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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.

Пас ту піў у рэ дак цыю 25.03.2011 г.
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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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яшчэ адзін іс тот ны не да хоп: згод на са ста ту-
там Аду ка цый най ка мі сіі, яе чле на мі ў гэ ты час 
з’яў ля ла ся ўся го 8 асоб – па роў ну з лі ку дэ пу-
та таў Се на та і Па сольс кай iз бы, якія са мі бы лі 
не здоль ны ажыц ця віць та кую ад каз ную спра ву. 
Уліч ва ю чы гэ та, пад кан цлер лi тоў скi І. Храп то-
віч 2 ве рас ня 1774 г. на па ся джэн ні Аду ка цый-
най ка мі сіі вы ка заў ся за ства рэн не спі са ву чэб-
ных да па мож ні каў ды на ву ко вых прац, якія аба-
вя за ны бы лі зна хо дзіц ца ў біб лі я тэ ках кож най 
шко лы. У су вя зі з адаб рэн нем гэ тай пра па-
но вы і бы ло вы ра ша на ар га ні за ваць пры Аду-
ка цый най ка мi сii ўста но ву, якая б зай ма ла ся 
вык люч на вы дан нем пад руч нi каў. Ад па вед ная 
пас та но ва вый шла 10 лю та га 1775 г., а ўра чыс-
тае ад крыц цё Та ва рыс тва ву чэб ных кнiг ад бы-
ло ся праз ме сяц – 7 са ка вi ка. На ча ле яго ста-
яў 24-га до вы I. Па тоц кi, сак ра та ром быў аб ра ны 
Г. Пі ра мо віч, а ў склад увай шлі вя до мыя пе да-
го гі і на ву коў цы, якія доб ра ве да лі школь ныя 
пра бле мы, са мі зай ма лі ся на ву кай і ме лі пра-
грэ сіў ны све та пог ляд (за ўвесь час тут пра ца-
ва ла 23 асо бы) [2, с. 39].

У лік ас ноў ных аба вяз каў Та ва рыс тва ўва-
хо дзі лі: пад рых тоў ка ву чэб ных пра грам і ад па-
вед ных ім пад руч ні каў, а так са ма наг ляд за іх 
выкарыстаннем у шко лах. Апош ні пункт ад да-
ваў пад яго кан троль усю спра ву рэ фар ма ван ня 
сіс тэ мы ас ве ты. Зы хо дзя чы з гэ та га, ві да воч на, 
што ўнут ры Аду ка цый най ка мі сіі скла ла ся 
су пол ка ад на дум цаў, якая ўзя ла на ся бе амаль 
усе яе аба вяз кі. Та му не дзіў на, што не ка то-
рыя з польс кіх гіс то ры каў на зы ва юць Та ва рыс-
тва – «Вы ка наў чы ор ган Аду ка цый най ка мі сіі» 
[3, с. 34–35]. Няг ле дзя чы на гэ та, у ай чын най 
гіс та ры яг ра фіі ро ля Та ва рыс тва тра ды цый на 
не да  ацэнь ва ец ца. Па доб ны па ды ход ка ра-
ніц ца яшчэ з са вец ка га пе ры я ду, ка лі ўся дзей-
насць Аду ка цый най ка мі сіі раз гля да ла ся да во лі 
спро шча на [4, с. 165–166]. У апош ні час спра ва 
па ча ла змя няц ца ў леп шы бок, але гіс то рыя 
ме на ві та да дзе най ус та но вы па-ра ней ша му 
зас та ец ца вы ву ча най фраг мен тар на, з цэ лым 
шэ ра гам па мы лак – ча сам на ват да ец ца не дак-
лад ная да та яго зас на ван ня [5, с. 13]. Аднак у 
не ка то рых аба гуль няль ных па гіс то рыі аду ка цыі 
пра цах яна ўво гу ле на ват не ўзгад ва ец ца [6, 
с. 136–140]. Ме на ві та па доб най не рас пра ца ва-
нас цю аз на ча най пра бле мы і тлу ма чыц ца ак ту-
аль насць і на ву ко вая на віз на да дзе на га на ву ко-
ва га дас леда ван ня.

