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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт на працягу ўсёй сваёй гісторыі з’яўляўся мес-
цам засяроджвання інтэлектуальных сілаў краіны. У сваёй дзейнасці ён не аб-

мяжоўваўся выкананнем толькі навукова-адукацыйных функцый, ён таксама займаў 
важнае месца ў фарміраванні нацыянальнай культуры, падрыхтоўцы навукова-педа-
гагічнай і культурнай эліты.

Навуковую, вучэбную і асветніцкую дзейнасць універсітэт ажыццяўляў таксама 
праз свае музеі, першапачатковай мэтай якіх было забеспячэнне адукацыйнага пра-
цэсу наглядным матэрыялам падчас правядзення практычных заняткаў.
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Пад кіраўніцтвам прафесараў, буйных спецыялістаў у галіне сваіх навук, у музе-
ях БДУ былі арганізаваны работы па збору, вывучэнню, захаванню і выкарыстанню 
музейных калекцый.

З самага пачатку дзейнасці ўніверсітэта ў ліпені 1921 г. для стварэння першай 
у БССР кафедры заалогіі на пасаду выкладчыка быў запрошаны А. У. Фядзюшын, які 
для забеспячэння кафедры навучальным матэрыялам і навуковымі калекцыямі на срод-
кі Праўлення БДУ здзейсніў шэраг экспедыцый: «Камандзіроўка з навуковай мэтай 
на р. Пціч вясной – для вывучэння і збору арнітафаўны Беларусі; на Мурманскую бія-
лагічную станцыю для азнаямлення з марской фаўнай» [1, с. 34] і інш.

Штогадовыя экспедыцыі спрыялі сістэматычнаму фармаванню фондавых калек-
цый. Сабраны матэрыял выкарыстоўваўся спачатку ў якасці навочнага дапаможніка 
для заняткаў студэнтаў, а потым лёг у аснову стварэння метадычнага кабінета, які ўжо 
пасля перарос у Заалагічны музей пры кафедры заалогіі БДУ.

Актыўна фонд папаўняўся і за кошт нацыяналізаваных прыватных збораў. Напрыклад, 
з Нясвіжскага замка ў музей паступіла калекцыя паляўнічых трафеяў, у выніку пера-
піскі з рознымі музеямі (па абмене навуковых калекцый і асобных экспанатаў) былі 
атрыманы з Мексікі і Індыі некаторыя экзатычныя жывёлы Паўднёва-Усходняй Азіі 
і Паўднёвай Амерыкі, а ад Заалагічнага музея Расійскай Акадэміі навук – калекцыя 
разнастайных прадстаўнікоў экзатычных жывёл [2].

Для выкладання курса заалогіі і навуковых даследаванняў пры кафедры заалогіі 
быў створаны метадычны кабінет з жывым кутком, Наглядчыкам якога ў 1926 г. быў 
залічаны А. К. Ціток, які пасля працаваў прэпаратарам-таксідэрмістам музея. У ва-
льерах утрымліваліся буйныя драпежныя птушкі, з якімі на практыцы знаёміліся сту-
дэнты, навучэнцы, настаўнікі гарадскіх школ, аматары прыроды і г. д. [2].

Пасля ад’езду А. У. Фядзюшына з 1933–1934 гг. музею не надаецца належнай 
увагі, што звязана, верагодна, з цяжкім перыядам у развіцці краіны. Але, у 1935 г. 
«Заалагічны музей БДУ… папоўніўся новымі экспанатамі. Створана калекцыя пту-
шак, дзе 250 адзінак з Беларусі. Апрача таго, зроблена 130 чучал для экспазіцыі музея. 
Сабрана калекцыя грызуноў. У музеі ўжо ёсць каля 3 400 экспанатаў, якія прадстаўля-
юць амаль усю фаўну БССР. За гэты год музей наведала 150 экскурсій» [3, с. 4.].

