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Summury
I. Vuhlik in the article «Economic complex gentry 

estates XVII–XVIIIth centuries (types of buildings, his-
torical changes)» examines the main types of busi-
ness structures gentry estates on Belarusian lands 
era Poland. Historical changes in layout, are trased 
are traced quantity and quality of buildings in connec-
tion with the development of the regional economy are 
descrobed. The connection availability of farm buildings 
with material status of the owner is proved. Significant 
changes in the economic complex of gentry estates in 
the second half of ХVIIIth century are shown.
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Т.І. Па лі коў ская,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры эка на міч най гіс то рыі БДЭУ

ПРАБЛЕМАКНІГАВЫДАВЕЦКАЙІБІБЛІЯТЭЧНАЙДЗЕЙНАСЦІ
ЕЗУІТАЎНАБЕЛАРУСКІХЗЕМЛЯХУАЙЧЫННАЙ
ГІСТАРЫЯГРАФІІ

У су час най бе ла рус кай гіс та рыч най на  ву-
 цы іс нуе шэ раг пы тан няў, якія ча ка юць 

сва іх дас лед чы каў. Да та кіх пра блем ад но сіц ца 
гіс то рыя кні га вы да вец кай і біб лі я тэч най спра вы 
езу і таў у Бе ла ру сі ў апош няй трэ ці XVI – 20-я гг. 
XIX ст. На ста рон ках ар ты ку ла зроб ле на спро ба 
пра ана лі за ваць гіс та рыч ную на ву ко вую спад-
чы ну, пры све ча ную кні га вы да вец кай і біб лі я-
тэч най дзей нас ці езу і таў у Бе ла ру сі. Гэ та скла-
да ная з’я ва раз гле джа на як цэ лас ны пра цэс, 
вы лу ча ны ас ноў ныя эта пы ста наў лен ня і раз-
віц ця ай чын най гіс та ры яг ра фіі па пра бле ме, 
па ка за ны іх асаб лі вас ці і спе цы фіч ныя ры сы. 
Вы яў ле ны ас ноў ныя фак та ры, якія ўплы ва лі на 
ста наў лен не і дзей насць гіс то ры каў, іх пог ля ды 
на да дзе ныя пытанні, выз на ча ны не рас пра ца-
ва ныя, ма ла дас ле да ва ныя ас пек ты. 

На сён няш ні дзень мож на сцвяр джаць аб 
не дас тат ко вай дас туп нас ці і рэп рэ зен та тыў-
нас ці вя лі ка га аб’ёму кры ні цаз наў ча га ма тэ ры-
я лу тэ мы, што не сум нен на з’яў ля ец ца вя лі кай 
пе ра шко дай дас лед ча му пра цэ су. Ад па вед ная 
гіс та ры яг ра фіч ная сі ту а цыя скла ла ся ў вы ні ку 
шэ ра гу са цы яль на-па лі тыч ных і эка на міч ных 
ста сун каў, якія паў плы ва лі на гіс то ры ка-дас-

лед чы пра цэс на пра ця гу нек аль кіх ста год дзяў. 
Ра зам з тым, у дру гой па ло ве XIX ст. на ста рон-
ках гіс та рыч ных на ры саў, пры све ча ных пы тан-
ням ас ве ты на Бе ла ру сі, іс ну юць да ныя аб іс на-
ван ні Ві лен скай ака дэ міч най біб лі я тэ кі, апі сан не 
кры ніц па паў нен ня кніж ных фон даў [1, c. 106]. 
Кла сік ай чын най гіс та рыч най на ву кі У. Пі чэ та 
ў кан тэк сце дас ле да ван ня гіс то рыі Ві лен-
скай на ву чаль най ус та но вы езу і таў не абый-
шоў пы тан не езу іц ка га Ві лен ска га кні газ бо ру 
[2, с. 12]. Аў тар раз гле дзеў шля хі на паў нен ня 
езу іц кай біб лі я тэ кі, а так са ма лёс біб лі я тэч на га 
фон ду з ча соў зас на ван ня Ві лен ска га ка ле гі-
у ма, ад ра дзіў ба га тую фак та ла гіч ную ас но ву 
пы тан ня, пры све ча ную асо бам – ме цэ на там 
біб лі я тэч най спра вы. На ву ко вец адзна чыў тэн-
дэн цыі ў бок ад ра джэн ня Ві лен скай біб лі я тэ кі «з 
пе ра хо дам Бе ла ру сі пад ула ду Ра сій скае Ім пэ-
рыі» [2, c. 17]. У той жа час з аг ля ду на ву ко вых 
прац дру гой па ло вы XIX – па чат ку XX ст. у рам-
ках бе ла рус кай гiс та рыч най на ву кi вы ні кае, што 
ай чын ным гіс то ры кам быў улас ці вы не да хоп 
ува гі да дас ле да ван ня пра блем збо ру і вы дан ня 
кніг езу і та мі на бе ла рус кіх зем лях. Тым больш, 
пле я да на ву коў цаў, якія займаліся вывучэннем 
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тэ мы, прадстаўлена адзін ка вы мі пер са на лі я мі. 
Няг ле дзя чы на твор чыя аб ме жа ван ні фар-

