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Summary

The research article is devoted to the historiographical 
unexplored problem of the evolution of patriotic education 
in monastic schools in the national education of XVI – XVІII 
century. The basic reasans of its negative graduation and 
factors which inftenced the destuction of «Christian Cjsmo-
politanism» mith he proper correction of Ribbon Schods’ 
curricylum content are revealed. The main elementsof the 
patriotic education in the jesuits pedagogy are displayed 
the directions of neodernization of the educational process 
in the jesuits and piars schodes in the XVIII century are 
warned. The maind author’s attention is devoted to the 
teaching of history, morality, law and retoricofpatriotic and 
line character. Theguestion of the Belarusian “lithuanian” 
self-consciousness in monastic education of that time is 
considered.
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АйЧЫННАЯ ГІСТАРЫЯГРАфІЯ  
ДРУГОй ПАЛОВЫ XIX – ПАЧАТКУ XX ст. ГІСТОРЫІ 
АДУКАЦЫйНАй ДЗЕйНАСЦІ ЕЗУІТАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

Гісторыя дзейнасці манаскага каталіц-
кага ордэна езуітаў у сферы асветы 

на беларускіх землях – неад’емная частка мі-
нулага Бацькаўшчыны. Для дакладнага ра-
зумення аб’ектыўнага мінулага асэнсавання 

ролі ордэна езуітаў у развіцці адукацыі на тэ-
рыторыі Беларусі патрэбна назапасіць бага-
тую крыніцазнаўчую і гістарыяграфічную ба-
зу. Толькі яе дэталёвы аналіз дапаможа нам 
скласці сапраўдную гісторыю тых падзей, 
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якія адбываліся чатырыста гадоў таму. Без 
яе належнага гістарыяграфічнага вывучэння 
нельга вызначыць месца асветніцкай ролі ор-
дэна ў сістэме айчынных гістарычных ведаў. 
Таму вывучэнне эвалюцыі гістарыяграфіі да-
дзенай праблемы неабходна для разумення 
асноў агульнага гістарычнага працэсу. 

Апісальна-навуковы этап беларускай гіста-
рыяграфіі праблемы ўлічыў набыткі рускай 
і польскай навуковай літаратуры другой пало-
вы XIX – пачатку XX ст. Асвятленне мінулага 
падпарадкоўвалася задачам кіруючых колаў, 
накіраваных на стварэнне ў канцы XIX – пачат-
ку XX ст. расійскай праклерыкальнай гістарыя-
графічнай плыні для аховы праваслаўных тра-
дыцый. Назіралася залежнасць айчынных наву-
коўцаў ад дакументальнага матэрыялу по ль скіх 
архіваў. Гістарычная навука другой паловы 
XIX – 20-х гг. XX ст. прытрымлівалася антытэзы 
«Усход – Захад». Прыналежнасць гісторыкаў 
да таго ці іншага лагера – усходняга (пра вас-
лаўнага), заходняга (каталіцкага) – вызначыла 
напрамак асвятлення і тлумачэння гісторыі 
культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў. На 
сённяшні дзень выяўленне тэартыка-метадала-
гічных праблем, галоўных высноў айчыннай 
гістарыяграфіі пытання другой паловы XIX – 
20-х гг. XX ст., дазволіць вырашыць акрэсле-
ныя цяжкасці навуковага працэсу. Гэта таксама 
дасць магчымасць крытычна падысці да наву-
ковай значнасці ўсталяваных канцэптуальных 
падыходаў да гісторыі адукацыйнай дзейнасці 
езуітаў на беларускіх землях. З гэтай мэтай 
у артыкуле аўтар паспрабаваў даць якасную 
характарыстыку асноўным асаблівасцям тэн-
дэнцый у развіцці навуковай думкі праблемы 
на працягу другой паловы XIX – 20-х гг. XX ст.; 
прааналізаваць асновы метадалагічнай накі-
раванасці айчыннай гістарыяграфіі, канцэпту-
альныя падыходы, прадметнае дамінаванне 
вывучэння тэмы і ступень яе даследаванасці. 

У працэсе вывучэння пытання аўтар пры-
мяніла структурна-дыяхронны падыход з прымя-
неннем агульналагічных навуковых і спецыяль-
ных гістарычных метадаў пазнання, з дапамогай 
якіх былі выяўлены супярэчнасці і несупадзенні 
пазіцый у айчыннай гістарыяграфіі.

