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ПРЕПОДАВАТЬ ПЕРВОБЫТНУЮ КУЛЬТУРУ

И АРХЕОЛОГИЮ В БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТЕ…»,
АБО ЎНІВЕРСІТЭЦКАЯ АРХЕАЛОГІЯ Ў 1921—1931 гг.

Разглядаюцца асаблівасці развіцця археалагічнай адукацыі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце
ў 1921—1931 гг. На аснове аналізу архіўных і апублікаваных даных вызначаны арганізацыйныя, наву$
кова$метадычныя і метадалагічныя аспекты станаўлення ўніверсітэцкай археалогіі. Асноўная ўвага
надаецца пытанням падбору прафесарска$выкладчыцкага саставу, складання навучальных планаў і
праграм па археалогіі і сумежных дысцыплінах. Робіцца выснова аб тым, што ў 1921—1931 гг. агульны
вектар развіцця айчыннай універсітэцкай археалогіі адпавядаў тэндэнцыям станаўлення савецкай
археалагічнай адукацыі.

The article deals with the peculiarities of formation of archaeological education at the Belarusian State
University in 1921—1931. Due to the analysis of the archival and the published sources reveals the main
organizational, scientific�methodological and methodological aspects of the development of the university
archaeology. Special attention is paid to the problems of selection of professional and teaching staff, curriculum
and programs on archaeology and related disciplines. It turns out that in the period under consideration the
general vector of the development of Belarusian archaeological education conformed to the trends of formation
of Soviet one.
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Ãэту мнагазначную і змястоўную фразу, вынесеную ў назву артыкула, мы знаходзім у
пісьме вучонага сакратара бібліятэкі Смаленскага дзяржуніверсітэта А. П. Сярэбранікава

ва Упраўленні справамі БДУ [1, арк. 6]. Яна многа гаворыць пра аўтарытэт і нацыянальнага
ўніверсітэта, і яго археалагічнай навуковай школы.

30 кастрычніка 1921 г. у Мінску адбылося ўрачыстае пасяджэнне, прысвечанае пачатку
дзейнасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. На працягу амаль 95 гадоў, якія прайшлі з
таго святочнага дня, гісторыя БДУ неаднаразова станавілася аб’ектам даследаванняў айчын$
ных аўтараў. Не заставалася па$за ўвагай спецыялістаў і гісторыя ўніверсітэцкай археалогіі,
пры гэтым навуковае асэнсаванне атрымалі толькі некаторыя аспекты згаданай праблема$
тыкі. Па$першае, даволі падрабязна вывучана дзейнасць краязнаўчага таварыства, якое фун$
кцыянавала ў 1920$я гг. і сябры якога — студэнты А. Каваленя, С. Шутаў, М. Улашчык —
прымалі актыўны ўдзел у археалагічных даследаваннях [2, с. 15—22; 3]. Па$другое, у літара$
туры шырока асветлены навуковыя і вучэбна$метадычныя дасягненні супрацоўнікаў кафед$
ры археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін, якая была заснавана ў 1973 г.
і на базе якой у 2001 г. створана сучасная кафедра археалогіі і спецыяльных гістарычных
дысцыплін БДУ [4; 5].
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У сучасных умовах узрастання інтарэсу гісторыкаў да гісторыі вышэйшай школы, а архео$
лагаў — да гісторыі сваёй навукі падаецца мэтазгодным зварот да адной з «белых плям» бела$
рускай гістарыяграфіі — гісторыі выкладання археалогіі ў БДУ ў перыяд, які папярэднічаў
арганізацыі профільнай кафедры. У гэтым артыкуле гаворка пойдзе пра пачатковы этап існа$
вання ўніверсітэта — ад яго стварэння да «разукрупнения» ў 1931 г., калі ў складзе навучаль$
най установы былі пакінуты толькі фізіка$матэматычны, хімічны і біялагічны факультэты.