Пры сту па ю чы не пас рэд на да ана лі зу дзей-
нас ці Та ва рыс тва ву чэб ных кніг, не аб ход на 
адзна чыць, што пер шай важ най за да чай, якая 
ста ла перад ім, бы ла вып ра цоў ка агуль ных 
па ды хо даў да якас на га ву чэб на-ме та дыч на га 
за бес пя чэн ня на ву чаль на га пра цэ су. Тут яго 
чле ны зы хо дзі лі з кла сі фі ка цыі на вук Ф. Бэ ка на 
і лі чы лі, што ву чэб ны курс па ві нен ук лю чаць 

па шы ра ны цыкл дак лад ных і пры ро даз наў чых 
дыс цып лін, выз ва ле ных ад ра ней ша га пад па-
рад ка ван ня фі ла со фіі. У вы ні ку та ко га па ды-
хо ду са мас той ны мі дыс цып лі на мі ста лі: фі зі ка, 
ме ха ні ка, хі мія, ба та ні ка, за а ло гія, мі не ра ло гія, 
аг ра но мія. Гу ма ні тар ныя дыс цып лі ны, у сваю 
чар гу, на бы лі гра мад ска-пат ры я тыч ную афар-
боў ку. На ват вык ла дан не польс кай мо вы ста-
ла лі чыц ца эле мен там дзяр жаў най ідэ а ло гіі, 
бо праз яе вы ха ван цам пры ві ва ла ся па ва га да 
на род най куль ту ры, яе ста ра даў ніх тра ды цый. 
Па доб ная ро ля ўскла да ла ся і на гіс то рыю, дзе 
на пер шае мес ца вы хо дзі ла вы ву чэн не мі ну-
ла га Ра дзі мы, а так са ма этыч ная ацэн ка тых  
ці ін шых па дзей. Так, ву чань «ни ког да не дол-
жен на зы вать бо га тыр ским под ви гом то, что 
бы ло хит рос тью, из ме ной, под лос тью, гра бе-
жом, на ез дом, пр исво е ни ем чу жой соб ствен-
нос ти». У сваю чар гу, са ма ма раль бы ла ачы-
шча на ад рэ лі гій ных за ба бо наў і ста ла на ву-
кай аб на леж ным жыц ці ў свец кім гра мад-
стве. У той час лі чы ла ся, што «все не у ря ди цы, 
за блуж де ния, анар хия про исхо дят от нез на-
ния сво их прав и обя зан нос тей», а та му на 
за нят ках пра хо дзі лі ас но вы на леж ных ад но-
сін дзя цей і баць коў, вуч няў і нас таў ні каў, слуг 
і гас па да роў. Ла гіч ным пра ця гам гэ та га бы ло 
вы ву чэн не па літ э ка но міі, пад якой ра зу ме лі 
«ос но ва ние точ ных и оче вид ных пра вил, про-
исте кав ших от ес тес твен но го по ряд ка, ко то-
рый по ка зы вал, что спо соб ству ет или пре-
пят ству ет изо би лию зем ных благ, слу жа щих 
к че ло ве чес ко му упот реб ле нию». У цэ лым, 
чле ны Та ва рыс тва ба чы лі ў аз на ча ных кур сах 
«стро го вос пи та тель ные ору дия, ибо зна ние 
са мо по се бе не име ет зна че ния, ес ли оно не 
ве дет к воз буж де нию доб рых ин стин ктов» [7, 
с. 448].