Прыём апісання ў даследчым працэсе вы-
вучэння гісторыі адукацыйнай дзейнасці 
езуітаў на тэрыторыі Беларусі ў апошняй трэці 
XVI – 20-я гг. XIX ст. з’яўляўся першасным і не-
абходным этапам пазнання, які выкарыс-
тоўвалі гісторыкі другой паловы XIX – 20-х гг. 
XX ст. Асноўныя тэндэнцыі ў даследаванні ас-
веты езуітаў на тэрыторыі Беларусі ўнеслі 
прадстаўнікі айчыннай гістарычнай навукі 
А. П. Дзем’яновіч [1], М. В. Доўнар-Запольскі [2], 
У. М. Ігнатоўскі [3], Я. Ф. Карскі [4], А. Кіркор [5], 
І. Я. Мітрашэнка [6], У. І. Пічэта [7] і інш. Адной 
з актуальных задач гісторыкаў з’яўлялася наву-

ковае вызначэнне ролі культурна-асветніцкай 
дзейнасці езуітаў у развіцці адукацыі і рэлігій-
нага жыцця на беларускіх землях. Прадстаўнікі 
дадзенага перыяду назапасілі першапачатко-
вую базу крыніц пытання, паводле якой вы-
значылі прабеларускі ракурс тэмы [8, с. 27]. 

Навуковае вывучэнне гісторыі культурна-
асветніцкай дзейнасці езуітаў пачыналася з па-

знавальнага апісання. Каштоўнасць «апавяда-
ючай» гісторыі праяўлялася ў рэканструкцыі 
падзей у фактах гісторыі. Так, абапіраючыся 
на плённую работу навукоўцаў Віленскага 
ўніверсітэта першай паловы XIX ст. па пошуку 
крыніцазнаўчага матэрыялу па праблеме, 
у асяроддзі айчынных гісторыкаў усталяваўся 
нацыянальна-гістарычны погляд на культурна-
асветніцкую дзейнасць езуітаў на беларускіх 
землях [8, с. 21]. Дадзеная справа непасрэдна 
была звязана з навуковай працай А. П. Дзем’яно-
віча «Иезуиты в Западной России в 1569–
1772 гг.» [1], М. В. Доўнар-Запольскага «Бела-
рускае мінулае» [2], Я. Ф. Карскага «Беларусы» 
[4], А. Кіркора «Живописная Россия» [5], І. Я. Міт-
рашэнкі «Иезуиты в Восточной части Белорус-
сии с 1579 по 1772 год» [6], А. Сапунова «За-
метка о коллегии и академии иезуитов в По-
лоцке» [9], К. В. Харламповіча «Западно-русские 
православные школы XVI – начала XVII века, 
отношение их к инославным, религиозное обуче-
ние в них и заслуги их в деле защиты православ-
ной веры и церкви» [10]. Так, работы беларускіх 
навукоўцаў выканалі ролю пераймальнікаў 
і праваднікоў навуковай спадчыны гіс то рыкаў-
езуітаў, унеслі значны ўклад у даследаванне 
духоўнай культуры і асветы Беларусі. 

У канцы XIX ст. гісторыі дзейнасці езуітаў 
на беларускіх землях была прысвечана манагра-
фія айчыннага навукоўца А. П. Дзем’яновіча [1]. 
Гісторык даследаваў механізмы адаптацыі 
езуітаў на Беларусі – «сферы ўплыву каталіцкай 
ідэалогіі» [1, c. 38], выявіў шляхі замацавання 
і пашырэння ўплыву ордэна на новых тэрыто-
рыях [1, c. 62–65]. А. П. Дзем’яновіч рэзка не-
гатыўна ахарактарызаваў прапаведніцкую і аду-
кацыйную місію езуітаў. Трэба адзначыць, што 
работа цалкам вызначыла заклапочанасць 
Праваслаўнай Царквы ў абароне ўласных інта-
рэсаў, выступіла супраць экспансійных прад-
пасылак каталіцызму, носьбітам якіх быў ордэн 
езуітаў [1, с. 38–40]. Разам з тым, А. П. Дзем’яновіч 
адзначыў выключную ролю езуітаў у «ратаванні 
лацінства ў Заходняй Расіі» [2, c. 38]. Нягле-
дзячы на ідэалагізаваны характар апісання 
гістарычных фактаў, гісторык сваёй працай 
актуалізаваў гісторыю дзейнасці езуітаў на на-
шых землях. 