У навуковай літаратуры сустракаюцца адрывачныя звесткі аб тым, што ў 1920$я гг. у БДУ
дзейнічала «кафедра сацыялогіі і першабытнай культуры» [6, с. 523], выкладаліся ці павінны
былі выкладацца такія дысцыпліны, як «археалогія» [7, с. 227] і «яўрэйская археалогія» [8,
с. 169]. Даследчыкамі адзначаўся «сацыялагічны ўхіл» універсітэцкай археалогіі сярэдзіны
1920$х гг. [9, с. 15]. У публікацыях знайшлі адлюстраванне некаторыя старонкі гісторыі матэ$
рыяльна$тэхнічнага забеспячэння вучэбнага працэсу, перадусім перадача ўніверсітэту маё$
масці Смаленскага і Віцебскага аддзяленняў Маскоўскага археалагічнага інстытута і дзей$
насць музея першабытнай культуры і гісторыі рэлігіі [8; 10; 11]. Увага спецыялістаў скіроўва$
лася і на разгляд навуковай дзейнасці ў галіне археалогіі супрацоўнікаў БДУ І. А. Сербава і
М. В. Доўнар$Запольскага [2; 12]. Разам з тым паўнавартаснае асэнсаванне асаблівасцей
станаўлення айчыннай археалагічнай адукацыі дагэтуль не было здзейснена.

Мэтай прапанаванага артыкула з’яўляецца вызначэнне месца археалогіі і сумежных дыс$
цыплін у вучэбных планах БДУ ў 1921—1931 гг., а таксама выяўленне ступені адпаведнасці
асноўных напрамкаў развіцця беларускай універсітэцкай археалогіі агульнасаюзным тэн$
дэнцыям згаданага перыяду.

Крыніцы. Прадстаўлены трыма нераўназначнымі групамі: 1) бягучая дакументацыя БДУ
за 1920—1931 гг., якая захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Даныя аб
выкладанні археалогіі сустракаюцца ў дакументах Праўлення ўніверсітэта [1; 13—24], педа$
гагічнага факультэта [25—43], факультэта грамадскіх навук [44], а таксама ў асабістых спра$
вах супрацоўнікаў [46; 47]; 2) афіцыйныя выданні 1920$х гг., якія змяшчаюць справаздачы аб
дзейнасці БДУ [48—50]; 3) успаміны М. М. Улашчыка аб студэнцкіх гадах [51].

Звесткі, прадстаўленыя ў наяўных крыніцах, з’яўляюцца разрозненымі і фрагментар$
нымі; асобныя дакументы ўтрымліваюць супярэчлівую інфармацыю.

Арганізацыйныя і вучэбна?метадычныя аспекты. Падрыхтоўчая праца па стварэнні Бела$
рускага дзяржаўнага ўніверсітэта распачалася ў 1919 г. Згодна з адным з першых праектаў,
распрацаваным у 1920 г., БДУ павінен быў складацца з пяці факультэтаў: рабочага, меды$
цынскага, прыродазнаўчага, агранамічнага, гісторыка$філалагічнага (ці літаратурна$філа$
лагічнага). На апошнім са згаданых факультэтаў прадугледжвалася стварэнне некалькіх
метадычных кабінетаў, сярод якіх узгадваўся «кабінет мясцовай археалогіі» [13, арк. 23, 31].

У складаных палітычна$эканамічных абставінах пачатку 1920$х гг. гэты праект быў адхі$
лены. Новаўтвораны БДУ меў у сваім складзе тры факультэты: рабочы, медыцынскі і факуль$
тэт грамадскіх навук. Апошні ўключаў чатыры аддзяленні: этнолага$лінгвістычнае, грамадска$
педагагічнае, прававое і эканамічнае. Планавалася таксама адкрыццё літаратурна$мастацкага
аддзялення [14, арк. 33], аднак гэта задума так і не была ажыццёўлена. На кожным аддзяленні
павінны былі дзейнічаць беларуская, руская, польская і яўрэйская секцыі (у адпаведнасці з
тагачасным моўным становішчам у краіне). Вучэбныя планы гуманітарных аддзяленняў пра$
дугледжвалі выкладанне такіх прадметаў, як «Гісторыя першабытнага грамадства», «Перша$
бытная археалогія» і, у залежнасці ад мовы навучання, «Археалогія Беларусі», «Археалогія
Старажытнага Усходу» або «Археалогія Польшчы» (табл.). На вывучэнне кожнай дысцыплі$
ны адводзілася па чатыры аўдыторныя гадзіны [14, арк. 30, 30а, 33, 35, 39].