Акрамя Заалагічнага музея, які дзейнічаў пры педагагічным факультэце, у 1922–
1923 гг. на медыцынскім факультэце, у мэтах забеспячэння кафедры фармацыі наву-
чальным матэрыялам і навуковымі калекцыямі, былі сарганізаваны кабінет і лабарато-
рыя. У Маскве былі набыты «фармакагнастычная калекцыя ў 200 прадметаў, выраблена 
50 мастацкіх атласаў па фармакагнозіі, атрыманы хімічныя прэпараты, рэактывы, пры-
боры і калекцыйныя прадметы, бясплатна ад „Ара“, Наркамату аховы здароўя БССР, 
Пастэраўскай станцыі і Чырвонага Крыжа» [1, с. 33]. Для кафедры фармакалогіі, дзяку-
ючы ўдзелу выкладчыка рабочага факультэта К. А. Фальковіча, была зробленая «спро-
ба сканструяваць сваімі сродкамі апараты, якія атрымліваліся i да вайны з-за мяжы: 
кімограф, пнеўмограф, электрамагнітны адзначнік часу, якія апынуліся цалкам прыдат-
нымі для дэманстратыўных мэт. Пакладзены быў пачатак паказальнай калекцыі фарма-
калагічнай лабараторыі. Матэрыяльнай падставай да аснашчэння калекцыі паслужы-
ла ахвяраванне Наркамата аховы здароўя БССР шэрагу медыкаментаў» [1, с. 33].

У той жа час пры інстытуце (кафедры) нармальнай анатоміі пад кіраўніцтвам 
прафесара С. І. Лябёдкіна, які надаваў вялікае значэнне ў навучальным і навуко-
вым працэсе музейнай справе, быў арганізаваны Анатамічны музей, «які складаўся 
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з патолага-анатамічных прэпаратаў, атрыманых пры аперацыі, і пачалося збіранне 
розных прадметаў, патрэбных для выкладання ваенна-палявой хірургіі» [1, с. 33].

Важкі ўклад у стварэнне вучэбнай і навуковай баз кафедры, эмбрыялагічнага 
і навучальнага музеяў кафедры ўнеслі навуковыя супрацоўнікі. З 1922 г. па 1930 г. 
«Анатамічны музей быў папоўнены сухімі прэпаратамі сасудзістай і нервовай сістэ-
мы верхняй канечнасці (Перэльман); ніжняя канечнасць (Барухін); сасудзістай сістэ-
мы ўсяго цела (Усманаў); прэпараты касцяных палукружаных каналаў in situ чалавека, 
каня, сабакі, свінні і крата (Лябёдкін) і некалькімі рэдкімі прэпаратамі па астэалогіі. 
Колькасць камплектаў костак для выдачы студэнтам для заняткаў па астэалогіі была 
значна павялічана. Выраблена 5 новых табліц. Набыта 19 тамоў літаратуры (давед-
нікі, атласы і капітальныя працы)» [1, с. 32].

У 1930 г. медыцынскі факультэт БДУ быў рэарганізаваны ў Медыцынскі інстытут, 
пры якім і працягнуў сваю дзейнасць Анатамічны музей.

Акрамя пералічаных музеяў, якія ўжо вялі сваю дзейнасць у сценах БДУ, у 1922 г. 
пры педагагічным факультэце адкрываюцца «кабінет па мастацтву, у карыстанне якога 
лектарам універсітэта М. Р. Сыркіным прадастаўлена яго спецыяльная бібліятэка (звыш 
1000 тамоў) і якому перададзены 146 фотатыпічных здымкаў і твораў мастацтва розных 
эпох; кабінет гісторыі рэлігій, у які паступіла з ліквідаванага пры Смаленскім універ-
сітэце кабінета каля 3300 тамоў; кабінеты ўсеагульнай гісторыі і гісторыі літаратуры, 
для якіх выдзелена значная колькасць кніг з Фундаментальнай бібліятэкі» [4, с. 46].

У 1923 г. сіламі выкладчыка Н. Ф. Бліядуха ў БДУ быў створаны кабінет мінерало-
гіі і крышталяграфіі, які са снежня 1924 г. быў рэарганізаваны ў кабінет краязнаўства 
і лабараторыю мінералогіі і крышталяграфіі, а ў 1934 г. – у Музей мінералогіі і петра-
графіі пад кіраўніцтвам П. М. Зубрыцкага [5, с. 3].

Асноўнымі экспанатамі музея сталі асабістая калекцыя мінералаў і горных па-
род Н. Ф. Бліядуха, якая значна ўзбагацілася рэдкімі экзэмплярамі ў гады яго працы 
на Далёкім Усходзе і ў Сібіры, а таксама экспанаты, сабраныя выкладчыкамі і студэн-
тамі на тэрыторыі Урала, Каўказа і Беларусі [6].

