

Я. Гурвіч Пераклад спадчыны К. Маркса

а ДЛЯ стУДЭнтаЎ…
Магчымасць займацца спортам 
бясплатна ёсць таксама ў 
сяброў студэнцкага прафкама 
БДУ. Абанементы ў трэнажор
ную залу і басейн выдаюцца 
кожныя два месяцы пры наяўна
сці медыцынскай даведкі. Даве
дацца падрабязнасці і сачыць  
за датамі выдачы – www.vk.com/
profkombsu.

Валерыя БанДаРЧыК

ДаВеДКа
Па дадзеных СААЗ, ва ўсім 
свеце фізічная інертнасць 
з’яўляецца асноўнай пры
чынай лішняй масы цела і ат
лусцення, неінфекцыйных  за
х  ворванняў і хранічных пата
логій, у ліку якіх дыябет, гіпер
танія, сардэчнасасудзістыя 
хваробы, розныя формы зла
якасных новаўтварэнняў, 
стрэс, дэпрэсія. Пры гэтым 
наступствы фізічнай інертна
сці не толькі прамыя, якія ты
чацца здароўя, але і ўскос
ныя – зніжэнне аб’ёмаў выт
ворчасці з прычыны хвароб, 
непрацаздольнасці, ці заўчас
най смяротнасці. Па ацэнках, 
калі колькасць насельніцтва 
складае 10 мільёнаў, пры 
гэтым 50 % насельніцтва ха
рактарызуюцца недастатко
вай фізічнай актыўнасцю, то 
штогадовыя выдаткі дахо
дзяць да 910 млн еўра.

вання гаспадарчай дзейнасці  
(па сумяшчальніцтве), майстар 
спорту міжнароднага класа па 
скачках у вышыню. 

МенеДЖМент
– Спартыўнае жыццё фа

культэта насычанае. Якія спо
сабы папулярызацыі працу
юць на юрфаку?

– На першым сходзе студэн
таўпершакурснікаў адміністра
цыя факультэта тлумачыць агу
льныя пытанні навучальнага 
працэсу, у тым ліку і па фізічным 
выхаванні. Потым праводзіцца 
лекцыя па фізічнай культуры, на 
якой першакурснікі знаёмяцца з 
сістэмай спорту ва ўніверсітэце. 
Далей кожны студэнт выбірае  
па сваім жаданні, – прыводзіць 
Аляксандр Федаровіч. 

– Сёння спорт – гэта яшчэ і 
менеджмент, а не толь кі спар
тыўныя поспехі. Анжэла Пятроў
на – гэта наш «топменеджар». 
Стратэгічная расстаноўка сіл 
спры яе папулярызацыі і прыцяг
ненню студэнтаў, – распавядае 
Андрэй Віктаравіч.

– Штогод дэкан юрыдычнага 
факультэта Сяргей Аляксандра
віч Балашэнка з удзелам іншых 
прадстаўнікоў дэканата і я аб
мяркоўваем праграму развіцця 
кожнага віду спорту паасобку, – 
расказвае Анжэла Пятроўна.

Дарэчы, Анжэла Атрошчанка 
– сама прыклад для студэнтаў, 
яна з’яўляецца ўдзельніцай трох 
алімпіяд: Барселона–1992, Ат
ланта–1996, Афіны–2004; май
стар спорту міжнароднага класа 
па лёгкай атлетыцы. 

Спартакіяда БДУ заўсёды ў 
прыярытэце юрыдычнага фа
культэта! 

Вераніка ГаМЗюКОВа