У 1921 і 1922 гг. Праўленне БДУ актыўна займалася пошукам кваліфікаваных вы$
кладчыцкіх кадраў. У снежні 1921 г. сваю кандыдатуру прапанаваў вучоны сакратар біблія$
тэкі Смаленскага дзяржуніверсітэта А. П. Сярэбранікаў [1, арк. 6—8]. Чалавек рознабаковых
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інтарэсаў — меў юрыдычную, педагагічную і археалагічную адукацыю, — ён у 1918—1920 гг.
займаўся выкладчыцкай дзейнасцю ў Петраградзе, Пермі і Омску, а ў 1921 г. пераехаў у
Смаленск, дзе ўзначаліў аддзел рэдкіх кніг універсітэцкай бібліятэкі і адначасова пачаў вы$
конваць абавязкі малодшага захавальніка Смаленскага дзяржаўнага гістарычна$этнаграфі$
чнага музея [52, с. 84—86]. Яшчэ працуючы ў Омскім інстытуце народнай адукацыі, А. П. Ся$
рэбранікаў выкладаў курс «Гісторыя першабытнай культуры». Некаторыя вучэбна$метадыч$
ныя распрацоўкі ён і прадставіў у лісце, адрасаваным Праўленню БДУ [1, арк 6—8]. Гісторык
і педагог прапанаваў двухгадовае вывучэнне гісторыі першабытнай культуры і археалогіі.
Прадугледжвалася правядзенне лекцыйных і практычных заняткаў, падчас якіх студэнты
павінны былі займацца стварэннем мадэляў старажытных рэчаў і рэферыраваннем навуко$
вай замежнай літаратуры. Універсітэцкія ўлады адказалі на заяву А. П. Сярэбранікава ў ся$
рэдзіне студзеня 1922 г. У афіцыйным лісце тлумачылася, што арганізацыя кабінета перша$
бытнай культуры запланавана толькі на вясну бягучага года. «Прафесару» раілі не прыязджаць
у Мінск, але, пры жаданні, даслаць дакументы [1, арк. 9]. Верагодна, такая сітуацыя не
задаволіла А. П. Сярэбранікава, і ўжо ў лютым ён заняў пасаду асістэнта кафедры археалогіі
педагагічнага факультэта Смаленскага дзяржуніверсітэта [52, с. 85].

Тым часам Праўленне БДУ працягвала займацца кадравай праблемай. У красавіку 1922 г.
вяліся перамовы аб замяшчэнні «кафедры археологии России и Белорусии» з выкладчыкам
Віцебскага археалагічнага інстытута А. А. Шлюбскім [25, арк. 4], аднак і гэтыя захады не
прынеслі станоўчых вынікаў. Першы план выкладання археалогіі і гісторыі першабытнага
грамадства ў БДУ (гл. табліцу) — адзін з найбольш прадуманых планаў 1920$х гг. — так і
застаўся на паперы.

Вытрымкі  з  праектаў  вучэбных  планаў  факультэта
 грамадскіх  навук  БДУ  за  1921 г. [14, арк. 30, 30а, 32а, 33, 35, 39]
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У 1922 г. адбылася першая рэарганізацыя структуры ўніверсітэта. Быў створаны педага$
гічны факультэт, які налічваў чатыры аддзяленні: сацыяльна$гістарычнае (былое грамадска$
педагагічнае аддзяленне факультэта грамадскіх навук), этнолага$лінгвістычнае (або літара$
турна$лінгвістычнае), фізіка$матэматычнае і прыродазнаўча$гістарычнае. На кожным ад$
дзяленні дзейнічалі беларуская, руская, польская і яўрэйская секцыі. У складзе факультэта
грамадскіх навук засталіся толькі прававое і эканамічнае аддзяленні [16, арк. 20].
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Для забеспячэння выкладання археалогіі і звязаных з ёю дысцыплін прадугледжвалася
запрасіць на педагагічны факультэт прафесара і бібліятэкара [15, арк. 84]. На сацыяльна$
гістарычным аддзяленні павінны былі чытацца курсы «Развіццё грамадскіх форм (у іх сувязі
з гісторыяй гаспадаркі і правам, у іх гістарычных узаемаадносінах)», «Гісторыя першабытнай
культуры», «Беларуская археалогія і мастацтва» [14, арк. 39]. Аднак да пачатку навучальнага
года спецыялісты адпаведнага профілю так і не былі знойдзены, і згаданыя дысцыпліны не
былі ўключаны ў канчатковыя вучэбныя планы [48, с. 352—357].

