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А. А. Яноўскі 

ЗРАЗУМЕННЕ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ 

УНІВЕРСІТЭТА ЯК АСНОВА СТАНАЎЛЕННЯ СПЕЦЫЯЛІСТА 

(ГІСТАРЫЧНАЯ РЭТРАСПЕКТЫВА І СУЧАСНЫЯ РЭАЛІІ) 

Універсітэт — адна з найвышэйшых праяў чалавечага інтэлекту, 

арганічны і пазітыўны вынік развіцця цывілізацыі. Неабходнасць у яго 

ўзнікненні была абумоўлена аб’ектыўнымі абставінамі, калі 

карпаратыўныя аб’яднанні інтэлектуалаў былі запатрабаваны новым 

ўзроўнем урбанізацыі сярэдневяковай Еўропы, новым станам гандлѐвых 

сувязяў і прамысловай вытворчасці [1]. Але, з свайго боку, гэтая 

матэрыяльная рэчаіснасць сама была непасрэднай праявай 

інтэлектуальнасці як самога грамадства, так, перш за ўсѐ, асобных, 

найвыдатнейшых яго прадстаўнікоў. Ужо з XII ст. універсітэты 

становяцца неад’емнай часткай жыццядзейнасці еўрапейскіх краін.  

Шлях да Універсітэта — гэта агульнацывілізацыйны шлях, па якім 

рухалася і працягвае рухацца чалавецтва. Правобразы ўніверсітэтаў вядомы 

ў далѐкай гістарычнай далечыні: і ў часы антычнасці, і ў часы росквіту 

арабскай культуры. «Дамы мудрасці» у краінах Усходу, «акадэміі»

антычных гарадоў-дзяржаў і арабскіх халіфаў дазвалялі дастаткова шырокім 

колам тагачаснага грамадства засвойваць веды  і прафесійныя навыкі ў 

галіне медыцыны, філасофіі, права і інш. А тым самым дакранацца да 

інтэлектуальных вышынь, спасцігаць навуковае,  а не толькі рэлігійнае 

абгрунтаванне ўсѐй разнастайнасці і велічы Прыроды, Соцыўму, Чалавека. 

Філосафы здаўна і па сѐнняшні дзень характарызуюць Універсітэт 

не толькі як спецыфічную культурную, але і сацыяльную практыку. Ён - 

вынік і праява навукова-адукацыйнай прасторы, адзін з важнейшых 

ачагоў інавацый, скіраваных на забеспячэнне матэрыяльнага дабрабыту 

і камфорту чалавецтва. Асабліва востра гэтая сутнасць, прызначэнне 

Універсітэта ўспрымаецца тады, калі ѐн адсутнічае ці калі падчас 
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глыбокіх сацыяльных зрухаў і недальнабачных дзеянняў разбураецца 

альбо спрашчаецца сэнс дзейнасці ўніверсітэцкай карпарацыі.  

Пазначыць інтэлектуальныя і іншыя характарыстыкі Універсітэта 

не так цяжка. Пра гэта напісана зашмат работ рознага кшталту.  