Ме на ві та зы хо дзя чы з па доб ных мер ка ван-
няў, 10 мая 1775 г. быў аб ве шча ны кон курс на 
пад рых тоў ку пад руч нi каў для ва я вод скіх і па вя-
то вых школ. Па яго ўмо вах, на ву коў цы па вiн ны 
бы лi да лiс та па да 1775 г. пры слаць пра спект 
да па мож ні ка (агуль нае ба чан не кні гі, яе струк-
ту ра, пе ра лік ужы тай лі та ра ту ры, пра па но вы па 
ме то ды цы вык ла дан ня), а так са ма ха ця б адзін 
на пі са ны раз дзел. Дас ла ныя ру ка пі сы пас-
ля аб мер ка ван ня i ўня сен ня заў ваг вяр та лі ся 
аў та ру з аба вяз кам да сту дзе ня 1777 г. прад-
ста вiць сам пад руч нiк. Аў та рам вып лач ва лі ся 
га на ра ры: па гіс то рыі на ту раль най, ло гі цы, кра-
са моў стве і па э зіі – 50 чырв. зл., ма тэ ма ты цы – 
100 чырв. зл., фі зіцы, ме ха ні цы – 150 чырв. зл. 
Улiч ва ю чы ад нос на не вя лi кую коль касць у кра-
і не асоб, здоль ных на пi саць якас ны пад руч-
нік, ле там 1775 г. Та ва рыс тва звяр ну ла ся за 
да па мо гай да еў ра пей скiх Ака дэ мій на вук – 
за меж ныя ву чо ныя маг лі да сы лаць ру ка пі сы 
на фран цуз скай ці ла цін скай мо вах (у Фран-
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цыі аб’ява рэ гу ляр на дру ка ва ла ся ў «Journal 
Encyclopedique») [8, с. 24]. 

Перад усі мі аў та ра мi бы лi пас таў ле ны нас-
туп ныя ўмо вы: па мя таць, што яны пі шуць для 
дзя цей з ін шым, чым у іх, жыц цё вым во пы там, 
све та пог ля дам і ўзроў нем ве даў, а та му раз-
дзе лы для вуч няў па він ны быць дак лад ны мі, 
сціп лы мі i дас туп ны мі; пі саць так, каб пры ват-
нае заў сё ды па пя рэд нi ча ла агуль на му, про-
стае – скла да на му, па чуц цё вае ўспры ман не – 
абстрактнаму ўяў лен ню; укан цы ўклю чыць раз-
дзел для нас таў ні каў з ме та дыч ны мі па ра да мі 
па вык ла дан ні кур са (як лепш рас тлу ма чыць 
пра вi ла ці пас ту лат, i ў чым яны звя за ны з паў-
ся дзён ным жыц цём); у якас ці пры кла даў змяс-
ціць спа сыл кі на на род ныя тра ды цыі, пры ро ду, 
ге аг ра фію і гіс то рыю Рэ чы Пас па лі тай; у да дат-
ках змяс ціць ма тэ ры я лы, ка рыс ныя ў жыц ці (па 
арыф ме ты цы – узо ры да ку мен таў, не аб ход-
ных для да ма вод ства і прад пры маль ніц тва; па 
ме ха ні цы – апі сан не па ра вых ма шын і ін шых 
ме ха ніз маў; па кра са моў стве – пе ра лік сло ва-
зва ро таў, пат рэб ных у пе ра піс цы). Аў та рам ра і-
ла ся спрас ціць тэкст (за кошт тэр мі на ло гіі) і не 
ўзга да ваць тое, што мож на ад клас ці для вы ву-
чэн ня ў стар шых кла сах ці ўні вер сі тэ тах [9, 
с. 84–93]. 

Уся го Та ва рыс тва вы да ла 29 кнiг: 17 пад руч-
нi каў (польс ка-ла цін ская гра ма ты ка, ма раль, 
ге аг ра фія, арыф ме ты ка, ге а мет рыя, ал геб ра, 
ан тыч ная і ўсе а гуль ная гіс то рыя, кра са моў ства 
і па э зія, фі зі ка, на род нае, пры род нае і па лі тыч-
нае пра ва, ме ха ні ка, ба та ні ка, за а ло гія, гі гі е на, 
ло гі ка і інш.), 6 ву чэб ных да па мож нi каў i 6 кнiг 
па ме то ды цы вык ла дан ня i аба вяз ках нас таў-
нi каў. Знай шоў свой вод гук і зва рот да сус вет-
най на ву ко вай су поль нас ці. Аў та рам раз дзе ла 
«Уво дзі ны ў фі зі ку» стаў ды рэк тар Вар шаў скай 
Ры цар скай шко лы не мец Я.М. Хю бэ. «Ло гі ку» 
на пі саў фран цуз скі фі ло саф Э. Кан дыльяк, а 
«Арыф ме ты ку» і «Ге а мет рыю» – швей цар скі 
ву чо ны С. Лю iль ер [10, с. 18].