Разам з тым нельга сказаць, што першыя студэнты БДУ былі цалкам пазбаўлены магчы$
масці вывучаць праблемы археалогіі і гісторыі першабытнага грамадства. Асобныя пытанні —
генезіс матэрыяльнай культуры (у т. л. «археалогія»), генезіс і эвалюцыя ўласнасці, шлюбу і
сям’і, рэлігійных уяўленняў, мастацтва — уваходзілі ў праграму дысцыпліны «Генетычная
сацыялогія», якую з 1922 г. пачаў выкладаць С. З. Кацэнбоген [48, с. 352—357; 49, с. 241]. Тыповы
чалавек свайго часу, спецыяліст з эканамічнай і юрыдычнай адукацыяй, ён у 1922 г. атрымаў
званне прафесара і цягам 1922—1925 гг. займаў пасады намесніка рэктара БДУ, дэкана факуль$
тэта грамадскіх навук, прафесара педагагічнага факультэта, праводзіў заняткі па гісторыі
першабытнай культуры і генетычнай сацыялогіі [6, с. 523]. Як узгадваў у сваіх успамінах
М. М. Улашчык, С. З. Кацэнбоген «лекцыю чытаў так, нібы перад ім сядзелі не першакурснікі,
кепска спакушаныя ў навуках, але высокаадукаванае таварыства. З усімі папярэднікамі ў со$
цыологіі і філёзофіі Кацэнбоген абыходзіўся вельмі крута… Праз дзесяць хвілін ад такое лек$
цыі ў галаве пачыналася ўсё блытацца, усе імёны, сыстэмы звальваліся ў кучу, а к канцу
рабілася такая каша, што найразумней было ўцякчы» [51, с. 12]. Падчас заліковай сесіі «Ка$
цэнбоген наводзіў паніку на ўвесь… першы курс, які мусіў яму здаваць залік па соцыялогіі. Ка$
цэнбоген трымаў у сябе студэнтаў па гадзіне, у студэнтак былі гістэрыкі… Каб здаць залік, трэба
было прачытаць цэлую купу кніг і ўмець разносіць усе папярэднія філёзофскія сыстэмы так$
сама ўдала, як гэта рабіў сам Саламон Захаравіч» [51, с. 17]. Аднак і сам выкладчык адзначаў,
што «самый предмет “социология” очень сложный и трудный» [36, арк. 60].

«Генетычная сацыялогія» займала трывалае месца ў праграме навучання на факультэце
грамадскіх навук. У 1922—1925 гг. — цягам усяго перыяду яго функцыянавання — студэнты
І і ІІ курсаў праслухоўвалі лекцыі, наведвалі «прасемінарыі» і «семінарыі» па згаданай дыс$
цыпліне [44, арк. 2, 3, 3 аб., 6, 6 аб., 7—11]. У тыя ж гады «Генетычная сацыялогія» вывучалася
і студэнтамі педагагічнага факультэта, пры гэтым вучэбныя планы дысцыплін, якія ў той ці
іншай ступені мелі дачыненне да археалогіі, рэгулярна пераглядаліся.

Першапачаткова, у 1922/23 навучальным годзе, для студэнтаў І і ІІ курсаў сацыяльна$
гістарычнага аддзялення і студэнтаў ІІ курса этнолага$лінгвістычнага аддзялення чыталася
выключна «Генетычная сацыялогія» [26, арк. 16, 17].

У сакавіку 1923 г. вучэбныя планы былі дапоўнены новымі, археалагічнымі, дысцыплі$
намі. Прадугледжвалася, што трэцякурснікі абодвух аддзяленняў будуць вывучаць «Гісто$
рыю першабытнай культуры», а студэнты сацыяльна$гістарычнага аддзялення — яшчэ і «Ар$
хеалогію Старажытнасеміцкага Усходу» (на яўрэйскай секцыі) або «Археалогію і палеагра$
фію» (на рускай і беларускай секцыях) [29, арк. 64—66]. Красавік паставіў у парадак дня
кадравую праблему. Выкладанне «Яўрэйскай археалогіі» было вырашана даручыць дэкану
педагагічнага факультэта прафесару М. М. Нікольскаму, «Гісторыі першабытнай культу$
ры» — С. З. Кацэнбогену. Для правядзення заняткаў па курсе «Археалогія і палеаграфія»
планавалася запрасіць прафесара Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта Ю. У. Гацье, аднак
гэта задума так і не была рэалізавана [25, арк. 11; 27, арк. 53—55; 28, арк. 22; 29, арк. 40].

У чэрвені распачалася карэкціроўка вучэбных планаў. Дэканат педагагічнага факультэ$
та, улічваючы патрабаванні Праўлення БДУ ліквідаваць шматпрадметнасць і ўзмацніць прак$
тычную арыентаванасць навучання, рэкамендаваў М. М. Нікольскаму адмовіцца ад выкла$
дання курса па археалогіі Старажытнасеміцкага Усходу і пашырыць тэматыку заняткаў па
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гісторыі Усходу і гісторыі Ізраіля [29, арк. 62]. У верасні прадметная гістарычная камісія
педагагічнага факультэта пастанавіла вярнуць «Археалогію Семіцкага Усходу» ў вучэбныя
планы [29, арк. 82, 101]. Новы праект прадугледжваў не толькі праслухоўванне студэнтамі
лекцыйнага курса па старажытнасеміцкай археалогіі, але і наведванне імі практычных за$
няткаў па тэме «Евангелле паводле Мацвея» [28, арк. 24].

