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СПАДЧЫНА А. СНЯДЭЦКАГА Ў КАНТЭКСЦЕ  

ПЕДАГАГІЧНЫХ ІДЭЙ ПАЧАТКУ ХIХ СТАГОДДЗЯ 

І. Т. Міхаловіч 

Навуковая спадчына Анджэя Снядэцкага (1768 – 1838) – хіміка, 
медыка і публіцыста; уключае працы не толькі па хіміі і медыцыне, але і 
па філасофіі і педагогіцы. Вучоны паходзіў са старажытнага шляхецкага 
роду, атрымаў выдатную еўрапейскую адукацыю: вывучаў медыцыну ў 
Кракаве, потым у Італіі, у Павійскім універсітэце (адначасова там наву-
чаўся Вольт – заснавальнік тэорыі электрычнасці), пазней працягваў 
навучанне ў Лондане і Эдынбургу, дзе пісаў таксама літаратурна-
крытычныя артыкулы і сатырычныя фельетоны (выдатна валодаў іта-
льянскай і англійскай мовамі) [1].  

Вясной 1795 г., вярнуўшыся на радзіму, А. Снядэцкі ўзначаліў кафед-
ру медыцыны ў Віленскай Акадэміі і пачаў выкладаць на польскай мове, 
а не на лаціне. Гэты факт, а таксама незвычайны дар слова і майстэрства 
выкладання матэрыялу ў даступнай форме прыцягвалі ўвагу да маладога 
вучонага [1].  

Выкладчыцкая дзейнасць патрабавала стварэння польскай хімічнай 
тэрміналогіі – навуковец шмат гадоў працаваў над тэрміналагічным 
слоўнікам па хіміі. Многія хімічныя тэрміны, уведзеныя А. Снядэцкім у 
навуковы ўжытак, выкарыстоўваюцца і ў нашыя дні, напрыклад, 
«kwasoród» – кісларод. А. Снядэцкі падрыхтаваў элементарны падручнік 
па хіміі для школ, але выдаць не змог (рукапіс страчаны). У 1810 г. былі 
надрукаваны два тамы «Асноў хіміі» – першы падручнік па хіміі на поль-
скай мове. Ён змяшчаў курс лекцый, які быў напісаны жывой мовай у 
адпаведнасці з дасягненнямі тагачасный навукі. Падручнік прызначаўся 
для навучэнцаў сярэдніх школ і вышэйшых навучальных устаноў Беларусі, 
Украіны і Літвы і вытрымаў некалькі дзесяткаў выданняў [1].  

Снядэцкі актыўна ўдзельнічаў у арганізацыйных справах Віленскай 

акадэміі: з’яўляўся членам атэстацыйнай камісіі, разам з Я. Франкам за-

снаваў у 1806 г. Віленскае Медыцынскае Таварыства і стаў яго старшы-

нѐй. У 1832 г. пасля закрыцця ўніверсітэта кафедру медыцыны ператва-

рылі ў Медыка-хірургічную акадэмію і А. Снядэцкі стаў яе прафесарам, 

а з 1836 г. выконваў абавязкі намесніка яе прэзідэнта. Свае навуковыя 

працы друкаваў у «Вядомосцях Бруковэ» («Вулічных паведамленнях») і 

ў «Дзѐнніку медыцыны, хірургіі і фармацыі». На старонках альманаха 

«Тыгоднік Віленскі» А. Снядэцкі выступаў як публіцыст адначасова з 

маладым паэтам Адамам Міцкевічам [1]. 
А. Снядэцкі быў адным з заснавальнікаў часопіса «Дзѐннік Віленскі» 

(з 1805 г.) – першага польскамоўнага перыядычнага навукова-папуляр-
нага выдання. Як пісаў А. Снядэцкі ў прадмове, відаць, пад уплывам по-
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глядаў М. В. Ламаносава, галоўнай задачай часопіса было распаўсюд-
жванне і папулярызацыя навукі. На старонках «Дзѐнніка Віленскага» 
А Снядэцкі размясціў 14 навукова-папулярных артыкулаў па медыцыне, 
ветэрынарыі і гігіене, а таксама артыкул «Аб фізічным выхаванні 
дзяцей». Асобным выданнем гэтая праца выйшла ў 1840 г. і была адной 
з самых папулярных кніг па педагогіцы ў Беларусі і Літве. Напісаная 
даступнай мовай, яна змяшчала каштоўныя парады бацькам аб захаванні 
і ўмацаванні здароўя дзяцей, аб выхаванні ў іх навыкаў асабістай 
гігіены, аб выкарыстанні сіл прыроды (сонца і ветру) у жыцці дзяцей. 
Медыцына тут перапляталася з педагогікай: А. Снядэцкі рэкамендуе ў 
выхаванні дзяцей і моладзі звяртацца да развіцця натуральнага, прырод-
нага. Вучоны лічыць, што не патрэбна прымушаць трохгадовых дзяцей 
вучыцца – дзеці павінны перш за ўсѐ развівацца фізічна; у першыя гады 
жыцця галоўная роля ў выхаванні дзяцей належыць бацькам – «з дзіцѐм 
павінна быць мама, а не мамка (нянька)»; здаровае выхаванне не абмя-
жоўваецца фізічным развіццѐм чалавека, але з’яўляецца працэсам, які 
можа прынесці карысць і развіццю псіхічнаму. Цікавыя погляды, акту-
альныя і сѐння, выказвае вучоны ў гэтым артыкуле пра гатоўнасць ча-
лавека да кахання, адказнага шлюбу і бацькоўства.  