Яны самі па сабе з’яўляюцца пэўным «прадуктам» універсітэцкай 

жыццядзейнасці, бо філасофскія разважанні і нават чыста статыстычныя 

выкладкі ў большасці сваѐй выкліканы ўніверсітэцкім інтэлектуальным 

асяроддзем, як і нясуць у сябе вялікую павагу да alma mater. Такі ж сэнс 

маюць і ўжо шматлікія на сѐнняшні дзень работы аб Беларускім 

дзяржаўным ўніверсітэце, які ў 2011 г. адзначыў усяго толькі 90-ы год 

свайго нараджэння. Напісаны і дастаткова разгорнутыя працы,  

і асобныя артыкулы. У іх можна знайсці шмат карыснай фактычнай 

інфармацыі аб дзейнасці ўсяго комплексу БДУ, яго структурных 

падраздзяленняў. Можна даведацца аб шматлікіх дасягненнях 

універсітэцкіх вучоных, засвоіць «геаграфію» і вынікі працы сотняў 

тысяч выпускнікоў. Тым самым сацыяльна-культурны феномен БДУ, 

можна лічыць, адбыўся. Як і радыкальна пашырылася інтэлектуальнае 

асяроддзе, забяспечанае дзейнасцю ўніверсітэцкіх выхаванцаў, 

дзякуючы апантанай творчай працы прафесараў, выкладчыкаў  

і супрацоўнікаў, іх інтэлектуальнай моцы, таленту, а таксама разуменню 

ўніверсітэцкай сутнасці.  

Як падаецца, углядваючыся ў сцяжынкі лѐсу нашых папярэднікаў, 

пражываючы разам з імі іх творчы шлях, пошукі Ісціны, тым самым 

магчыма глыбей асэнсаваць іх ролю на тым ці іншым адрэзку 

беларускай гісторыі. Адначасова становяцца больш зразумелымі 

прычыны поспехаў і няўдач у пошуку альтэрнатыўных падыходаў  

і рашэнняў ва ўсім, што садзейнічала б хутчэйшаму выхаду беларусаў 

на шляхі самастойнага і цывілізаванага развіцця. У цэлым жа, 

«асабістая гісторыя» дазваляе знаходзіць вытокі «інтэлектуальных 

плыняў» усяго ўніверсітэта. Універсітэт — alma mater 

(«маці-карміцелька») для ўсіх, нават апасрэдавана і для яго  

не скончыўшых, але спажываючых вынікі ўніверсітэцкай дзейнасці.  

Між тым, усе члены ўніверсітэцкай карпарацыі, кожны ў сілу сваіх 

магчымасцей і здольнасцей, сваімі інтэлектам і дзейнасцю жывяць сваю 

alma mater, увасабляюць яе навуковы ўзровень, прэстыжнасць  

і канкурэнтаздольнасць на рынку сучасных «інтэлектуальных паслуг». 

А галоўнае — сваѐй сѐнняшняй працай вызначаюць будучыя 

перспектывы як універсітэта, так і ўсѐй Беларусі.  

Тут можна спаслацца на тое, што ўспрыняцце высакароднасці 

сэнса сваѐй працы з першых гадоў дзейнасці БДУ было ўласцівым для 

амаль што кожнага яго інтэлектуала. Як і агульнае ўспрыняцце ролі  
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і прызначэння Універсітэта. Якраз першыя выкладчыкі БДУ заклалі  