Наяўная крыніцазнаўчая база не дазваляе вызначыць, у якой ступені быў выкананы ву$
чэбны план 1923/24 навучальнага года. Можна толькі адзначыць, што ў згаданы час студэнты
І курса педагагічнага факультэта вывучалі «Генетычную сацыялогію», студэнты ІІІ курса —
«Гісторыю першабытнай культуры», а таксама «Археалогію і палеаграфію». Выкладанне пер$
шых дзвюх дысцыплін, як і планавалася, забяспечваў С. З. Кацэнбоген. Заняткі па курсе
«Археалогія і палеаграфія» праводзіў Я. І. Васілевіч [18, арк. 9, 67; 19, арк. 126а; 31, арк. 14] —
вядомы дзеяч эпохі беларусізацыі, у пачатку 1920$х гг. дырэктар Белпедтэхнікума [7, с. 227].

У чэрвені 1923 г. Я. І. Васілевіч заняў пасаду навуковага супрацоўніка па кафедры археа$
логіі БДУ [29, арк. 50, 59]. У сваёй заяве аб прыняцці на працу ён шчыра прызнаваўся:
«Навуковай працы па Археолёгіі не маю, бо пасля скончаньня Інстытута (Маскоўскага археа$
лагічнага. — А. В., П. К.!Б.) я ўвесь час аддаваў грамадзянскай працы» [46, арк. 4]. Верагодна,
у сувязі з гэтымі акалічнасцямі ў студзені 1924 г. на пасяджэнні прадметнай гістарычнай
камісіі БДУ было вырашана камандзіраваць выкладчыка ў Маскву «для подготовки к
преподавательской деятельности» [46, арк. 9]. Я. І. Васілевічу даручалася «вести работу по
программе, установленной профессором Готье» [46, арк. 9]. Аднак менш чым праз месяц па
рашэнні Калегіі Наркамасветы навуковец быў вымушаны пакінуць універсітэт [46, арк. 17].
Ён перайшоў на працу ў Віцебск, паспеўшы прыцягнуць увагу да сваёй выкладчыцкай
дзейнасці чытаннем лекцый на беларускай мове [50, с. 137].

Вясной 1924 г. распачалася праца па фарміраванні вучэбных планаў педагагічнага факуль$
тэта на 1924/25 навучальны год. Першапачатковыя праекты, падрыхтаваныя ў сакавіку, пра$
дугледжвалі вывучэнне першакурснікамі ўсіх чатырох аддзяленняў агульнай дысцыпліны
«Генетычная сацыялогія». Згаданы прадмет павінен быў выкладацца і для студэнтаў ІІ курса,
якія навучаліся на сацыяльна$гістарычным і грамадска$эканамічным аддзяленнях. Усе трэ$
цякурснікі факультэта мусілі вывучаць гісторыю першабытнай культуры [35, арк. 3—8].

У чэрвені былі складзены новыя планы, паводле якіх «Генетычная сацыялогія» павінна
была вывучацца толькі студэнтамі ІІ курса сацыяльна$гістарычнага і грамадска$эканаміч$
нага аддзяленняў. Вучэбныя планы для ІІІ курса засталіся не змененымі. На IV курсе ўводзі$
лася агульная дысцыпліна «Гісторыя першабытнай культуры Беларусі», а таксама курс па
археалогіі Старажытнага Усходу, прызначаны для студэнтаў яўрэйскай секцыі. Выкладанне
апошняй з пералічаных дысцыплін планавалася даручыць М. М. Нікольскаму, усіх іншых —
С. З. Кацэнбогену [30, арк. 121, 160, 161; 34, арк. 64].

М. М. Нікольскі, відавочна стомлены няспыннымі пераменамі ў вучэбных планах, у
кастрычніку 1924 г. звярнуўся ў прадметную камісію педагагічнага факультэта з просьбай аб
вызваленні ад чытання лекцый па археалогіі Усходу. Просьба была задаволена [32, арк. 61].