ма цый на га пры нцы пу са цы яль на-кла са ва га 
ана лі зу ў ай чын най гіс та ры яг ра фіі (30–80-я гг. 
XX ст.), на ву коў цы пас пра ба ва лі выз на чыць 
мес ца ў ай чын най гіс та ры яг ра фіі гіс то рыі кні-
га вы да вец кай і біб лі я тэч най дзей нас ці ор дэ на 
ў Бе ла ру сі. Так у 30–80-я гг. XX ст. тэ ма збо-
ру і вы дан ня кніг езу і та мі бы ла ад люс тра-
ва на ў пуб лі ка цы ях А. Ануш кі на, Т. Блі но вай, 
А. Ка лу бо ві ча, М. Па ка ла. Ай чын ны дас лед чык 
М. Па ка ла, якая рас пра ца ва ла тэ му біб лі я тэч-
най спра вы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі са ста ра жыт-
ных ча соў да кан ца XVIII ст., вы лу чы ла ў ар ты-
ку ле «Биб ли о те ки на тер ри то рии Бе ло рус сии с 
древ ней ших вре мен до кон ца XVIII в.» кры ні цу 
кам плек та ван ня кніг – вы дан ні спе цы яль ных 
дру кар няў, што дзей ні ча лі пры на ву чаль ных 
ус та но вах [3, с. 45]. Боль шасць гіс то ры каў, якія 
зай ма лі ся пра бле май гіс то рыі кні га вы да вец-
кай і біб лі я тэч най дзей нас ці езу і таў у Бе ла ру сі, 
звяр та лі ся да выс ноў М. Па ка ла. У ма на гра-
фіі Т. Блі но вай «Ие зу и ты в Бе ло рус сии» гіс то-
ры кам да дзе на ха рак та рыс ты ка кні га вы да вец-
кай спра вы езу і таў як дру ка ва най прад укцыі, «у 
якой выс таў ля лі ся ас мя ян ню тво ры бе ла рус-
кіх мыс лі це ляў...» [4, с. 31]. У гэ тым да чы нен ні 
Т. Блі но ва ўказ ва ла на ад мыс ло вую дзей насць 
ты паг ра фій пры По лац кай і Ві цеб скай ка ле гі ях, 
што не сум нен на зву зі ла ролю дзей нас ці езу і таў 
у сфе ры кні га вы да вец тва.

Пы тан ні, звя за ныя з куль тур най тэ ма ты кай, 
на жаль, час цей раз гля да лі ся гіс то ры ка мі фраг-
мен тар на і не з’яў ля лі ся аб’ек та мі спе цы яль на га 
дас ле да ван ня. Па вод ле ай чын най гіс та рыя г ра-
фіч най дум кі, кні га вы да вец кая дзей насць езу і-
таў вялася ў кан тэк сце аду ка цый най па ла ні за-
тар скай ра бо ты ор дэ на і не маг ла прэ тэн да ваць 
на паў на вар тас ную мас тац кую адзін ку. 

На сён няш ні дзень зроб ле на спро ба сва-
бод на га по шу ку і ана лі зу кры ніц па пы тан ні збо-
ру і вы дан ня кніг езу і та мі ў Бе ла ру сі. Дзя ку ю чы 
ра бо там гіс то ры каў (Т. Блі но вай, Г. Га лен чан кі, 
А. Жлут кі, Ю. Ла бын ца ва, Ю. Лаў ры ка, М. Тка-
чэн кі), якія зай ма лі ся вы ву чэн нем пра блем, звя-
за ных з кні га вы да вец кай і біб лі я тэч най ра бо тай 
езу і таў, бы ла ство ра на ас но ва су час най ай чын-
най гіс та ры яг ра фіч най ба зы. Ду хоў ныя зда-
быт кі рэ лі гій ных ус та ноў – кні гі – пад час раз-
нас тай ных па лі тыч ных кры зі саў вы во зі лі ся з 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі за ме жы кра і ны. Гэ та ака-
ліч насць выз на чы ла пра бле му дас ле да ван ня 
гіс то ры ка Г. Га лен чан кі. На ста рон ках ма наг ра-
фіі «Идей ные и куль тур ные свя зи вос точ нос ла-
вян ских на ро дов в XVI–XVII вв.» аў тар ім кнуў ся 
рас тлу ма чыць ня вы ра ша насць кан цэп ту аль най 
ас но вы ўнут ра най пра бле мы куль тур ных су вя-
зей Бе ла ру сі з су сед ні мі кра і на мі [5]. Ім кнен ня мі 
вы шэй зга да ных гіс то ры каў бы ла ўве дзе на ў 
на ву ко вы ўжы так ба за кры ніц, што ме ла не пас-