Пры гэ тым не аб ход на адзна чыць, што пад-
руч ні кі па шэ ра гу най больш важ ных дыс цып-
лі н бы лі вы не се ны за ме жы кон кур су – іх на пі-
сан не да ру чы лі кан крэт ным асо бам. Най перш 
тут не аб ход на адзна чыць «Польс ка-ла цін скую 
гра ма ты ку» А. Кап чыньс ка га (1783), «Усе а-
гуль ную гіс то рыю» бра тоў К. і В. Скржэ тус кіх 
(1786), «Ма раль» А. Пап лаў ска га (1787), «Кра-
са моў ства і па э зію» Г. Пі ра мо ві ча (1792). Асоб-
нае мес ца ся род іх за няў да па мож нік М. Пра ка-
по ві ча па ас но вах польс кай мо вы і лі та ра ту ры 
«для па не нак» з ме та дыч ны мі па ра да мі для 
пры ват ных нас таў ніц і тры маль ні каў пан сі ё наў. 
Знач най па дзе яй для раз віц ця на род най ас ве ты 
ста ла вы дан не ў 1785 г. «Ле ман та ра для школ 
па ра фі яль ных». Пер шы яго раз дзел «На ву ка 

чы тан ня і пі сан ня» (А. Кап чыньс кі) зы хо дзіў з 
ана лі тыч на-сін тэ тыч на-вы маў лен ча га ме та ду, 
які на быў пры знан не ў сус вет най пе да го гі цы 
толь кі ў ХІХ ст. Дру гая час тка – «На ву ка лі ку» – 
бы ла на пі са на ма тэ ма ты кам і ас тра но мам 
А. Гаў роньс кім. Трэ ці раз дзел – «На ву ка бы та-
вая» (Г. Пі ра мо віч) апа вя даў пра ас но вы пры-
род на га пра ва, на леж ных па во дзін хрыс ці я-
ні на, ча ла ве ка і гра ма дзя ні на, а так са ма да ваў 
звес ткі па аса біс тай гі гі е не. Асаб лі ва тут адзна-
чаў ся аба вя зак ся лян пас лух мя на пад па рад-
коў вац ца свай му па ну і без да кор на пры маць 
сас лоў ны па дзел гра мад ства. У 1787 г. так са ма 
бы лі над ру ка ва ны і «Аба вяз кі нас таў ні ка па ра-
фi яль най шко лы» Г. Пі ра мо ві ча. Тут змя шчаў ся 
тэ а рэ тыч ны i пра ктыч ны ма тэ ры ял па ас ноў-
ных прад ме тах і ме та дыч ныя па ра ды па іх вык-
ла дан ні, пат ры я тыч ным, ма раль ным і фі зіч ным 
вы ха ван ні. Сам аў тар пад крэс лі ваў, што «вы ха-
ван не про ста га на ро да на дзвы чай не аб ход на 
для сап раў дна га і су цэль на га ашчас ліў лен ня 
ўся го краю» [11, с. 138]. 