У 1937 г. «у Мінералагічным музеі БДУ налічваецца 2,5 тыс. музейных прадме-
таў і каля 2 тыс. вучэбных матэрыялаў, кошт якіх складае 40 тыс. рублёў. Паходзяць 
з Беларусі і ўсяго свету (ёсць нават паўднёваафрыканскі алмаз). У музеі актыўна зай-
маюцца студэнты, а таксама прыходзяць на экскурсіі студэнты іншых ВНУ, чырвонаар-
мейцы, калгаснікі. Экскурсіі праводзіць навуковы работнік музея Зубрыцкі» [5, с. 3].

Адразу пры двух факультэтах БДУ (грамадскіх навук і педагагічным) пад кіраўні-
цтвам прафесара С. З. Кацэнбогена дзейнічаў Музей першабытнай культуры і рэлігіі. 
У 1924 г. па ініцыятыве прафесара М. В. Доўнар-Запольскага і пры ўдзеле прафеса-
ра С. З. Кацэнбогена Праўленнем універсітэта было разгледжана і прынята рашэнне 
аб стварэнні дадзенага музея [7].

Пачынаючы з 1923 г. С. З. Кацэнбоген вёў перамовы з Маскоўскім гістарычным 
музеем, з мэтай перадачы экспанатаў па археалогіі ў музей першабытнай культуры 
і рэлігіі. У 1924 г. быў падпісаны дагавор з Мастацкай майстэрняй наглядных наву-
чальных дапаможнікаў пры Петрагубана, якая абавязалася вырабіць 350 мадэляў, ад-
ноўленых з арыгіналаў, якія захоўваюцца ў Эрмітажы і Акадэміі навук калекцый прад-
метаў па гісторыі першабытнай культуры, егіпецкай і будыйскай рэлігіі. У Ленінградзе 
было закуплена спецыяльнае абсталяванне, шафы, вітрыны, падстаўкі і тумбы [8]. 
На жаль, «правядзенню археалагічных раскопак сваімі сіламі для папаўнення музейнай 
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калекцыі ўласна беларускімі экспанатамі перашкаджала, як адзначалася, „напружаная 
работа па арганізацыі ўніверсітэцкага выкладання“» [9, с. 217].

На момант адкрыцця музея ў 1924 г. «у ім былі прадстаўлены: Егіпет, Асірыя 
і Вавілонія, першабытная культура (каменны і бронзавы век), а таксама будызм 
і прымітыўныя рэлігійныя культуры (вядзьмарства, шаманізм і інш.)» [8], у мэтах вы-
карыстання «…і для дэманстрацыі студэнтам у сувязі з курсамі генэтычнай сацыялогіі 
і іншых дысцыплін, а таксама для дэманстрацыі розным школам, кароткатэрміновым 
курсам і ўсякага роду іншым прафесійным і іншым установам і калектывам» [10].

У снежні 1924 г. Музей першабытнай культуры і рэлігіі спыніў сваю дзейнасць 
у структуры БДУ, ён увайшоў у склад Цэнтральнай партыйнай школы [11], але ўжо 
праз год ён быў вернуты БДУ [12]. У снежні 1926 г. музей быў перайменаваны ў Музей 
гісторыі рэлігіі і атэізму [13].

Новы этап у развіцці музея пачынаецца ў 1938 г., калі пад кіраўніцтвам выкон-
ваючага абавязкі загадчыка музеем У. І. Шэўчанкі з мэтай папаўнення фонду музея 
«…экспедыцыя студэнтаў і навуковых работнікаў БДУ выязджала на поўдзень СССР 
на месцы раскопак старажытных гарадоў СССР. Вялікую дапамогу аказалі Керчанскі 
гісторыка-археалагічны музей і Музей херсанэскіх раскопак, якія перадалі рад каштоў-
ных рэчаў» [14, с. 4]: антычнай керамікі, тэракот, манет і г. д. [15, с. 4]. Таксама вялікую 
дапамогу аказалі Эрмітаж, ГМІ імя А. С. Пушкіна ў Маскве, які падарыў музею ка-
лекцыю старажытнагрэчаскіх, візантыйскіх і рымскіх манет [16].