рэд нае да чы нен не да раз гля да е май тэ мы. Так, 
для вы ву чэн ня пра цэ су рас паў сю джван ня і збо-
ру кніг на Бе ла ру сі важ ным з’яў ля ец ца апі сан не 
цар коў на-ма нас тыр скіх біб лі я тэк XVI–20-х гг. 
XIX ст. Кры ні ца, дзе ўтрым лі ва ец ца каш тоў ная 
ін фар ма цыя аб змес це біб лі я тэч ных фон даў у 
ка ле гі ях, – поў ныя ін вен тар ныя апі сан ні кас цё-
лаў езу і таў. На жаль, па свед чан ні Г. Га лен чан кі, 
та кія ін вен та ры да во лі рэд кія [5, с. 8]. 

На ву ко вы по шук Т. Блі но вай вы я віў у ар хіў-
ных фон дах «Ста ра жыт ныя ак ты» Дзяр жаў-
на га гіс тар ычна га ар хі ва Літ вы, у ка лек цыі ста-
ра жыт ных ін вен та роў ар хі ва Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь на яў насць поў ных ін вен та роў Гро дзен-
скай, Брэс цкай, Няс віж скай, Слуц кай, Пін скай 
ка ле гій і Сло нім скай рэ зі дэн цыі езу і таў [4]. Дру-
гой важ най кры ні цай дас ле да ван ня тэ мы ста лі 
«Ак та выя спра ва вод чыя ма тэ ры я лы», а ме на-
ві та «Ак ты ві зі та цыі езу іц кіх ма нас ты роў», якія 
так са ма змя шча лі звес ткі аб біб лі я тэч най цар-
коў най дзей нас ці ор дэ на. У зной дзе ных кры-
ні цах іс нуе апі сан не біб лі я тэч ных ка та ло гаў 
вя ду чых на ву чаль ных ус та ноў езу і таў. Ха рак-
тэр ная асаб лі вас ць дас ле да ван няў па пра бле-
ма ты цы – вы ву чэн не пы тан ня ў ай чын най гіс та-
ры яг ра фіі гіс то рыі кні газ бо ру Ві лен скай езу іц кай 
ка ле гіі. Гэ та тлу ма чыц ца, на наш пог ляд, на яў-
нас цю да ку мен таль ных свед чан няў, якія за ха-
ва лі ся да на шых дзён. Ма лая рас пра ца ва насць 
гіс то рыі кні газ бо раў ін шых езу іц кіх школ бы ла  
абу моў ле на тым, што не вы яў ле на кры ні ца-
знаў чая ба за да кан ца XVIII ст.

У да чы нен ні да раз гля да е май на мі пра б ле мы 
не аб ход на ўзга даць пра ма наг ра фію Ю. Ла бын-
ца ва «Па ча тае Ска ры нам». Ю. Ла бын цаў дас-
ле да ваў гіс то рыю раз віц ця кніж най спра вы 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ад ста ра жыт нас ці і да 
XX ст. Гіс то рык адзна чыў не рас пра ца ва насць 
пы тан ня гіс то рыі ві лен скіх езу іц кіх вы дан няў у 
ай чын най гіс та ры яг ра фіі [6, с. 201]. У раз дзе ле 
«Ста ліч ныя дру кар ні» Ю. Ла бын цаў апі саў 
дзей насць езу і таў у сфе ры збо ру і вы дан ня кніг. 
На ста рон ках ма наг ра фіі ста ноў ча аха рак та ры-
за ва на спра ва на ла джван ня біб лі я тэк езу і та мі і 
на ват выз на ча на вя лі кая ро ля езу і таў у лі та ра-
тур на-вы да вец кай дзей нас ці XVI–XVII стст. Гіс-
то рык па шы рыў гу ма ні тар нае зна чэн не дру кар-
скай ро лі езу і таў [6, c. 201]. Ак ра мя ак ту аль нас ці 
вы ву чэн ня не пас рэд на гіс то рыі езу іц кіх дру кар-
няў, Ю. Ла бын цаў у кан тэк сце сва ёй пра цы пад-
крэс ліў ма ла дас ле да ва насць гіс то рыі ві лен скіх 
езу іц кіх вы дан няў [6, c. 201]. На ву ко вец сцвяр-
джаў аб скла да нас ці вы ву чэн ня да дзе най пра-
бле мы. На наш пог ляд, зас лу га Ю. Ла бын ца ва  
ў тым, што гіс то рык раз гле дзеў пы тан не ў кан-
тэк сце з гіс та рыч ны мі пра цэ са мі, якія абу мо ві лі 
ста наў лен не і раз віц цё езу іц кай кніж най прад-
укцыі. А так са ма гіс то рык зра біў спро бу дас ле да-
ван ня тэ мы ў кан тэк сце ста ну кні га вы да вец кай 
дзей нас ці ін шых кан фе сій на бе ла рус кіх зем лях. 
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Дас ле да ван не Ю. Ла бын ца ва мож на лі чыць выз-
на чаль ным эта пам у рас пра цоў цы тэ мы.