Пос пе хі ў ас вет ніц кай дзей нас ці Та ва рыс-
тва бы лі вi да воч ны мі, але гэ та не аз на ча ла, 
што пра блем тут уво гу ле не паў ста ва ла. Па 
цэ лым шэ ра гу прад ме таў пад руч ні кі не бы лі 
вы да дзе ны – гіс то рыя мас тац тваў і ра мёс тваў, 
ар хі тэк ту ра, сельс кая гас па дар ка, мі не ра ло гія, 
ня мец кая і фран цуз ская мо вы, «на ву ка хрыс-
ці ян ская» і інш. Уза мен нас таў ні кам ра і ла ся 
на бы ваць за меж ныя кні гі, а так са ма звяр тац ца 
да ан тыч нас ці ды паў ся дзён нас ці. Іс тот ныя 
цяж кас ці ўзнік лі з раз мер ка ван нем вы да дзе ных 
пад руч ні каў: цэн тра лі за ва на ар га ні за ваць гэ ту 
спра ву не ўда ло ся, і з 1783 г. ёй за ня лі ся Га лоў-
ныя шко лы ў Кра ка ве і Віль ні. Аб тым, на коль кі 
вос трай бы ла да дзе ная пра бле ма свед чыць 
за гад рэк та ра Ві лен скай Га лоў най шко лы 
М. Па чо бу та ў 1787 г. аб пе ра да чы 6 да па мож ні-
каў па роз ных кур сах з Пін ска ў Бе лас ток. Пры-
чы на па доб ных пе ра мя шчэн няў – нас таў ні кі з 
экс-езу і таў ад маў ля лі ся вес ці за нят кі па тых  
дыс цып лі нах, якія не бы лі за бяс пе ча ны пад-
руч ні ка мі (у Вал ка выс ку і Ха ла пе ні чах у 1784–
1785 нав. г. не чы та лі ся фі зі ка і ба та ні ка, а ў 
Няс ві жы і Баб руй ску ў 1786–1787 нав. г. – 
ма раль). Пры гэ тым толь кi не вя лi кая час тка 
да па мож ні каў раз да ва ла ся бяс плат на, а ас тат-
нія вуч ні на бы ва лі за гро шы – кошт не ка то рых 
з іх да ся гаў 8 зл. (ал геб ра, ба та нi ка), а хi мiю 
Я. Сня дэц ка га аца ні лі ў 36,2 зл. (у той жа час 
ка шу ля каш та ва ла 2 зл., ку ры ца – 0,5 зл., а 
конь – 80 зл.). У цэ лым жа, пад руч нi каў у кла-
сах бы ло ма ла i нас таў ні кі па-ра ней ша му ўжы-
ва лі ме тад за вуч ван ня на па мяць цэ лых раз-
дзе лаў [12, с. 5].

Ма дэр ні за цыя ву чэб на-вы ха ваў ча га пра-
цэ су пат ра ба ва ла тры ва лай су вя зі са шко ла мі, 
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дзе на пра кты цы доб ра бы лі бач ны не да хо пы 
ме та дыч ных рэ ка мен да цый і но вых пад руч ні-
каў. Як раз Та ва рыс тва з гэ тай на го ды ста ла іні-
цы я та рам пе ра гля ду стаў лен ня да што га до вых 
рэ ві зій школ. У 1777 г. бы ла вы да дзе на Ін струк-
цыя для ві зі та та раў, якія па він ны бы лі асаб лі вую 
ўва гу звяр таць на ўзро вень на ву чан ня, склад 
вык лад чыц ка га кор пу са, за бес пя чэн не вуч няў 
пад руч ні ка мі і інш. Так са ма ім да ру ча лі ся зно-
сі ны з мяс цо вым на сель ніц твам, яко му па він ны 
бы лі тлу ма чыць змест школь ных рэ форм і 
да каз ваць, што яны даз во ляць мо ла дзі лепш 
пры ста са вац ца да паў ся дзён на га жыц ця. З улі-
кам гэ та га Аду ка цый ная ка мі сія пе ра важ на пры-
зна ча ла іх з чле наў Та ва рыс тва як най больш 
кам пе тэн тных і дас вед ча ных у школь ных спра-
вах. Пры чым, іх паў на моц твы бы лі вель мі знач-
ны мі. Г. Пі ра мо віч ле там 1782 г. рэ ка мен да ваў 
Аду ка цый най ка мі сіі зак рыць па вя то выя ву чы-
лі шчы ў Ві дзах і Сло ні ме з-за не вя лі кай коль-
кас ці тут вуч няў (не больш за 40 у кож най), што 
і бы ло хут ка зроб ле на [13, с. 35]. У цэ лым жа, 
як раз у вы ні ку па доб ных рэ ві зій быў на за па-
ша ны буй ны фак тыч ны ма тэ ры ял, які свед чыў 
аб не аб ход нас ці ўні фі ка цыі пас та ноў і пра грам, 
а так са ма юры дыч на га афар млен ня ста ту су 
нас таў ні ка.