10 студзеня 1940 г., згодна з загадам рэктара БДУ П. П. Савіцкага, на базе Музея 
гісторыі рэлігіі і атэізму быў створаны Гісторыка-археалагічны музей «з аддзеламі: 
старажытнага Егіпта, антычнай Грэцыі і Рыма, старажытных антычных паселішчаў 
на поўдні СССР і інш. Акадэмік Нікольскі сабраў для музея багацейшую калекцыю 
фотаздымкаў і матэрыялаў па гісторыі Двурэчча, Фінікіі і Ізраіля. У музеі мноства ары-
гінальных старажытнагрэчаскіх ваз з чорнафігурным і чырвонафігурным роспісам, пліт 
з надпісамі, шкляных вырабаў, вялікая калекцыя антычных манет і г. д.» [17, с. 4].

Дадзены музей быў адкрытым «для навукова пабудаваных тэматычных экскурсій 
школьнікаў, настаўнікаў і студэнтаў-гісторыкаў. Тут-жа студэнты былі павінны пра-
ходзіць і адпаведную музейную і экскурсаводскую практыку» [15, с. 4].

У чэрвені 1941 г. БДУ рыхтаваўся да свайго 20-годдзя, у тым ліку і музеі. «На бія-
факу перабудоўваецца заалагічны музей, пад кіраўніцтвам дэкана М. Е. Макушка рых-
туюцца гербарыі раслін БССР і СССР, заканчваецца работа на батанічным участку 
і складанне карты расліннага і жывёльнага свету Беларусі. На геаграфічным ф-це за-
канчваецца даўкамплектаванне калекцый геолага-мінералагічнага музея. Ужо складзе-
на карта размяшчэння прамысловасці БССР. У гістарычным музеі адкрываецца новы 
аддзел „Барацьба беларускага народа за сваю незалежнасць“. Заканчваецца стварэн-
не выстаўкі „Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт за 20 год“» [18, с. 2].

На жаль, дадзеную актыўную дзейнасць музеяў перапыніла Вялікая Айчынная вай-
на. Супрацоўнікі Заалагічнага музея паспелі вывезці і схаваць толькі частку даваенна-
га фонду. Анатамічны музей (з 1930 г. у складзе Медыцынскага інстытута) быў цалкам 
знішчаны. Калекцыі музея мінералогіі і петраграфіі, а таксама Гісторыка-археалагічнага 
музея былі разрабаваны ці загінулі ў пажары, захавалася толькі нязначная частка да-
ваеннага збору.

Такім чынам, у перыяд з 1921 г. па 1941 г. у Беларускім дзяржаўным універсітэце 
дзейнічалі музеі: заалагічны (1921), анатамічны (1922–1930), мінералогіі і петраграфіі 
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(1923) і гісторыка-археалагічны (1924). Яны з’явіліся ў першыя гады дзейнасці БДУ, 
прайшоўшы шлях ад вучэбнай калекцыі, праз навуковую лабараторыю (кабінет) 
да агульнадаступнай экспазіцыі.

Фонды музеяў БДУ ствараліся і папаўняліся сіламі як навуковых супрацоўнікаў, так 
і студэнтаў, якія ўдзельнічалі у геалагічных, біялагічных, археалагічных і іншых экс-
педыцыях. Варта заўважыць, што спачатку большая частка калекцыйных матэрыялаў 
назапашвалася стыхійна, без планавага камплектавання. У далейшым адбывалася вы-
яўленне і адбор прадметаў для калекцый, іх вывучэнне і сістэматызацыя, арганізацыя 
ўліку і захоўвання музейных прадметаў і іх экспанаванне. Усе музеі БДУ, абсталяваныя 
найкаштоўнейшымі экспанатамі, не толькі забяспечвалі навучальны працэс ва ўнівер-
сітэце, падрыхтоўваючы і выхоўваючы будучых спецыялістаў, але мелі і агульнарэспу-
бліканскае значэнне, праводзячы працу з настаўнікамі, школьнікамі і інтэлігенцыяй 
БССР. Разам з тым, дадзеныя музеі падавалі інфармацыю не толькі аб матэрыяльнай, 
але і нематэрыяльнай спадчыне: ведах, уменнях, традыцыях і г. д.

Такім чынам, музеі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, ажыццяўляючы сваю 
дзейнасць у міжваенны перыяд, з’яўляліся важным элементам у сістэме захавання гісто-
рыка-культурнай і прыроднай спадчыны краіны, а таксама сацыяльнай памяці народа.
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