ў Беларусі традыцыю тэарэтычнага, гісторыясофскага разгляду сутнасці 

Універсітэта ўвогуле і Беларускага ўніверсітэта ў прыватнасці. Дзеля 

гэтага У.І. Пічэта, Ф.Ф. Турук, С.З. Кацэнбоген, С.Я. Вальфсон, 

М.А. Янчук, М.Б. Кроль і шмат іншых прафесараў і арганізатараў БДУ 

звярталіся да падобных пытанняў. Напрыклад, першы рэктар БДУ 

Уладзімір Іванавіч Пічэта, як сталы гісторык, на працягу васьмі гадоў 

кіравання ўніверсітэтам шмат разоў выказваў свае погляды па тэме 

гістарычнай місіі Універсітэта. Ён друкаваў аб гэтым вялікія навуковыя 

артыкулы ў часопісах і інфармацыйна-аналітычныя разважанні  

ў рэспубліканскай прэсе, гаварыў на высокіх урадавых пасяджэннях, 

выступаючы перад калегамі на вучоных Саветах ці перад грамадскасцю 

Беларусі [2]. Яго паплечнік у справе арганізацыі БДУ, адзін з першых 

беларускіх нацыянальна арыентаваных інтэлектуалаў Фѐдар Турук  

у першым жа нумары навуковага часопіса ўніверсітэта надрукаваў 

вялікі артыкул «Універсітэцкі летапіс», дзе разгледзеў цяжкі шлях 

беларусаў да стварэння свайго нацыянальнага ўніверсітэта, 

сцвярджаючы, што БДУ стаў «адным з самых маладых у сям’і рускіх 

універсітэтаў з некаторымі асобнымі рысамі, абумоўленымі мясцовымі 

этнаграфічнымі і палітычнымі ўмовамі і гістарычнымі прычынамі 

жыцця края» [3, с. 175, 177.]. Намеснік рэктара Саламон Кацэнбоген 

зрабіў некалькі аналітычных справаздач аб дзейнасці БДУ, змяшчаў  

у рэспубліканскай прэсе, у часопісе «Вестник Наркомпроса ССРБ» 

артыкулы-разважанні ў развіццѐ падобных ацэнак універсітэта [4].  

Існуе дастаткова вялікае кола крыніц і літаратуры, дзе Беларускі 

ўніверсітэт падаецца пад розным вуглом бачання, у розных праявах яго 

дзейнасці. Тыя ж беларускія сродкі масавай інфармацыі літаральна 

запоўнены рознага кшталту і ўзроўню артыкуламі, нататкамі, 

інфармацыйнымі звесткамі аб дзейнасці і людзях БДУ. Яны служылі 

справе інтэлектуалізацыі шырокіх колаў грамадства, выхаванню новага 

ўзроўню светаўспрыняцця.  

Асабліва вялікае значэнне надавалася якаснай, навукова 

дасведчанай кнізе. Кнігі пастаянна збіралі як самую вялікую 

каштоўнасць, спешчвалі ўніверсітэцкую (яна ж — дзяржаўная) 

бібліятэку. Можна лічыць гэтую тэму добра распрацаванай сучаснымі 

беларускімі навукоўцамі. Дырэктар Цэнтральнай навуковай бібліятэкі 

імя Якуба Коласа НАН Беларусі нават асэнсавала ўвогуле ролю 

бібліятэк у распаўсюджванні навуковых ведаў у Беларусі ў XVI—

XX стст. і перспектывы сучасных бібліятэк. Натуральнай часткай  

яе вялікай працы стаў сюжэт (на жаль, скарочаны) аб распачынанні 

бібліятэкі БДУ [5, с. 308—310]. Некаторыя звесткі (хаця б аб асобе 
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першага кіраўніка бібліятэкі БДУ, Іосіфа Бенцыянавіча Сіманоўскага, 

які прайшоў «школу» ўніверсітэтаў у Парыжы і Берне, можна знайсці ў 

кнізе І.У. Арахоўскай [6, с. 2—27]. Але, мяркую, дасканалы па сваѐй 

фактычнай базе і асэнсаванню расказ пра ролю і значэнне менавіта 

ўніверсітэцкай бібліятэкі яшчэ ненапісаны. Між тым, маецца 

грунтоўная база крыніц, якая дазваляе пранікнуць у «сутнасныя тайны» 

бібліятэкі нашай alma mater. Так, цікавай падаецца старонка  

аб міжнародных стасунках на глебе бібліяманіі, якая ў 1920-я гг. ахапіла 

БДУ і Беларусь. Тыя ж замежныя камандзіроўкі выкладчыкаў 

універсітэта могуць разглядацца як з боку іх інтэлектуальнага 

ўзбагачэння, так і іх вяртання ў Беларусь, ва ўніверсітэт з пэўнай 

колькасцю каштоўных выданняў. А лѐс аднаго з першых выкладчыкаў 

статыстыкі ў БДУ А.М. Арцымовіча дае яскравы прыклад таго, якое 

значэнне надавалі тагачасныя інтэлектуалы навуковай кнізе.  