Ме на вi та та му 27 снеж ня 1780 г. чле ны 
Та ва рыс тва рас па ча лi ка ды фi ка цыю ўсiх уні-
вер са лаў, прад пі сан няў, цыр ку ля раў i пра грам, 
якiя бы лi вы да дзе ны Аду ка цы най ка мi сi яй за 
перыяд свай го iс на ван ня. У пас та но ве I. Па тоц-
ка га ад 5 сту дзе ня 1781 г. мэ тай па доб най 
спра вы бы ла аб ве шча на пад рых тоў ка агуль-
на га Школь на га ста ту та. Ён быў не аб ход ны  
і ў якас ці срод ку аба ро ны ство ра най сіс тэ мы 
аду ка цыі, бо даз ва ляў пе ра бу да ваць ву чэб-
на-вы ха ваў чы пра цэс, не звяр та ю чы ўва гі на 
пра тэс ты кан сер ва тыў най шлях ты і нас таў-
ні каў з экс-езу і таў. У да дзе ным вы пад ку тра-
ды цы я на лізм дзяр жаў най сіс тэ мы Рэ чы Пас-
па лі тай цал кам па ды хо дзіў, бо ўжо пры ня тае 
ра шэн не бы ло вель мі цяж ка ад мя ніць без пра-
цяг лых дыс ку сій, аб мер ка ван няў, кан суль та-
цый і ін трыг.

З 29 сту дзе ня па 23 са ка ві ка 1781 г. чле ны 
Та ва рыс тва рэ гу ляр на збі ра лі ся для аб мер ка-
ван ня па ла жэн няў Школь на га ста ту та. Ён ук лю-
чаў 26 ар ты ку лаў, ства раў шых цэ лас ную сіс-
тэ му дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня аду ка цый най 
спра вай. 11 мая 1781 г. пра ект быў ух ва ле ны 
чле на мі Та ва рыс тва, але толь кі 30 жнiў ня ў 
Вiль нi i 3–5 ве рас ня ў Вар ша ве ад бы лi ся кан-
фе рэн цыi з удзе лам рэк та раў Га лоў ных школ, 
ва я вод скiх i асоб ных па вя то вых ву чы лiшч. На 
іх Школь ны ста тут быў пад пі са ны ўсі мі пры сут-
ны мі. Пас ля гэ та га яго ад пра ві лі ў шко лы для 
пра вер кi на пра кты цы. 5 кра са ві ка 1782 г. па ча-
ла ся Ге не раль ная ві зі та цыя, якая вы ву чы ла 

ўзнік шыя пра бле мы і мер ка ван ні нас таў ні каў. 
У ліс та па дзе гэ та га ж го да ў пры сут нас ці рэк та-
раў Га лоў ных школ на па ся джэн ні Та ва рыс тва 
бы лі агу ча ны спра ваз да чы ві зі та та раў і аб мер-
ка ва ны пра па на ва ныя зме ны ў пра екце (да ты-
чы лі ся аба вяз каў нас таў ні каў і раз мер ка ван ня  
школ па ак ру гах). У маi 1783 г. Школь ны ста-
тут зац вер дзі лі, і з но ва га ву чэб на га го да сіс-
тэ ма аду ка цыі Рэ чы Пас па лі тай ста ла пра ца-
ваць па но вых агуль ных для ўсіх пра ві лах [14, 
с. 97–99].