У бе ла рус кай гіс та ры яг ра фіі адзна чым пуб-
лі ка цыю Ю. Лаў ры ка «Скар бні ца муд рас ці. Біб-
лі я тэ кі езу іц кіх на ву чаль ных ус та ноў». Аў тар 
дас ле да ваў больш глы бо ка гіс то рыю Ві лен скай 
езу іц кай біб лі я тэ кі з ча су зас на ван ня ка ле гіі і да 
пер шай па ло вы XIX ст. Гіс то рык уда ла па бу да-
ваў ар ты кул па кры тэ ры ях, якія ад люс тра ва лі 
стан раз віц ця біб лі я тэч най спра вы пры езу іц-
кіх на ву чаль ных ус та но вах: ас ноў ныя кры ні цы 
камп лек та ван ня біб лі я тэч ных фон даў, змест 
лі та ра тур ных тво раў, ста тыс тыч ны коль кас ны 
ана ліз кніг і фак та ры, якія не пас рэд на ўплы ва лі 
на пра цэс па ве лі чэн ня ці змян шэн ня коль кас ці 
кніг з ча сам, ас но вы на ву ко вай ар га ні за цыі кні-
газ бо ру [7]. Пры раз гля дзе пы тан ня кам плек та-
цыі кніг біб лі я тэ кі Ві лен скай на ву чаль най ус та-
но вы Ю.М. Лаў рык аб грун та ваў дум ку аб тым, 
што іс на ва ла цэн тра лі за ва нае за бес пя чэн не 
кні га мі біб лі я тэк ка ле гі у маў у Бе ла ру сі [7, с. 90]. 

Гіс то рык пад крэс ліў, што факт іс на ван ня 
дру кар ні пры ка ле гі у ме сты му ля ваў рост біб лі-
я тэк. Ён зра біў выс но ву аб ста біль нас ці на сы-
ча нас ці біб лі я тэч на га фон ду не аб ход ны мі кні-
га мі [7, с. 90–91]. Аб’ек там апі сан ня ў ар ты ку ле 
з’яві ла ся біб лі я тэ ка і дру кар ня По лац кай езу-
іц кай ака дэ міі з 1812 г. Гіс то рык пра са чыў за 
лё сам кні газ бо ру по лац кіх езу і таў і пас ля зак-
рыц ця ака дэ міі. Пад ра бяз ныя да ныя аб пе ра-
раз мер ка ван ні кні газ бо ру з 1822 г., па да дзе ныя 
ў ар ты ку ле, cвед чаць, па на шым мер ка ван ні, аб 
больш дас ка на лым вы ву чэн ні пы тан ня гіс то рыі 
по лац кай біб лі я тэ кі езу і таў Ю. Лаў ры кам. Дас-
лед чык пры клаў усе на ма ган ні, каб на бед най 
ба зе кры ніц ад ра дзіць гіс то рыю біб лі я тэк езу-
іц кіх на ву чаль ных ус та ноў на бе ла рус кіх зем-
лях. На пры кла дзе свай го на ву ко ва га по шу ку 
зак лі каў да не аб ход нас ці ства рэн ня спе цы яль-
ных ра бот па гіс то рыі кні га вы да вец кай і біб лі-
я тэч най дзей нас ці езу і таў на бе ла рус кіх зем-
лях. Та кім чы нам, на ву ко вец вы лу чыў ве лі зар-
ную ро лю езу і таў у раз віц ці кніж най куль ту ры на 
бе ла рус кіх зем лях. Ю. Лаў рык у ар ты ку ле пе ра-
лі чыў са мыя знач ныя дру кар ні езу і таў. Гіс то рык 
так са ма дас ле да ваў во пі сы біб лі я тэк пе ры фе-
рый ных ка ле гій: На ваг рад скай і Бе рас цей скай. 
На пры кла дзе ўні вер саль ных пра цэ саў, што 
ад бы ва лі ся з біб лі я тэ ка мі, якія Ю. Лаў рык дас-
ка на ла і поў на дас ле да ваў, аў тар ім кнуў ся зма-
дэ лі ра ваць агуль ны склад фон даў езу іц кіх біб-
лі я тэк у дру гой па ло ве XVIII ст. на бе ла рус кіх 
зем лях [7, с. 90]. Та кім чы нам, вы ву чэн не пе ры-
фе рый ных біб лі я тэч ных ка та ло гаў езу іц кіх на ву-
чаль ных ус та ноў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ай чын-
ны мі гіс то ры ка мі даз во лі ла ўзба га ціць гіс то рыю 
кні га вы да вец тва і кні газ бо раў апош няй трэ ці 
XVI–20-я гг. XIX ст.