У тым жа 1924 г. афіцыйныя ўлады БДУ ўзнялі і пытанне аб правядзенні палявых археала$
гічных даследаванняў. Складаныя матэрыяльна$тэхнічныя абставіны заканамерна абумовілі
становішча, акрэсленае ў Справаздачы аб дзейнасці ўніверсітэта: «…что касается раскопок и
археологических изысканий, то они пока лишь запроектированы» [20, арк. 8]. Адсутнасць
археалагічнай практыкі ў вучэбных планах цягам усяго разглядаемага перыяду ў пэўнай
ступені кампенсавалася ўдзелам студэнтаў у археалагічных экспедыцыях, што ладзілі супра$
цоўнікі ўніверсітэта і Інбелкульта, а таксама ў палявых даследаваннях, якія арганізоўваліся і
праводзіліся Краязнаўчым таварыствам БДУ. Аднак гэтыя старонкі гісторыі ўніверсітэцкай
археалогіі, дастаткова шырока асветленыя ў літаратуры [2; 3; 51], выходзяць па$за межы
дадзенага артыкула.
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Улетку 1925 г. С. З. Кацэнбоген, дзякуючы дапамозе Наркамасветы, быў накіраваны ў
замежную камандзіроўку [47, арк. 13, 14]. Ён правёў звыш двух месяцаў у Германіі, дзе
«широко ознакомился с социологической литературой и материалами по первобытной куль$
туре. Посещение музеев первобытной культуры дало возможность профессору Каценбогену
изучить этот материал, на основании которого так быстро развивалось изучение первобыт$
ной культуры» [21, арк. 21].

У атмасферы чарговай рэарганізацыі ўніверсітэцкай структуры пачаўся 1925/26 навучаль$
ны год. Факультэт грамадскіх навук ліквідаваўся, замест яго адкрываўся факультэт права і
гаспадаркі. На педагагічным факультэце былі пакінуты чатыры аддзяленні, аднак кожнае з
іх складалася не з чатырох, як раней, а з трох секцый: беларускай, польскай і яўрэйскай. Згодна
з новымі планамі студэнты ІІ курса сацыяльна$гістарычнага аддзялення павінны былі выву$
чаць «Генетычную сацыялогію». На ІІІ курсе прадугледжвалася азнаямленне з гісторыяй пер$
шабытнай культуры, абавязковае для студэнтаў і сацыяльна$гістарычнага, і літаратурна$
лінгвістычнага аддзяленняў. Выкладанне гэтых дысцыплін па$ранейшаму даручалася С. З. Ка$
цэнбогену; на іх вывучэнне адводзілася па дзве гадзіны лекцый [37, арк. 67—71].

Вучэбная нагрузка была вельмі вялікай. У пачатку снежня 1925 г. студэнты звярнуліся ў
гістарычную прадметную камісію педагагічнага факультэта з просьбай зрабіць частку дыс$
цыплін факультатывамі або курсамі па выбары. У прыватнасці, у лік факультатыўных занят$
каў прапаноўвалася ўключыць гісторыю першабытнага грамадства [38, арк. 20; 39, арк. 3, 7].

Кіраўніцтва факультэта, разглядаючы гэта пытанне, нечакана сутыкнулася з больш істот$
най праблемай — кадравай. У сваіх успамінах М. М. Улашчык узгадваў, што ў 1925 г. С. З. Ка$
цэнбоген апублікаваў кнігу «Что такое марксизм», якую збіраўся рэкамендаваць у якасці
асноўнага падручніка па сваім курсе. Аднак партыйная прэса сустрэла выхад кнігі разгром$
най рэцэнзіяй. Студэнты «чыталі (рэцэнзію. — А. В., П. К.!Б.), млеючы ад радасці… Вучыць
сацыялогію кінулі, здаваць амаль не хадзілі». С. З. Кацэнбоген, «на якога глядзелі, як на
жывога нябожчыка» [51, с. 17, 18], пакінуў Мінск і пераехаў у Саратаў. Так у снежні, у самы
разгар заліковай сесіі, педагагічны факультэт застаўся без аднаго з вядучых выкладчыкаў.
На пасяджэнні дэканата было вырашана выключыць неправедзеныя заняткі з бягучых ву$
чэбных планаў і «прапанаваць прафесару Ляскоўскаму прыняць залікі па генетычнай сацыя$
логіі… і прафесару Перцаву — па гісторыі першабытнай культуры» [33, арк. 253, 254, 306].