Ся род ас ноў ных па ла жэн няў Школь на га 
ста ту та не аб ход на вы лу чыць: ства рэн не дак-
лад най струк ту ры кі ра ван ня школь най спра-
вай; ар га ні за цыя «ака дэ міч на га сас лоўя», якое 
злу ча ла ўсіх нас таў ні каў у кар па ра цыю, меў-
шую ад мі ніс тра тыў ную ды су до вую аў та но мію; 
ук лю чэн не ў сіс тэ му свец кай аду ка цыі ма нас-
кіх пуб ліч ных школ; спе цы я лі за цыю нас таў ні-
каў стар шых кла саў і інш. Пры гэ тым кан троль 
за рэ ар га ні за цы яй школ зра біў Та ва рыс тва 
яшчэ больш уп лы во вым. Так, 25 мая 1786 г. 
сак ра тар Аду ка цый най ка мі сіі І. Гін таўт-Дзе-
вял тоў скі ме на ві та І. Па тоц ка му скар дзіў ся на 
тое, што з Па лес кай ак ру гі ўжо на 5 ме ся цаў 
спаз ня ец ца га да вая спра ваз да ча, ха ця гэ та 
спра ва ўва хо дзі ла ў лік аба вяз каў ад каз на га ў 
Аду ка цый най ка мі сіі за ВКЛ І. Храп то ві ча [15, 
с. 154].

Да мі на ваў І. Па тоц кі ў пы тан нях, якія да ты-
чы лі ся школь най спра вы і на Ча ты рох га до вым 
сей ме (1788–1792). Як раз ён уз на ча ліў Ка мі сію, 
якая вы ра ша ла пы тан ні, звя за ныя з ут ва рэн нем 
асоб най пі яр скай на ву чаль най ак ру гі. Ра зам 
з А. Чар та рый скiм і I. Храп то вi чам І. Па тоц кі 
ўдзель ні чаў у дап ра цоў цы Школь на га ста ту та. 
Ува хо дзіў ён і ў склад «Дэ пу та цыі па рэ фор ме 
фор мы ўла ды», якой прад ста віў у 1790 г. улас ны 
пра ект да лей ша га раз віц ця ў кра і не школь най 
спра вы. Згод на з ім, пра па ноў ва ла ся, пад па-
рад ка ваць дзяр жа ве ду хоў ныя се мі на рыі і на ві-
цы я ты; да ру чыць мяс цо вым ула дам кан троль 
за вы ка нан нем пас та ноў Аду ка цый най ка мі-
сіі; пры му сіць баць коў у аба вяз ко вым па рад ку 
ад да ваць дзя цей у шко лы; за ба ра ніць зай маць 
дзяр жаў ныя i цар коў ныя па са ды асо бам, якія 
не ма юць ся рэд няй аду ка цыі, а ў не ка то рых 
вы пад ках і ўні вер сі тэц ка га дып ло ма, з ураў нан-
нем апош ня га са шля хец кім зван нем [16, с. 40].  
На жаль, ства рэн не Тар га вiц кай кан фе дэ ра цыi 
i нас туп ныя па дзеі пе ра крэс лі лі ра шэн ні Ча ты-
рох га до ва га сей ма. Ад бы ла ся і рэ ар га ні за-
цыя Аду ка цый най ка мі сіі – 27 кра са вi ка 1793 г. 
яе па дзя лі лі на польс кую i лi тоў скую, а Та ва-
рыст ва ву чэб ных кніг лік ві да ва лі (апош няе 
па ся джэн не ад бы ло ся 19 кра са ві ка 1792 г.) 
[17, с. 16].

Пас ля лік ві да цыі Рэ чы Пас па лі тай зда ва-
ла ся, што ўсё зроб ле нае Та ва рыс твам бу дзе 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2011. № 2 Гiс то рыя48 49