Не каль кі ар ты ку лаў А. Жлут кі ў бе ла рус-
кіх гіс та рыч ных ча со пі сах пры све ча ны куль-

тур на-ас вет ніц кай дзей нас ці езу і таў. Дас лед-
чык ім кнуў ся па ка заць ста ноў чую ро лю езу і таў 
ва ўзба га чэн ні куль тур ных зда быт каў бе ла ру-
саў. Ла ці на моў ная лі та ра ту ра, якая на сы ча ла 
кніж ныя збо ры езу і таў, раз гля да ла ся дас лед-
чы кам як пра ява вык люч най бе ла рус кай куль-
ту ры [8, c. 17]. А. Жлут ка дас ле да ваў ста тыс-
тыч ныя да ныя коль кас ці дру ка ва ных кніг пры 
езу іц кіх ка ле гі у мах у Бе ла ру сі да ся рэ дзі ны 
XVIII ст. У вы ні ку на ву ко вец пад крэс ліў выз на-
чаль ную ро лю пра цы ты паг ра фій пры вя ду чых 
езу іц кіх ка ле гі ях у кі рун ку ўзба га чэн ня кніж най 
куль ту ры Бе ла ру сі. Гіс то рык ім кнуў ся пра ана-
лі за ваць вы то кі асаб лі ва га ста ту су ста ра жыт-
най мо вы (ла ці ны), рас тлу ма чыць су вязь мо вы 
з сус вет най рэ лі гі яй – хрыс ці ян ствам, пры чы ны 
сак ра лі за цыі ла ці ны, ро лю кла січ най шко лы ў 
«вы ка ван ні но вых гу ма ні тар ных каш тоў нас цей» 
[9, c. 14]. На пры кла дзе ад па вед най ра бо ты езу-
і таў на бе ла рус кіх зем лях гіс то рык рас тлу ма чыў 
ме ха ніз мы ўза е ма дзе ян ня, зблі жэн ня і сін тэ зу 
«двух ма гут ных тра ды цы я наль ных ком плек-
саў» [9, c. 15]. 

На ас но ве рэш так кні газ бо ру По лац кіх езу і-
таў бе ла рус кая дас лед чы ца М. Тка чэн ка вы ву-
ча ла гіс то рыю ілюс тра ва най кні гі. Аў тар на да ла 
вя лі кае зна чэн не кніж ным ілюс тра цы ям, па -
коль кі яны вы яў ля лі сва ім змес там і мас тац-
кай аз до бай са цы яль на-куль тур ныя ўмо вы гіс-
та рыч най эпо хі [10, с. 22]. Дас лед чык пра вя ла 
плён ную дас лед чую ра бо ту па вы яў лен ні асоб-
ні каў ілюс тра ва най кні гі, якія на ле жа лі бе ла рус-
кім май страм. Аў тар пра ца ва ла з фон да мі Пуб-
ліч най біб лі я тэ кі ў Санкт-Пе цяр бур гу. Па свед-
чан нях на ву коў цаў, якія дас ле да ва лі гіс то рыю 
ака дэ міч ных кні газ бо раў пас ля да лу чэн ня бе ла-
рус кіх зя мель да Ра сій скай ім пе рыi, боль шасць 
кніг тра пі ла ме на ві та ў склад біб лі я тэч на га фон-
ду Санкт-Пе цяр бур га. Ад нак М. Тка чэн ка не 
вы я ві ла ў зга да ных фон дах тво ры бе ла рус кіх 
май строў. На яе дум ку, гра вю ры бе ла рус кіх мас-
та коў вар та шу каць y кні гах той час ткі по лац ка га 
збо ру, якая на зы ва ла ся польс кай [10, с. 22]. 
Аў тар не сум ня ва ла ся ў тым, што іс на ва ла гра-
фіч ная ка лек цыя по лац кіх езу і таў, якая з ча сам 
бы ла згуб ле на. До каз насць гэ та га фак та вы ні-
ка ла са свед чан няў на ву коў ца В. Ві кен ць е ва, які 
на ват пе ра лі чыў эле мен ты ка лек цыі [10, с. 23]. 
М. Тка чэн ка знай шла і пра ана лі за ва ла ілюс-
тра ва ныя вы дан ні роз ных за ход не еў ра пей скіх 
школ, што тра пі лі ў ка лек цыю кні газ бо ру по лац-
кіх езу і таў. Аў тар зра бі ла выс но ву аб тым, што 
тэ ма тыч ны склад кніж най гра вю ры су ад но сіў ся 
ад па вед на дыс цып лі нам По лац ка га ка ле гі у ма. 
Та кім чы нам, М. Тка чэн ка вы я ві ла каш тоў ную 
кры ні цу па тэ ме ас вет ніц кай дзей нас ці езу і таў у 
Бе ла ру сі – гіс то рыю ілюс тра ва най кні гі. 