Апошняя са згаданых дысцыплін увайшла ў вучэбныя планы наступнага 1926/27 наву$
чальнага года. Яе выкладанне забяспечваў М. М. Нікольскі [38, арк. 116, 120]. Са справазда$
чы прафесара вынікае, што гэты курс не выклікаў асаблівай зацікаўленасці аўдыторыі:
«…агульная прысутнасць студэнтаў на лекцыі менш 50 %, працэнт прысутнасці павялічваец$
ца ў панядзелак, змяншаецца ў чацвер…» [41, арк. 2]. У снежні 1926 г. студэнты ў чарговы раз
выступілі з просьбай перавесці «Гісторыю першабытнай культуры» ў лік факультатываў, ад$
нак кіраўніцтва факультэта прапанову зноў не падтрымала [41, арк. 10—12].

Вучэбныя планы 1927/28 навучальнага года выяўлены не былі. Найбольшы інтарэс вы$
клікаюць прадстаўленыя ў архіўных матэрыялах сціслыя звесткі аб тагачасных адміністра$
цыйных адзінках педагагічнага факультэта і іх фінансаванні. У маі 1927 г., разглядаючы
пытанне аб размеркаванні сродкаў на навуковае абсталяванне кафедр на наступны год,
дэканат факультэта пастанавіў выдаткаваць на «першабытную культуру» 500 р.2 Вясной 1928 г.
у парадак дня была пастаўлена праблема штатнага раскладу. Першапачаткова на сакавіцкім
пасяджэнні дэканата было вырашана захаваць у складзе сацыяльна$гістарычнага аддзялен$
ня сем кафедр, у тым ліку кафедру гісторыі першабытнай культуры [42, арк. 81]. Аднак у
хуткім часе гэта пастанова была перагледжана, і ў красавіку на педагагічным факультэце

2 Для параўнання варта адзначыць, што на іншыя гістарычныя дысцыпліны выдаткоўваліся сумы
ў 1000—3000 р. [40, арк. 38].
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засталіся толькі чатыры кафедры гістарычнага напрамку: гісторыі Беларусі, гісторыі Расіі,
усеагульнай гісторыі і методыкі грамадазнаўства [42, арк. 87].

Рэарганізацыя адміністрацыйнай структуры факультэта адбывалася паралельна з чарго$
вымі карэкціроўкамі вучэбных планаў. У 1928/29 навучальным годзе на сацыяльна$гістарыч$
ным аддзяленні выкладалася толькі адна дысцыпліна, якая закранала археалагічную прабле$
матыку, — «Гісторыя антычнага свету ў сувязі з першабытнай культурай». Гэты курс чытаўся
«сводно» для студэнтаў ІІ і IV курсаў [23, арк. 5, 7; 24, арк. 9, 11].

На працягу 1929/30 навучальнага года адбылося адкрыццё «завочнага педфака». Студэн$
ты$першакурснікі, што навучаліся на сацыяльна$гістарычным аддзяленні, павінны былі
выканаць 16 заданняў па дысцыпліне «Гісторыя першабытнай культуры і антычнага свету»,
якую выкладаў М. М. Нікольскі [22, арк. 14, 23]. Ці ўваходзіў гэты курс у вучэбныя планы
дзённага аддзялення, пакуль што засталося нявысветленым.

У 1930/31 навучальным годзе, апошнім перад «разукрупнением БГУ», прадметы, звяза$
ныя з археалогіяй і сумежнымі навукамі, студэнтамі ўвогуле не вывучаліся [43, арк. 5]. Вы$
кладанне археалагічных дысцыплін аднавілася толькі ў 1934 г., калі ва ўніверсітэце быў ство$
раны гістарычны факультэт [45, арк. 7—27].

Метадалагічныя аспекты. Разглядаючы першыя этапы станаўлення ўніверсітэцкай архе$
алогіі, варта звярнуць увагу і на тое, як выкладчыкі 1920$х гг. разумелі задачы археалогіі і
роднасных дысцыплін, а таксама вызначалі іх месца ў сістэме навук.

