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В. М. Игнатовский.

Дарагія таварышчы!
Цантральны Камітэт Партыі і Цантральны Выканаўчы Камітэт дару- 

чылі мне вітаць Вас у тэты ўрачысты дзень, як дзеля Вас, так сама i 
для усяго працоўнага народу Беларусь

Шмат трэба было зрабіць і перанесьці да першага выпуску БДУ.
Аб Унівэрсітэцэ даўно ўжо думалі. Яшчэ ў 1919 годзе працавалі 

над яго праграмай і пытаньнямі яго opraHi3 ąubii.
Цяжкія 19 і 20 гады, окупацыя і другія ўмовы Крывавай барацьбы 

не давалі магчымасьці йсьці вучыцца, і толькі з 21 году пачалася пра- 
ца але ў вельмі цяжкіх умовах: ўспомніце іх. Вайна скончылася, 
фронтаў як быдта і ня было, але быў другі вораг—бандыты, займаўшыя 
ўвагу партыі. Аднак, і ў гэтыя цяжкія мінуты мысьль аб Унівэрсытэце 
ня ўмерла.

3 1921 году пачалась эканамічная за Унівэрсітэт. Нямного было 
грошай у Беларусі, але пачалі з тымі сродкамі, якія мелі, бо ўсе 
разумелі, што калі мы пабудуем Унівэрсітэт, тады і забясьпечым сабе 
і стнаваньне ў будучым. Трэба заўседы помніць, што вораг яшчэ жыве 
і затое трэба забяспечыць ня мінулую пабеду, а ўтварыць гарантыі, 
дазваляючыя закрапіць яе дасягненьня на доўгі тэрмін—і забяспечыць яе 
ў самых глубінах народных масаў. Унівэрсітэт пачаў працаваць і праца- 
ваў, як мог.

Дарагія таварышчы, мы добра ведаем, як ен пускаў карэні у масы, 
бо трэба было будаваць Унівэрсітэт для нізоў, і ў гэтым напрамку зроб- 
лена было многа.

Мы ведаем што жыцьце студэнтау было цяжкае; трэба было думаць, 
як пражыць, прыходзілася галадаваць, але трэба помніць, што цяжка 
было й сялянству, якое ўтварала матар‘яльныя магчымасьці істнаваньня 
Унівэрсітэту. Тэта ведала партыя, ведалі i Вы.

Помніце Вы, скончыўшыя Унівэрсітэт, што такіх, як Вы, атрымўа- 
шых-вышэйшую адукацыю, мала; што няпісьменных у нас больш, чым 
50%, а вас толькі 60 чалавек, i што высунуліся Вы з гэтых-жа няпісьмен- 
ных масау.

Гэтыя масы далі Вам магчымасьць вучыцца i яны меюць права тра- 
баваць ад Вас цяпер дапамогі.
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Партыя й У рад дзеля гэтага пасылаюць Вас на вёску. Лёзунг «на 
вёску» выпаўніла i РКП, кінўушы туды актіўных працоўнікаў. Туды-ж па
сылаюць i Вас.

Вітаю Вас, вітаю прафэсуру, вітаю ўвесь Унівэрсітэт з гэтым ура- 
чыстым днем. Нам казалі, што ад нізоу чакаць нічога ня можна чакаць. 
Мы бачылі Вас, мы чакаем з кожным годам усе новых i новых кадраў. 
Я упэўнен ня толькі як камуністы, але i як савецкі працоўнік, што наша 
жыцьце палепшыцца. Калі так нядаўна, у час утварэньня Унівэрсітэту, 
нашым прафэсарам самім прыходзілася расстауляць дзеравяныя парты, 
радавацца таму, што студэнтам есьць на чым сядзець, дык цяпер, па 
мінаваніні 34» гадоу, у нас есьць сродкі, нават дзеля таго, каб будаваць 
новы будынак для Унівэрсытэта.

Партыя добра ведала, дзеля чаго яна будуе Унівэрсытэт. Вы зда- 
былі веды, якіх не маюць масы, i ясна што вы—павінны з імі рабіць. 
Трэба будаваць жыцьце, трэбы быць актывістамі партыі і савецкае улады.

Сялянін заварушыуся, i там многа праца ня толькі як студэнтам,але 
i як барцам за новае жыцьце.

Барацьба ня скончылась—толькі перэпачынак, алі будзь гатоу аба- 
раняць тыя масы, якія абаснавалі наш Беларускі Дзяржауны Унівэрсітат.

Да гэтай пары мы б р а л i у сялянскіх масаў, i за чатыры гады 
сабраўся доўг, які, я спадзеваюсь, вы вернеце...

Няхай-жа жыве Наркамсьветы, Унівэрсытэт, сялянскія масы і кірау- 
ніца іх—Комуністычная партыя.

Тов. Гслыман (Зампредсовітркома БССР.)
Приветствую Вас в день торжественного выпуска.
Мне кажется, что не случайно первый выпуск Университета является 

выпуском ФОНа.
Если мы вникнем в то, чем является советская власть, какие из

менения внес Октябрь в нашу жизнь, то ясным станет, что на первом 
плане выделилась общественность, вопросы общественного порядка и со
циального строительста-хотя это не умаляет других вопросов чисто 
технического характера.

Это обстоятельство налагает особый отпечаток и задание на группу, 
выходящую из стен БГУ, во-первых: идущих в жизнь со знанием, и не
сущих их в широкие массы. По первому выпуску мы будем судить о том, 
каких работников дает нам Б. Г. У.

Все товарищи-выпускники должны помнить в практической работе 
о том, с какими трудностями создавался Университет и что рабочие и 
крестьянские массы будут судить по работе этих товарищей о том, что 
им дает рассадник высшего образования в Белоруссии. Тов. Игнатовский 
прав, когда говорит, что средства на ВУЗ необходимо было собирать со 
всех уголков Белоруссии. Отсюда естественным выводом является необ
ходимость доказать, что Университет приносит массам насущную пользу; 
что это не бесплодная и ненужная затея, а социально-экономическая 
основа для поднятия культурности масс.

Товарищам, окончившим, советую продолжать пополнять свои знания 
не ставить точки над своим образованием. Необходимо, чтобы вся ваша
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