Гіс то рыя пра цэ су вы да вец тва і збо ру пад-
руч ні каў і вучэбных да па мож ні каў езу і таў для 
на ву чаль ных ус та ноў ор дэ на ста ла аб’ек там 
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вы ву чэн ня Т. Блі но вай. На ву ко вец да ла ка рот кі 
аг ляд у ар ты ку ле «Тре тий этап пе да го ги чес-
кой де я тель нос ти ор де на ие зу и тов Бе ла ру си» 
вы дан ням, аў та ра мі якіх з’яў ля лі ся вык лад чы кі 
на ву чаль ных ус та ноў езу і таў у Бе ла ру сі. Аў тар 
ар ты ку ла не пе ра боль шы ла вар тасць на ву ко-
вай лі та ра ту ры езу і таў [11, с. 13]. У ар ты ку ле 
Т. Блі но ва больш пад ра бяз на пры пы ні ла ся 
на ап ра цоў цы лін гвіс тыч ных пад руч ні каў. На 
ас но ве кры ніц, а ме на ві та што га до вых ка та ло-
гаў (Catalogi breves), яна ана лі за ва ла пра гра мы 
вык ла дан ня за меж ных моў. Дас лед чык свед-
чы ла аб раз нас тай нас ці моў, якія вык ла да лі ся 
езу і та мі ў на ву чаль ных ус та но вах на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі і на о гул аб агуль ным па ляп шэн ні 
на ву чаль най дзей нас ці езу і таў у па чат ку 50-х гг. 
XVIII ст. [11, с. 10]. Т. Блі но ва на пад ста ве ін фар-
ма цыі з польс кіх кры ніц кан ста та ва ла іс на ван не 
ў на ву чаль ных ус та но вах ор дэ на пад руч ні ка па 
мо ваз наў стве і пад руч ні ка па гра ма ты цы ла цін-
скай мо вы. Яна прыйшла да выс но вы аб па пу-
ляр нас ці гэ та га вы дан ня і пры вя ла до каз ныя 
ар гу мен ты ад па вед на му мер ка ван ню [11, с. 10]. 
Аў тар адзна чы ла вы со кі пра фе сій ны ўзро вень 
вы да вец ка га пра цэ су вучэбнай лі та ра ту ры езу-
і таў. На наш пог ляд, раз гляд да дзе най тэ мы 
ад крыў но вы ас пект у дас ле да ван ні мі ну ла га 
куль тур на-ас вет ніц кай дзей нас ці езу і таў у Бе ла-
ру сі – вы то кі гіс то рыі пад руч ні ка на бе ла рус кіх 
зем лях.

Аб’ек тыў ны, больш дас ка на лы пог ляд 
аў та ра на гіс то рыю кні га вы да вец кай дзей нас ці 
езу і таў на бе ла рус кіх зем лях быў ад люс тра-
ва ны ў ар ты ку ле, які быў пры све ча ны гіс то рыі 
Слуц кай езу іц кай ка ле гіі. У да чы нен ні да раз-
гля да е май пра бле мы аб’ек там дас ле да ван ня 
стаў змест і коль касць та моў біб лі я тэ кі пры 
Слуц кай ка ле гіі езу і таў. Па коль кас ці і раз на-
стай нас ці кніг, па свед чан ні Т. Блі но вай, Слуц кі 
кні газ бор зай маў дру гое мес ца пас ля По лац-
ка га [12, с. 70]. 

Этап най у рас пра цоў цы тэ мы бу дзем лі чыць 
ма наг ра фію Т. Блі но вай «Ие зу и ты в Бе ла ру си. 
Роль ие зу и тов в ор га ни за ции об ра зо ва ния и 
про све ще ния», дзе на ву ко вец прысвяціла раз-
дзел раз гляду пра бле мы біб лі я тэч най спра вы 
езу і таў на бе ла рус кіх зем лях [13, с. 105–145]. 
Аў та рам бы лі пра ана лі за ва ны кам па нен ты, што 
скла да лі на ла джван не біб лі я тэч най дзей нас ці: 
ар га ні за цыя біб лі я тэк, склад кніж ных фон даў. 
Кры ні цаз наў чай ба зай дас ле да ван ня з’я ві лі ся 
ка та ло гі езу іц кіх біб лі я тэк Лі тоў скай пра він цыі, 
якія ўтрым лі ва юц ца ў ар хі вах Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Літ вы, Поль шчы. Т. Блі но ва, як і боль шасць дас-
лед чы каў кніж най спра вы езу і таў, выз на чы ла 
ад сут насць ка та ло гаў да кан ца XVIII ст. Каш тоў-
насць да дзе ных да ку мен таў для дас лед чы каў 
бы ла ад люс тра ва на ў звес тках аб коль кас ці і 
змес це кніж ных фон даў, а так са ма ме та дах сіс-
тэ ма ты за цыі фон даў [13, с. 221]. Трэ ба адзна-

чыць, што Т. Блі но ва пра вя ла вя лі кую ра бо ту па 
по шу ку і ап ра цоў цы да ку мен таў, што па поў ні лі 
гіс то рыю кні га вы да вец кай і біб лі я тэч най дзей-
нас ці езу і таў у Бе ла ру сі но вы мі фак та мі. Ра ней 
за Т. Блі но ву звес ткі аб ста не вы да вец тваў і біб-
лі я тэк ка ле гі у маў езу і таў на бе ла рус кіх зем лях 
не бы лі ўве дзе ны ў на ву ко вы ўжы так.