Вызначальнай у вырашэнні большасці гіс-
тарычных аспектаў, звязаных з культурна-
асветніцкай дзейнасцю езуітаў на тэрыторыі 
Беларусі, можна назваць навуковую дзейнасць 
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айчыннага гісторыка А. К. Кіркора. Нарысы 
«Просвещение и народное творчество в Лит-
ве» [5, c. 97–136], «Умственные силы и сред-
ства образования» [5, c. 317–328], змешчаныя 
ў выданні «Живописная Россия» [5], былі пры-
свечаны гісторыі асветы беларускіх і літоўскіх 
зямель. У выданні адлюстраваны гістарычныя 
звесткі аб дзейнасці езуітаў на багатым 
крыніцазнаўчым матэрыяле. Вялікую ўвагу 
даследчык надаў пытанням адукацыйнай сіс-
тэмы езуітаў у Вільні [5, c. 102–110] і Полацку 
[5, c. 318–325]. Гісторык вызначыў найбольш 
вядомыя асветніцкія цэнтры, але пры гэтым 
падкрэсліў наяўнасць шырокай сеткі навучаль-
ных устаноў ордэна па ўсім ВКЛ [5, c. 105, 319]. 

Разглядаючы гісторыю стварэння і развіцця 
навучальных устаноў (Віленская езуіцкая ака-
дэмія, Полацкая езуіцкая акадэмія), А. К. Кіркор 
дакладна акрэсліў асноўныя напрамкі і сут-
насць асветніцкай місіі езуітаў на беларускіх 
і літоўскіх землях. На старонках працы гіс-
торык звярнуў увагу на праблему фарміра-
вання грамадскай свядомасці беларускай 
шляхты пад непасрэдным уплывам развітой 
адукацыйнай сістэмы езуітаў [5, c. 106]. Наву-
ковец паспрабаваў разгледзець біяграфічныя 
вобразы асноўных рэктараў Віленскай і Полац-
кай акадэмій, а таксама прафесарскага саста-
ву. Трэба адзначыць, што аўтар імкнуўся як 
мага паўней раскрыць «ачалавечаны» вобраз 
езуіта-асветніка, апісваючы іншую рэальнасць 
гістарычнага мінулага – паўсядзённыя элемен-
ты жыцця [5, c. 322]. 

Дакументальная база даследавання гісто-
рыі культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў 
папоўнілася ўнікальнымі матэрыяламі, выяў-
ленымі гісторыкам А. П. Сапуновым у канцы 
XIX ст., выдадзенымі ў зборніку «Віцебская ста-
рына». Навукоўцам была прадстаўлена для 
аналізу брашура «Заметка о коллегии и акаде-
мии иезуитов в Полоцке» [9]. Дадзеная ана-
німнае выданне змяшчала інфармацыю аб 
дзейнасці езуітаў у сферы адукацыі. З пазіцыі 
крытычнага аднабаковага погляду ананімным 
аўтарам былі разгледжаны прынцыпы вучэбна-
выхаваўчай сістэмы выкладання езуітаў [9, 
c. 15–30]. Нягледзячы на папулярны характар 
брашуры, дадзеная гістарыяграфічная крыніца 
ўтрымлівала погляд простага абывацеля 
на асветніцкую дзейнасць езуітаў на беларускіх 
землях. Дакументальная аснова, назапашаная 
А. П. Сапуновым, паслужыла базай да далей-
шага вывучэння гісторыі асветы езуітаў.

Канец XIX ст. быў вызначаны таксама рабо-
тай ураджэнца Гродзенскай губерні К. В. Хар-
ламповіча «Западно-русские православные 
школы XVI – начала XVII века, отношение их 
к инославным, религиозное обучение в них 
и заслуги их в деле защиты православной веры 
и церкви» [10]. У даследаванні К. В. Харламповіч 

звярнуў увагу на канкурэнтныя адносіны ў сфе-
ры адукацыі паміж праваслаўнымі і каталіцкімі 
навучальнымі ўстановамі. Пры гэтым адзначыў 
палітызаваны характар асветніцкай дзейнасці 
езуітаў, накіраванай на павелічэнне колькасці 
вернікаў Каталіцкага Касцёла сярод шляхты 
ВКЛ [10, c. 231]. Разам з тым, К. В. Харламповіч 
не абверг наяўнасць высокіх прафесійных 
здольнасцей настаўнікаў-езуітаў, якія маглі б 
з поспехам вырашыць адпаведную задачу [10, 
c. 86]. Такім чынам, навуковец вызначыў у сва-
ёй працы гістарычны аспект, які быў звязаны 
з вывучэннем «адносін» паміж дзвюма хрыс-
ціянскімі навучальнымі сістэмамі (праваслаў-
най і каталіцка-езуіцкай). 