У 1815 годзе на старонках «Дзѐнніка Віленскага» А. Снядэцкі раз-
мясціў заўвагі аб навучанні дзяцей на роднай мове . 

У шэрагу артыкулаў А. Снядэцкі крытыкаваў тагачасную сістэму 
адукацыі, лічыў, што «горшай яна быць ужо не можа» [2, c. 12]. Наву-
ковец так тлумачыў сваѐ меркаванне:  

1. «Сучасная адукацыя парушае законы прыроды» [2, c. 14]. Наву-
чанне, на думку А. Снядэцкага, не адпавядае ўзроставаму развіццю 
дзіцяці. Гэта выклікана ў тым ліку і перагружанасцю навуковымі фак-
тамі, адарванасцю зместу адукацыі ад жыцця, таму школа «вучыць 
няправільна думаць». Можна сцвярджаць, што ў разуменні прырода-
адпаведнасці як асноўнага прынцыпу навучання А. Снядэцкі наблізіўся 
да Я. А. Каменскага і І. Г. Песталоццы. 

2. Навучанне адбываецца на іншаземны манер: «Мы пагарджаем 

роднае. Выхаванне дзяцей, самы найсвяцейшы і самы першы свой абавя-

зак, бацькі даручаюць пакупным настаўнікам з-за мяжы, якія часам за-

ражаюць сваѐй асабістай непрыязнасцю сваіх вучняў. Гэтых чужазем-

цаў, мэтраў і гувернантак, выхаванных ў манастырах, поўна ў дамах. Мы 

забываем уласную мову, традыцыі, звычаі, радзіма нам надакучае; шча-

сце мы бачым за яе межамі» [2, c. 12]. Як вынік, тагачаснай адукацыі 

былі ўласцівыя рэлігійны фанатызм і класавая мегаламанія. 

3. Дамашні характар навучання А. Снядэцкі лічыць таксама адным з 

недахопаў адукацыі, замест яго вучоны прапануе «калектыўнае», 

«публічнае выхаванне». 
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4. Асноўнымі памылкамі ў навучанні А. Снядэцкі лічыць прымус і 

вербалізм і называе іх «бакалаўрствам». Відавочна, што вучоны, як і Ж.-

Ж. Руссо, выступае за свабоднае выхаванне: «Хацелася б, каб ні адно 

дзіця не ведала табурэтаў і скамей, на якія іх саджаюць настаўнікі-

найміты». [2, c. 14]. Ён перасцерагае ад крайнасцяў: «Шкодныя адноль-

кава лішнія клопаты, якія ствараюць няўклюдаў і плакс, як таксама 

поўная бестурботнасць бацькоў і выхавальнікаў. Пакідаючы дзіцяці воль-

нае поле дзеянняў, абавязаны даглядаць за ім, каб дзіця не нанесла сабе 

шкоду звыш звычайных сінякоў і гузоў, якія належаць да натуральных па-

каранняў; сама прырода з'яўляецца ўсюдыісным ментарам» [2, c. 12]. 

У «Тэорыі арганічных субстанцый» (першы том выйшаў у Варшаве ў 

1804 г., другі – у 1811 г.) А. Снядэцкі прапанаваў сваю канцэпцыю аду-

кацыі і выхавання, якая грунтуецца на ўзаемасувязі ведаў у галіне біяло-

гіі, медыцыны, філасофіі і педагогікі. Апярэджваючы К. Дз. Ушынскага, 

ѐн наблізіўся да вызначэння антрапалагічнага падыходу да выхавання. 

А. Снядэцкі пісаў у 1811 годзе: «Навука пра чалавека не будзе поўнай, 

калі мы не будзем паважаць яго ва ўсіх ўзаемаадносінах і ўсіх яе відах 

(расавая, нацыянальная)». 