У да чы нен ні да раз гля да е май пра бле мы 
Д. Ка раў у сва ёй ды сер та цый най пра цы «Бе ло-
рус ская ис то ри ог ра фия в кон це XVIII – на ча ле 
XX ве ков» пад крэс ліў іс на ван не і знач ную ро лю 
ў аду ка цый ным пра цэ се гіс та рыч най лі та ра-
ту ры, якая па паў ня ла біб лі я тэч ныя фон ды езу-
іц кіх на ву чаль ных ус та ноў [14, с. 58]. Ён аха рак-
та ры за ваў тыя пад руч ні кі па гіс то рыі, якія бы та-
ва лі і бы лі па пу ляр ны мі на бе ла рус кіх зем лях у 
пе ры яд з XVII па 40-я гг. XVIII ст. На наш пог-
ляд, унут ра ны ана ліз аў та рам змес ту вучэб-
най лі та ра ту ры са дзей ні чаў паг лыб лен ню ве даў 
аб све таў спрын я цці гіс та рыч на га пра цэ су вык-
лад чы ка мі і вуч ня мі езу іц кіх на ву чаль ных ус та-
ноў апош няй трэ ці XVI – 20-х гг. XIX ст. На жаль, 
пы тан не аб гіс то рыі езу іц ка га пад руч ні ка не ста-
ла ў су час най гіс та ры яг ра фіі ас но вай для спе-
цы яль на га дас ле да ван ня. Пра ктыч на ва ўсіх 
ай чын ных пуб лі ка цы ях гэ та тэ ма раз гля да ла ся 
ў кан тэк сце кні га вы да вец кай дзей нас ці езу і таў. 

Бе ла рус кі дас лед чык ан тыч нас ці К. Рэ вя ка 
вы даў ву чэб ны да па мож нік «Ан тыч насць на 
Бе ла ру сі» [15]. Пра ца ўтрым лі вае пад раз дзе лы, 
якія ак рэс лі лі гіс то рыю кні га вы да вец кай і біб лі я-
тэч най дзей нас ці езу і таў у Бе ла ру сі. Аў тар пад-
крэс ліў, што вы да вец кая спра ва езу і таў бы ла 
цес на звя за на з ад крыц цём шэ ра гу на ву чаль-
ных ус та ноў і ар га ні за цый біб лі я тэк пры шко лах, 
ма нас ты рах, хра мах. К. Рэ вя ка сцвяр джаў, што 
рас паў сю джван ню ве даў па гіс то рыі і куль ту ры 
ан тыч нас ці, а так са ма раз віц цю дас ле да ван няў 
ан тыч нас ці ў Бе ла ру сі са дзей ні ча лі шмат лі кія 
збо ры кніг у біб лі я тэ ках езу іц кіх ка ле гі у маў [15, 
с. 27]. Як і боль шасць дас лед чы каў, аў тар апі-
саў змест біб лі я тэч ных фон даў і ка на лы па паў-
нен ня кніг на пры кла дзе По лац ка га езу іц ка га 
ка ле гі у ма – ака дэ міі і біб лі я тэ кі Ві лен скай ака-
дэ міі. 