Айчынны гісторык пачатку XX ст. І. Я. Міт-
рашэнка ў зборніку «Віцебская старына» змяс-
ціў работу, прысвечаную дзейнасці езуітаў ва 
ўсходняй частцы Беларусі да 1772 г. [6]. Разбор 
дадзенага выдання выявіў шэраг арыгіналь-
ных поглядаў аўтара на тэму асветніцкай спра-
вы ордэна. Трэба адзначыць, што найбольш 
даследаванымі навукоўцам з’яўляюцца гіста-
рычныя сюжэты, звязаныя з адукацыйнай мі-
сіяй езуітаў у г. Оршы і г. Полацку [6 c. 2–13; 
c. 47–50]. У цэлым, І. Я. Мітрашэнка прызнаў 
прафесійнасць і ўнікальнасць езуітаў-настаў-
нікаў, падкрэсліў дабрачынны характар дзей-
насці членаў ордэна, што садзейнічала «павы-
шэнню аўтарытэту настаўнікаў-езуітаў сярод 
мясцовай шляхты...» [6, с. 47]. Навуковец 
выявіў у працы асноўныя пастулаты «Уста-
ву» – галоўнага дакумента навучальных уста-
ноў ордэна, якія былі накіраваны, на думку 
аўтара, на рэгламентацыю і забарону інавацый 
у адукацыйнай сферы. Разам з тым, І. Я. Міт-
рашэнка падкрэсліў наяўнасць у прафесараў-
езуітаў імкнення да развіцця навуковых ведаў, 
пераемнасці і сінтэзу культурных набыткаў Ус-
ходу – Захаду [6, с. 50]. Аўтар акцэнтаваў увагу 
на ўзнікненні супярэчнасцей паміж традыцый-
нымі ўстаноўкамі ордэна і тымі працэсамі, якія 
паспелі разбурыць схаластычнасць і кансерва-
тызм выкладання, неслі прагрэс і інавацыі 
ў сферу адукацыі. 

М. В. Доўнар-Запольскі адукацыйную дзей-
насць езуітаў разглядаў у кантэксце працэсаў 
паланізацыі і акаталічвання беларусаў. На ста-
ронках газеты «Минский листок» ён надрукаваў 
цыкл артыкулаў «Беларускае мінулае» [2], дзе 
быў упэўнены, што пашырэнне культурнага 
ўплыву грамадска-палітычнай і рэлігійнай элі-
ты Польшчы нанесла моцны ўдар па самас-
тойнасці і дэмакратычных традыцыях бела-
русаў [2, c. 334]. Аўтар падкрэсліў негатыўны 
ўплыў дзейнасці польскіх палітычных колаў, 
у тым ліку і лідараў ордэна езуітаў, у напрамку 
паланізацыі беларусаў. М. В. Доўнар-Запольскі, 
адзін з першых айчынных гісторыкаў, імкнуўся 
падкрэсліць унікальнасць і самабытнасць куль-
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туры беларускага народа. Прапольскі ўплыў 
езуітаў разглядаўся навукоўцам як перашкода 
для фарміравання нацыянальнай культуры бе-
ларускага этнасу.

У распрацоўку асобных аспектаў даследу-
емай праблемы значны ўклад унёс артыкул 
У. І. Пічэты «Пытаньне аб вышэйшай школе 
на Беларусі ў мінулым» [7]. У.  І. Пічэта на асно-
ве спраў архіва Міністэрства народнай асветы 
даследаваў гістарычныя перадумовы існаван-
ня вышэйшай навучальнай установы на тэры-
торыі ВКЛ. На яго думку, асновы ўзнікнення бе-
ларускага ўніверсітэта вядуць ад стварэння 
«Віленскай Езуіцкай Акадэміі» [7, с. 10]. 
У. І. Пічэта ў даследаванні выявіў працэс «ба-
рацьбы» паміж усходняй (праваслаўнай) і за-
ходняй (каталіцкай) традыцыямі вучэбнага 
працэсу [7, c. 14–15]. Гісторык адзін з першых 
падняў праблему самаідэнтыфікацыі гіста-
рычнага мінулага беларусаў у рэлігійных су-
светна-гістарычных працэсах XVI–XVIII стст.

