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Інстытуты свабоды. 
Сучасны ўніверсітэт 

Таццяна Вадалажская (Беларусь) 

“Інстытуты свабоды” — аксюмаран, бо спалучае дзве з’явы і ідэі, якія сутнасна процілеглыя. Свабода заўсёды 

звязана з імкненнем да выхаду па-за межы і рамкі, са знішчэннем бар’ераў і абмежаванняў у думках, дзеях і 

матэрыяльным жыцці. Інстытуты — наадварот, гэта тое, што замацоўвае нормы, рамкі і межы ў сацыяльнай 

практыцы, што фіксуе і стрымлівае праявы свабоды і волі. Але пры гэтым сутнасць сучаснага грамадства 

(еўрапейскі ідэал і розныя формы рэалізацыі гэтага ідэала) можна ўхапіць якраз гэтым аксюмаранам. Фактычна 

ўсе сацыяльныя інстытуты (выбарчая сістэма, структураваная грамадзянская супольнасць, сродкі масавай 

інфармацыі і г.д., у тым ліку і ўніверсітэт) у сваім развіцці імкнуцца быць “інстытутамі свабоды”, то бок 

забяспечваць і аднаўляць у грамадскіх стасунках ідэю свабоды. Што ж адбываецца з “інстытутамі” і са 

“свабодай” у выніку рэалізацыі такога аксюмарана ў сацыяльнай практыцы? 

Свабода, якая забяспечваецца праз існаванне і стабільнасць сацыяльных інстытутаў, становіцца “натуральным 

правам” і чым далей, тым больш “паслугай”, адказнасць за якую зараз палягае на саміх інстытутах. Свабоду 

выбару павінны забяспечваць выбарчыя камісіі і іншыя палітычныя інстытуты, свабоду мыслення — універсітэты 

і акадэмічныя інстытуты, свабоду слова — сродкі масавай інфармацыі. Чалавеку застаецца толькі скарыстацца 

гэтамі ўмовамі: зрабіць выбар, памысліць, сказаць... Больш за тое, пры такіх умовах чалавек нібыта натуральным 

чынам мае тое, свабоду чаго яму гарантуе і дае сацыяльны інстытут: выбар, меркаванне, слова, якое важна 

сказаць, думку і г.д. Падчас “барацьбы” за магчымасць свабоднага выбару, думкі і г.д. свабода як умова 

ўяўляецца самакаштоўнасцю. І калі яна ўжо забяспечваецца інстытутамі, каштоўнасцю па-ранейшаму з’яўляецца 

сама магчымасць свабоды, а не тое, дзеля чаго яна здабываецца. З другога боку, абраная пазіцыя, прынятае 

меркаванне становяцца прыкметай страты свабоды, паразай. Такім чынам, інстутыцыйнае забеспячэнне 

свабоды вымагае перагляду. Універсітэт увасабляе ў сабе адзін з “інстытутаў свабоды” — свабоды мыслення. 

Сёння ўніверсітэты паўсюдна “ствараюць умовы” для крытычнага мыслення, абапіраючыся на рэалізацыю норм і 

стандартаў арганізацыі ўніверсітэцкага жыцця. Пры гэтым, мы бачым і паўсюдна адзначаем сыход з універсітэтаў 

менавіта мыслення. Верагодна, сам падыход да ўніверсітэта як да інстытута прымушае да гэтага сыходу. 

Сацыяльныя інстытуты існуюць толькі як частка сістэмных і функцыянальных адносін з іншымі інстытутамі, якія 

ўзаемна спажываюць і выкарыстоўваюць “прадукты вытворчасці” адзін аднаго. Праз гэта развіццё ў якасці 

сацыяльных інстытутаў універсітэт усё больш падпарадкоўваецца “знешнім” патрабаванням і мэтам узнаўлення 

ўсёй сацыяльнай сістэмы: адукацыя, падрыхтоўка, сацыялізацыя і г.д. Фактычна, мысленне захоўвалася ва 

ўніверсітэтах не дзякуючы іх арганізацыі як сацыяльнага інстытута, нейкім спеціфічным формам і нормам яго 

аднаўлення, а дзякуючы захаванню інтэнцыі ў рэалізацыі свабоды мыслення дзеля ісціны. І ўніверсітэты да 

пэўнага часу былі той унікальнай прасторай, дзе гэтую інтэнцыю можна было рэалізаваць. Але фармальна гэтая 

мяжа і ўнікальнасць сёння знішчаецца, уся сацыяльная прастора нібыта прыдатная для мыслення. У выніку мы 

не маем канцэнтрацыі інтэнцыі да мыслення ў нейкай адной, адмысловай прасторы. Пры гэтым мы не маем і 

інстытута свабоды мыслення, бо гэта ёсць аксюмаран і немагчымае спалучэнне не толькі для логікі, але і для 

практыкі. Тады шлях універсітэта як да прасторы свабоднага мыслення не ў інстытуцыйным будаванні, а ў 

індывідуалізацыі асобных сацыяльных практык і развіцці іх як унікальных з’яў. 