Та кім чы нам, у апош ні час ай чын ная гіс та-
ры яг ра фія знач на па поў ні ла ся дас ле да ван нямі 
Т. Блі но вай, Г. Га лен чан кі, А. Жлут кі, Ю. Ла бын-
ца ва, Ю. Лаў ры ка, М. Тка чэн кі, у якіх пад вер г-
ну ты вы ву чэн ню гіс то рыя збо ру і вы дан ня кніг 
пры езу іц кіх на ву чаль ных ус та но вах у Бе ла-
ру сі. Лепш бы ла дас ле да ва на ў ай чын най гіс та-
ры яг ра фіі тэ ма гіс то рыі іс на ван ня ака дэ міч ных 
біб лі я тэк і кні га вы да вец тваў. Гіс то ры ка мі бы ло 
ас вет ле на пы тан не пра цэ саў ста наў лен ня біб-
лі я тэч най спра вы езу і таў. Ра зам з тым, у боль-
шас ці вы дан няў, пад вер гну тых ана лі зу, на зі ра-
ец ца апі саль ны ме тад дас ле да ван ня. Да та го ж, 
пра ктыч на ва ўсіх пуб лі ка цы ях гіс то ры каў тэ ма 
кні га вы да вец кай, біб лі я тэч най дзей нас ці езу і-
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таў раз гля да ла ся вык люч на ў кан тэк сце ла ці на-
польс кай куль ту ры. Не да кан ца, на на шу дум ку, 
выс вет ле на пы тан не, звя за нае з ад люс тра ван-
нем гіс та рыч на га лё су боль шас ці біб лі я тэч ных 
фон даў езу і таў, няг ле дзя чы на тое, што ак ту-
аль насць пы тан ня па ды ма ла ся ў вы шэйадзна-
ча ных пуб лі ка цы ях. Пат ра буе больш глы бо ка га 
і па шы ра на га дас ле да ван ня гіс то рыя пе ры фе-
рый ных біб лі я тэк і дру кар няў пры езу іц кіх ка ле-
гі у мах. Бы лі раз гле джа ны не ка то рыя ас пек ты, 
звя за ныя з тэ май гіс то рыі вучэбнай лі та ра ту ры 
езу і таў, якая бы ла рас паў сю джа на на бе ла рус-
кіх зем лях у пра цах ай чын ных гіс то ры каў. Трэ-
ба адзна чыць, по шук да ку мен таль ных ма тэ ры-
я лаў тэ мы яшчэ на сён няш ні дзень не скон ча ны 
і та му аба гуль ня льныя ра бо ты па пра бле ме 
ча ка юць свай го на ву коў ца.
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Summary
The historiographical state of the problem of pub-

lishing and library activities of Jesuits in Belarus in 
national historiography from beginning of XXth century 
up to the present is characterized in the article. Tenden-
cies of the scientific formation and development process 
of the problem are revealed. The of national historians 
(U. Picheta, T. Blinova, M. Pakala, A. Zhlutka, J. Labynt-
sau, J. Laurik, M. Tkachenka) which reflects the history 
of observable problem is a subject of historiographical 
analysis in this article. The problem position in the sys-
tem of acquired national historical knowledge is deter-
mined via the analysis of the changeable research 
space, methodology, approaches and concepts.
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А.Ф. Са му сік,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры эка на міч най гіс то рыі БДЭУ

АСВЕТНІЦКАЯДЗЕЙНАСЦЬТАВАРЫСТВАВУЧЭБНЫХКНІГ
НАБЕЛАРУСКІХЗЕМЛЯХУАПОШНЯЙЧВЭРЦІXVIІІст.

Ства рэн не дзяр жаў най сіс тэ мы кі ра-
ван ня ас ве тай у Рэ чы Пас па лі тай па ча-

ло ся пас ля лік ві да цыі па пам рым скім Клi мен-
там XIV 21 лi пе ня 1773 г. езу іц ка га ор дэ на. 
За сна ва ная з гэ тай на го ды Аду ка цый ная ка мі-
сія з’яў ля ла ся пер шым у Еў ро пе свец кім мі ніс-
тэр ствам ас ве ты, а та му, ві да воч на, не маг-
ла аба пі рац ца на на за па ша ны ў ін шых кра і нах 
ад па вед ны во пыт і бы ла вы му ша на дзей ні чаць 
шля хам спроб і па мы лак. Так, ад ра зу ж бы ло 
за ба ро не на, нап рык лад, ка рыс тац ца езу іц кі мі 
пад руч ні ка мі – у но вай ву чэб най пра гра ме, рас-
пра ца ва най пi са рам вя лi кiм лi тоў скiм I. Па тоц-
кiм у чэр ве ні 1774 г., уза мен іх ра і ла ся вы ка рыс-
тоў ваць пра цы ан глій скіх і фран цуз скіх ас вет ні-

каў [1, с. 217–226]. Але боль шасць нас таў ні каў 
не ве да ла дас ка на ла за меж ныя мо вы, а вуч ні, 
у сваю чар гу, не маг лі на быць адзна ча ныя кні-
гі з пры чы ны іх вя лі ка га кош ту. У вы ні ку, пер-
шыя ра шэн ні Аду ка цый най ка мi сii на пра кты цы 
ме лi хут чэй дэк ла ра тыў ны ха рак тар i фак тыч на 
да ру ча лi кан крэт ную рас пра цоў ку ву чэб на га 
кур са са мiм нас таў ні кам, пе ра важ ная боль-
шасць з якіх, да рэ чы, бы ла экс-езу і та мі.

Та кі сур’ёз ны пра лік і вык лі ка ная ім не э фек-
тыў насць пер шых за ха даў Аду ка цый най ка мі-
сіі ста лі зра зу ме лы амаль ад ра зу. Вый сце бы ло 
зной дзе на ў вы дан ні якас на но вых пад руч ні-
каў, якія б цал кам ад па вя да лі змес ту ўжо ра за-
с ла ных ву чэб ных пра грам. Ад нак тут пра явіў ся 
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