А. Снядэцкі лічыў выхаванне цэласным шматкампанентным працэс-

ам, у якім «фізічнае, г. зн. цялеснае, ад разумовага альбо маральнага ада-

сабляць нельга». Аднак, на думку вучонага, сярод кампанентаў выха-

вання існуе пэўная іерархія і падмурак для цэласнага выхаваўчага 

працэсу складае фізічнае выхаванне: «Можна ніколі не вучыцца чытаць і 

пісаць, можна не сутыкнуцца з творамі культуры, можна нават не кан-

тактаваць з людзьмі; з матэрыяльным светам павінен сутыкнуцца кож-

ны, і кожны павінен на яго рэагаваць, што немінуча фармуе яго фізічна» 

[2, c. 13]. 

А. Снядэцкі палемізіруе з Ж.-Ж. Руссо, лічыць яго мадэль выхавання, 

апісанную у кнізе «Эміль, альбо Аб выхаванні», «недасягальным узо-

рам». Згаджаючыся з ідэямі Руссо, што прырода і грамадства з’яўляюцца 

асноўнымі крыніцамі выхавання і фактарамі развіцця асобы, Снядэцкі 

сцвярджае, што нельга адрываць выхаванца ад грамадства, што Эміль 

Руссо – толькі «літаратурная фікцыя». «Чалавек не з’яўляецца ні машы-

най, ні чыстым духам», ѐн «не жыве ў пустыні» – выхаваўчы ідэал задае 

грамадства, але ў жыцці рэалізаваць яго нельга: «Гэта той фініш, якога 

нельга дасягнуць, але можна да яго наблізіцца» [2, c. 15]. 

Фізічнае развіццѐ чалавека А. Снядэцкі разглядаў як стадыяльны 

працэс і падкрэсліваў, што межы паміж перыядамі развіцця вельмі ад-

носныя, што, напрыклад, вясковыя дзеці развіваюцца больш свабодна, 

чым гарадскія, але пазней сталеюць.  
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Слушнай з’яўляецца заўвага А. Снядэцкага пра дыферанцаваны і 

індывідуялізаваны характар выхавання. Гэтую думку навуковец абгрун-

тоўваў непаўторнасцю біялагічнай сутнасці чалавека. Выхаванне – гэта 

індывідуальны працэс, на які ўплывае ўсе грамадства.  

А. Снядэцкі, як і грэчаскія філосафы Арыстоцель і Платон, лічыў, 

што мэта адукацыі – гэта ўсебакова развітая асоба. 

Асноўнымі сродкамі фізічнага выхавання А. Снядэцкі лічыць гульню, 

танцы, верхавую язду, барацьбу ў гульнях і гонках і розныя карысныя 

навыкі, якія здабываюцца падчас працы. Гульня, па меркаванні вучо-

нага, ѐсць спецыфічная і адзіная форма актыўнасці маленькага дзізяці. 

Праз гульню ствараецца адзінае чалавечае аблічча: цела, розум, гра-

мадскае становішча. Гульня – навучанне без кніг і настаўнікаў. 

Вялікая ўвага была ўдзелена закальванню арганізма: А. Снядэцкі 

настойваў на тым, што дзеці павінны праводзіць шмат часу на свежым 

паветры, павінны хадзіць басанож і з непакрытай галавой, прамываць 

штодзѐнна ўсѐ цела (ногі мыць ў халоднай вадзе). Абавязкова трэба, каб 

дзеці навучыліся плаваць і рабілі гэта як мага часцей. 

Хоць дзейнасць А. Снядэцкага звязана з гістарычна беларускімі зем-

лямі (жыў у Вільні, пахаваны пад Ашмянамі), але навуковая і педагагіч-

ная спадчына вучонага пакуль застаецца невядомай для беларускіх 

даследчыкаў, яго імя не згадваецца ні ў адным даведніку, ні ў адной 

хрэстаматыі па гісторыі педагогікі. У той жа час у гонар заслуг выдат-

нага хіміка Польскае хімічнае таварыства стварыла медаль, якім узнага-

роджваюць заслужаных хімікаў (да гэтай пары толькі 7 вучоных атры-

малі гэтую ўзнагароду). У Жніне ѐсць вуліца імя Снядэцкіх, агульнааду-

кацыйны ліцэй носіць імя братоў Снядэцкіх, а бальніца – імя Анджэя 

Снядэцкага. У Кальчунскай школе (Гродзенская вобл., Ашмянскі раѐн, 

в. Кальчуны) дзейнічае музей, які носіць імя Анджэя Снядэцкага. У 

гэтай школе штогод праходзіць навуковая канферэнцыя прысвечаная 

даследванням спадчыны А. Снядэцкага, у якой прымаюць удзел 

даследчыкі з Польшчы і Літвы. 
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