Так, Андрэй Міхайлавіч не прыехаў у Мінск па запрашэнню У.І. Пічэты 

да таго часу, пакуль не сабраў у Маскве цэлы кабінет неабходнай для 

вядзення заняткаў літаратуры, пакуль не азнаѐміўся з навуковымі 

рарытэтамі і навінкамі ў сваѐй вобласці ведаў і не прывѐз ва ўніверсітэт 

«6—7 пудоў статыстыка-эканамічнай бібліятэкі» [7, л. 8]. 

Можна пазначыць яшчэ адну праяву ўніверсітэцкага 

інтэлектуальнага асяроддзя — архітэктурна-геаграфічную. Для нас 

звыклым з’яўляецца тое, што візуальна пазначае Беларускі ўніверсітэт: 

яго будынкі, іх надзвычай вялікая колькасць і размяшчэнне амаль што  

ў маштабах усяго Мінска. А між тым большасць з карпусоў БДУ маюць 

сваю гістарычную адметнасць, маюць, калі так можна казаць, 

«гісторыка-інтэлектуальную аўру». У гэтай сувязі вылучаецца 

«Дом № 1 БДУ» — будынак дарэвалюцыйнага часу прыватнай гімназіі 

К.А. Фальковіча і С.П. Зубакіна (выдатных мінскіх настаўнікаў-

інтэлектуалаў і бібліяфілаў), які прыняў у сваіх сценах першых 

універсітэцкіх прафесараў-навукоўцаў, перша кнігазбор, універсітэцкае 

Праўленне і інш. Сѐння ѐн ужо ў некалькі іншых архітэктурных формах 

выпешчвае ўніверсітэцкіх гісторыкаў. А так званы Юбілейны дом, куды 

ў 1922 г. пераехала ўніверсітэцкая бібліятэка, цяпер вітае студэнтаў 

тэалагічнага інстытута БДУ. Збудаваны ж на пачатак 1930-х гг. 

адмысловы Універсітэцкі гарадок, перажыўшы разбурэнні часоў 

Вялікай Айчыннай вайны і ўзноўлены ў тым ліку і рукамі студэнтаў 

універсітэта, на пачатак XXI стагоддзя толькі ў некаторых 

архітэктурных элементах можна вылучыць сярод новатвораў апошняга 

часу ў межах Прывакзальнай плошчы і плошчы Незалежнасці.  

Але нават яго рэшткі дазваляюць адчуць інтэлектуальную сувязь  
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часоў — часоў замацавання беларускай незалежнасці, дзяржаўнасці, 

адчування нацыянальнага адзінства.  

Без асабістага, унутранага адчування «свайго» Універсітэта і яго 

знешніх і сутнасных праяў, без асэнсавання яго інтэлектуальнай велічы 

і ролі для кожнага беларуса поўнавартасны спецыяліст-выпускнік БДУ 

наўрад ці можа адбыцца. Вось таму і патрэбна ладзіць адукацыйны  

і выхаваўчы працэс такім чынам, каб студэнт быў скіраваным  

на ўспрыняцце ролі і месца БДУ ў гісторыі Беларусі XX—XXI стст.  

А гэта значыць — быць скіраваным на пастаяннае павышэнне сваѐй 

інтэлектуальнай моцы, сваѐй дасведчанасці і ў прафесіі, і ў культурна-

асветніцкім атачэнні жыцця свайго асабістага і таго соцыўму, у якім 

наканавана жыць і дзейнічаць, а што самае важнае — займацца 

творчасцю, пастаянна жывяць свой інтэлектуальны патэнцыял.  

Тым самым універсітэцкае інтэлектуальнае асяроддзе можа 

ўспрымацца ў розных праявах. Тут зроблена спроба акрэсліць толькі 

некалькі самых відавочных. Але зразумела, што гэтае асяроддзе  

не можа існаваць без асоб, асоб універсітэцкага гарту. Таму сувязь 

паміж інтэлектам кожнага і інтэлектуальнай аўрай-асяроддзем 

Універсітэта і натуральная, і ўзаемадапаўняльная. Праз гэтую сувязь  

і адбываецца цывілізацыйны рух.  
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