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ПРАДМОВА

У красавіку 1991 г. споўнілася ПО гадоў з дня нара- 
джэння Усевалада Макаравіча Ігнатоўскага — дзяржаў- 
нага і грамадскага дзеяча Беларусь вучонага-гісторыка, 
першага прэзідэнта Акадэміі навук Беларусь

Доўгія гады дзейнасць і спадчына У. М. Ігнатоўскага 
замоўчваліся або ацэньваліся негатыўна. I толькі цяпер 
мы маем магчымасць аб’ектыўна і ўсебакова ацаніць 
уклад выдатнага вучонага ў развіццё беларускай навукі 
і культуры.

Жыццёвы шлях У. М. Ігнатоўскага — тыповы для 
прагрэсіўнага беларускага цесна звязанага з народам 
інтэлігеніа пачатку XX ст. Светапогляд вучонага, грамад
скага дзеяча фармаваўся пад уздзеяннем сацыялістыч- 
ных ідэй і, нягледзячы на віхурныя, супярэчлівыя падзеі 
Кастрычніцкай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны на Бе
ларусь найлепшыя прадстаўнікі гэтай інтэлігенцыі зна- 
ходзілі ў рэшце рэшт верны шлях служэння народу і ра- 
дзіме.

У. М. Ігнатоўскі нарадзіўся 19 красавіка 1881 г. у 
в. Токары Камянецкага раёна ў сям’і настаўніка. У 1911 г. 
ён скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Юр’еўска- 
га (Тартускага) універсітэта.

У складаны час першай сусветнай вайны гіалітычная 
пазіцыя У. М. Ігнатоўскага схілялася ўлева, паступова 
збліжалася з платформай беларускага нацыянальнага 
руху ў яго рэвалюцыйна-дэмакратычнай плыні. У Ярас- 
лаўлі, куды эвакуіраваўся Мінскі настаўніцкі інстытут 
(У. М. Ігнатоўскі працаваў яго выкладчыкам, затым ды- 
рэктарам), У. М. Ігнатоўскі распачынае актыўную палі- 
тычную работу. Застаючыся на платформе левых эсэраў, 
з якімі на першым часе супрацоўнічалі бальшавікі, ён 
прымаў удзел у дэманстрацыях супраць царызму, ва ўста- 
ляванні ў горадзе савецкай улады.
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У 1919 г. У. М. Ігнатоўскі стварыў у Мінску Бела- 
рускую камуністычную арганізацыю, а яшчэ праз год 
уступіў у РКП (б). Глыбока вывучаючы марксісцкую фі- 
ласофію, ён успрымаў яе творча. Вучоны быў у ліку тых, 
хто яшчэ на зыходзе 20-х гадоў адчуў, як скажае, даг- 
матызуе вучэнне Маркса і Леніна той напрамак у палі- 
тыцы, які ў хуткім часе назавуць сталінскім. Тэта адна 
з падспудных, але сапраўдных прычын, па якіх У. М. 
Ігнатоўскі апынецца адной з першых ахвяр сталін- 
шчыны.

Ужо вясной 1921 г. У. М. Ігнатоўскі становіцца народ
ным камісарам асветы БССР. 3 прызначэннем яго на гэ- 
тую насаду звязваліся вялікія надзеі на рост культурнага 
будаўніцтва ў Беларусі. I яны спраўдзіліся. У. М. Ігна- 
тоўскага па праву можна лічыць адным з заснавальнікаў 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Як сапраўдны 
асветнік ён добра разумеў, што нацыя без сістэмы аду- 
кацыі, якую завяршае вышэйшая школа, не здольна да 
адраджэння, узлёту да вышынь культуры.

Вялікія заслугі У. М. Ігнатоўскага ў развіцці бела
рускай навукі і культуры. Ствараючы пры Наркамасвеце 
ў тым жа 1921 г. навукова-тэрміналагічную камісію, на 
базе якой у наступным годзе быў арганізаваны Інстытут 
беларускай культуры, наркам асветы змагаўся за ства- 
рэнпе асяродкаў навукі, якіх у Беларусі дагэтуль было 
вельмі мала.

Існуе непасрэднае дачыненне У. М. Ігнатоўскага да 
арганізацыі Дзяржаўнай і упіверсітэцкай бібліятэк, 
Дзяржаўнага музея, Цэнтральнага архіва, выдавецтва 
«Савецкая Беларусь».

Буйны ўклад унёс У. М. Ігнатоўскі і ў станаўленне 
гістарычнай навукі ў БССР. Ім напісаны шэраг навуко- 
вых прац па гісторыі Беларусі, сярод якіх «Кароткі на- 
рыс гісторыі Беларусі» (1919), «Гісторыя Беларусі ў XIX 
і ў пачатку XX ст.» (1926), «1863 год на Беларусі» (1930) 
і іпш. Яны адлюстроўваюць ступень развіцця гістарыч- 
ных ведаў таго часу. Варта сказаць, што гэтыя кнігі 
не страцілі сваёй навуковай вартасці да сённяшняга 
дня.

У 1926 г. У. М. Ігнатоўскі прызначаецца старшынёй 
Прэзідыума Інстытута беларускай культуры. У 1929 г. 
ён станоьіцца прэзідэнтам створанай на базе Інбелкуль- 
та Беларускай Акадэміі навук. У лютым 1931 г. шлях 
У. М. Ігнатоўскага трагічна абарваўся.
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Мы яшчэ недастаткова вывучылі навуковую спадчы- 
ну У. М. Ігнатоўскага, яго грамадскую дзсйнасць. Няхай 
жа наши сённяшнія навуковыя чытанні паслужаць гэтай 
высакароднай справе.

Паважаныя таварышы! Дазвольце адкрыць навуко
выя чытанні, прысвечаныя 110-й гадавіне з дня нара- 
джэння першага прэзідэнта Беларускай Акадэміі навук 
акадэміка Ігнатоўскага Усевалада Макаравіча.

/. Я. Навуменка
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