ад ра зу ж ад ме не на, бо Ка ця ры на ІІ вель мі не га-
тыў на ста ві ла ся да школь ных рэ форм дадзе-
най тэрыторыі «по при чи не вред но го их уче ния, 
ос но ван но го на буй ствен ных на ча лах но вей-
ше го Фран цуз ско го су е муд рия, раз ру ша ю ще го 
все свя зи бла го уч реж ден ных об ществ и пра-
вле ний» [18, с. L]. А та му ва ўка зе ад 30 кас т-
рыч нi ка 1794 г. у да чы нен ні да мяс цо вых школ 
яна пат ра ба ва ла: «Про исте ка ю щее от них зло 
в са мом его ис точ ни ке изыс кать и ис ко ре нить» 
[19, с. 578]. У вы ні ку яго рэ а лі за цыі мяс цо выя 
чы ноў ні кі па ча лі за бі раць з ту тэй шых школь ных 
біб лі я тэк пад руч ні кі Та ва рыс тва па ан тыч най 
гіс то рыі, кра са моў стве, пры род ным і па лі тыч-
ным пра ве, бо ў іх ме лі ся сцвяр джэн ні «мо нар-
хи чес ко му об ра зу пра вле ния сов сем про тив-
ные» [20, с. 24]. Ад нак на пра кты цы за ме на 
іх на рус ка моў ныя ана ла гі пра ва лі ла ся. Тлу-
ма чы ла ся гэ та тым, што «к ра зу ме нию их не 
бы ло еще до воль но при го тов ле но юно шес-
тво но воп ри со е ди нен но го на ро да» [21, с. 141]. 
Пас ля ўт ва рэн ня ў 1803 г. Ві лен скай на ву чаль-
най ак ру гі яе ку ра тар кн. А. Чар та рый скі здо леў 
пра ктыч на цал кам за ха ваць у рэ гі ё не ра ней-
шую сіс тэ му ву чэб на-вы ха ваў ча га пра цэ су.  
20 жнiў ня 1804 г. Аляк сандр I зац вер дзіў «Пред-
на чер та ние ус тро е ния учи лищ в ок ру ге Им пе ра-
тор ско го Ви лен ско го уни вер си те та», дзе бы ло 
адзна ча на: «В рас по ря же нии вре ме ни и ча сов 
для на ук в учи ли щах Уни вер си тет сох ра нил 
по ря док, ка кой вве ден был пре жней Эду ка ций-
нной ко мис си ей», а та му вуч ні па вiн ны слу хаць 
«на у ки по ус та ву Эду ка ций нной ко мис сии» [22, 
с. ІХ].

Толь кі рас крыц цё ар га ні за цый фі ла ма-
таў і фі ла рэ таў, а так са ма па даў лен не паў-
стан ня 1830–1831 гг. пры вя лі да па чат ку ўні фі-
ка цыі мяс цо вай школь най спра вы з агуль на ім-
пер скай. Уп лыў у Бе ла ру сі ас вет ніц кай дзей-
нас ці Та ва рыс тва ву чэб ных кніг ад чу ваў ся яшчэ 
вель мі пра цяг лы час. Асоб ныя з вы да дзе ных 
ёй пад руч ні каў дру ка ва лі ся і ў па чат ку ХХ ст. 
(«Хі мія» Я. Сня дэц ка га). Ме на ві та яе да па мож-
ні кі зак ла лі ас но ву све та пог ля ду пра ктыч на ўсіх 
прад стаў ні коў ту тэй шай польс ка моў най лі та ра-
ту ры ХІХ ст. – Ада ма Міц ке ві ча, Юза фа Кра шэў-
ска га, Ула дзіс ла ва Сы ра ком лі, Элі зы Ажэш кі  
і інш. Ста ноў чым вы ні кам дзей нас ці Та ва рыст ва 
бы ло і тое, што яна сты му ля ва ла ак ты ві за-
цыю на ву ко ва-дас лед чай дзей нас ці ў ася род дзі 
на стаў ні каў, якія не толь кі рас па ча лі ком плек с-
нае дас ле да ван не Бе ла ру сі, але і ста лі ас ноў-
ны мі па пу ля ры за та ра мі пра грэ сіў ных ідэй эпо хі 
Ас вет ніц тва ў мяс цо вым гра мад стве.
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Summary
The scientific article is devoted insufficiently to the 

problem of educational activity of the Society of edu-
cational books developed in a domestic historical sci-
ence and its role in formation reforming on the Belarus 
areas in the last quarter of XVIІІth century. In the work 
the sphere of responsibility of the given organisation, 
the degree of its influence on real changes in school 
business, the relation to reforms from the population 
are studied. Also the value of educational comenissions’ 
achievements on evolution of the educational system of 
Belarus is analysed as well.
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