Археалогія, на думку С. З. Кацэнбогена, павінна «выкрыць тыя ці іншыя моманты, неаб$
ходныя для аднаўлення агульнай культуры дагістарычнага жыцця чалавека» [53, с. 159].
Задача гісторыі першабытнай культуры, у разуменні прафесара, заключалася ў тым, каб
«устанавіць больш$менш праўдзіва абмаляваныя тыпы існаваўшых структураў. Для гэтага
належыць адзначыць адразняючыя асаблівасці ў тэхніцы й спосабу вырабу ў розныя перыя$
ды гісторыі першабытнага грамадства… Розніца ў тэхніцы, спосабу вырабу й гаспадарцы
натуральна народжваюць глыбокія асаблівасці ў соцыяльнай структуры і ідэологіі палеалі$
тычнага і неалітычнага перыядаў» [53, с. 161]. С. З. Кацэнбоген падкрэсліваў, што «вывучэн$
не гісторыі першабытнай культуры мае вялікае значэнне для сацыялогіі. Задача апошняй —
устанаўленне тых законаў, па якіх развіваўся гістарычны працэс. А ўсе перадпасылкі гэтага
працэсу знаходзяцца ў глыбіні дагістарычнага чалавецтва. Марксісцкая сацыялогія вывучае
не “старажытнасць” (саіснаванне, сучаснае становішча), але дынаміку (цячэнне) гістарыч$
нага працэсу… Вось чаму вывучэнне гісторыі першабытнай культуры мае вялікае значэнне
для нашага часу» [53, с. 159]. Такім чынам, С. З. Кацэнбоген размяжоўваў археалогію, якую
адносіў да ліку дапаможных навук, і дагісторыю, якую атаясамліваў з гісторыяй першабыт$
най культуры. Апошняй са згаданых дысцыплін надаваўся выразны сацыялагічны ўхіл. Зы$
ходзячы з неглыбокага разумення марксісцкай ідэі прымата вытворчасці, навуковец дэк$
лараваў магчымасць непасрэднай рэканструкцыі надбудовы (сацыяльнай структуры, ідэа$
логіі) па рэштках старажытных прылад працы.

М. М. Нікольскі, які выкладаў курс «Гісторыя першабытнай культуры» пасля ад’езду
С. З. Кацэнбогена з Мінску, у сваёй праграме адвёў «галоўнае месца гісторыі матэрыяльнай
культуры, толькі ў кароткіх рысах застанаўліваючыся на развіцці грамадскіх інстытутаў».
Свой падыход прафесар тлумачыў недахопам часу, а таксама тым, што з некаторымі пытан$
нямі студэнты ўжо азнаёміліся падчас вывучэння «Генетычнай сацыялогіі» [41, арк. 1].

Заключэнне. Станаўленне і пачатковае развіццё беларускай універсітэцкай археалогіі мела
вельмі супярэчлівы характар. З аднаго боку, распрацоўка першых вучэбных планаў вялася з
улікам вопыту падрыхтоўкі спецыялістаў гуманітарнага профілю, які быў назапашаны ў вя$
дучых расійскіх універсітэтах яшчэ ў дарэвалюцыйныя часы. З іншага боку, паўнавартасная
рэалізацыя гэтых планаў так і не была ажыццёўлена. У пачатку 1920$х гг. вучэбныя планы
прадугледжвалі вывучэнне цэлага комплексу дысцыплін археалагічнага напрамку. У далей$
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шым, ва ўмовах адсутнасці выкладчыкаў$археолагаў, студэнты вывучалі толькі асобныя
пытанні археалогіі і гісторыі першабытнай культуры. Археалогія ў гэты час разглядалася як
дапаможная гістарычная дысцыпліна, а гісторыя першабытнай культуры — як навука, не$
пасрэдна звязаная з сацыялогіяй. Пачынаючы з 1928/29 навучальнага года выкладанне археа$
логіі і роднасных дысцыплін было фактычна спынена і аднавілася толькі ў 1934 г.

На якасці выкладання археалагічных курсаў адмоўна адбіваліся ўнутрыўніверсітэцкія
праблемы: амаль бесперапынныя рэарганізацыі структуры БДУ і перабудовы вучэбнага пра$
цэсу, недахоп кваліфікаваных кадраў і слабасць матэрыяльна$тэхнічнай базы. Аднак агуль$
ны вектар развіцця беларускай універсітэцкай археалогіі ў разглядаемы час цалкам адпавя$
даў асноўным тэндэнцыям станаўлення савецкай археалагічнай адукацыі [54, с. 44, 45, 51,
52; 55, с. 241—245]. Метадалагічныя напрацоўкі ўніверсітэцкіх выкладчыкаў таксама добра
ўпісваліся ў кантэкст навацый у савецкай археалагічнай навуцы 1920$х гг. [56, с. 45—50; 57,
с. 18, 19; 54, с. 40, 41].

Такім чынам, прычыны паступовага знікнення археалогіі і гісторыі першабытнай культу$
ры з вучэбных планаў БДУ цягам 1921—1931 гг. заключаліся ў дзеянні не столькі ўнутраных,
колькі знешніх фактараў. Галоўнымі з іх з’яўляліся перамены ў адносінах савецкай улады да
археалогіі, якія, у сваю чаргу, былі выкліканы частымі змяненнямі дзяржаўных грамадска$
палітычных запатрабаванняў [54; 55].
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