У. М. Ігнатоўскі ў «Кароткім нарысе гісторыі 
Беларусі» ў раздзеле «Берасьцейская царкоў-
ная унія 1596 г.» [3, с. 118–119] схематычна 
раскрыў асветніцкую дзейнасць ордэна езуітаў 
у кантэксце гісторыі контррэфармацыйных 
працэсаў, якія адбываліся на тэрыторыі ВКЛ. 
Адносіны аўтара да дзейнасці езуітаў вы-
нікаюць з кароткай якаснай характарыстыкі 
дзеячаў ордэна, якая прысутнічае ў тэксце: 
«Усё гэта былі людзі разумныя, вучоныя, доб-
рыя прамоўцы, энэргічныя і стройна орга-
нізованыя» [3, с. 118]. Нягледзячы на непры-
мальную пазіцыю гісторыка ў дачыненні да на-
вязвання езуітамі Берасцейскай уніі, якая 
«накіравана на тое, каб скасаваць незалеж-
насьць Літоўска-Беларускага гаспадарства» [3, 
с. 125], да пытання аб адукацыйнай справе 
езуітаў ён адносіўся памяркоўна. Так, гісторык 
на старонках працы адзначыў прысутнасць на-
лежных прафесійных якасцей прадстаўнікоў 
ордэна. Гісторык імкнуўся да аб’ектыўнасці 
пры аналізе ўзроўню езуіцкай адукацыі.

Этап станаўлення беларускай гістарыя-
графіі праблемы ўвабраў набыткі рускай і поль-
скай навуковай літаратуры другой паловы 
XIX – пачатку XX ст. Наяўнасць уплыву з боку 
іншанацыянальных гістарыяграфічных плыняў 
на станаўленне айчыннай гістарычнай навукі 
з’яўлялася асаблівасцю развіцця гістарыягра-
фіі Беларусі [8, с. 27]. 

Адной з актуальных задач беларускіх гіс-
торыкаў з’яўлялася навуковае вызначэнне ролі 
культурна-асветніцкай дзейнасці езуітаў на бе-
ларускіх землях у апошняй трэці XVI – 20-х гг. 
XIX ст. Для яе вырашэння неабходнай умовай 
для даследчыкаў стаў пошук згубленых 
першакрыніц тэмы. Суб’ектывісцкая метада-
логія, накіраваная на тлумачэнне гістарычнага 

працэсу дзеяннямі вышэйшых асоб, паступова 
саступіла месца навуковай метадалогіі, якая 
ўвабрала сукупнасць агульнанавуковых і ўласна-
гістарычных метадаў. Пачалося актыўнае на-
запашванне крыніцазнаўчай базы гісторыі ас-
веты езуітаў на беларускіх землях [8, с. 28]. 

Даследаванні айчынных гісторыкаў другой 
паловы XIX – пачатку XX ст. садзейнічалі 
ўстанаўленню і замацаванню асноў нацыяналь-
най гістарычнай навукі адносна гісторыі 
культурна-асветніцкіх спраў езуітаў на бела-
рускіх землях. Ацэначны погляд навукоўцаў 
на адукацыйную дзейнасць езуітаў зыходзіў 
з прынцыпаў непарушнасці самабытнасці 
і самастойнасці беларускай культуры. Дадзе-
ныя настроі адчувальны ва ўсіх працах другой 
паловы XIX – 20-х гг. XX ст. У гэтым кантэксце 
адлюстроўвалася дзейнасць езуітаў, якая вы-
трымлівала рэзкую крытыку з боку гісторыкаў. 
Новыя тэндэнцыі ў даследаванні культуры і ас-
веты Беларусі ўнеслі айчынныя гісторыкі другой 
паловы XIX – 20-х гг. XX ст. Але ў іх працах, ня-
гледзячы на сабраны і па-свойму асэнсаваны 
ў іх цікавы матэрыял, яшчэ не было адказу 
на многія пытанні гісторыі асветы Беларусі. Так, 
вывучэнне гісторыі езуіцкай асветы паказала 
адсутнасць у айчыннай гістарыяграфіі комплекс-
нага абагульняльнага даследавання, прысвеча-
нага аналізу стану адукацыі езуітаў на тэрыторыі 
Беларусі. Гістарычныя аспекты адукацыйнай 
работы езуітаў разглядаліся навукоўцамі вы-
ключна ў кантэксце палітычна-рэлігійных пра-
цэсаў еўрапейскага значэння, мелі апісальны 
характар і не выходзілі за межы разгляду асноў-
ных адукацыйных цэнтраў ордэна – Віленскай 
і Полацкай акадэмій. Гісторыя навучальных 
устаноў сярэдняга тыпу засталася не асветлена 
даследчыкамі дадзенага гістарыяграфічнага пе-
рыяду [8, с. 28].

Такім чынам, характэрнай рысай гістарыч-
най творчасці вышэйназваных дзеячаў на-
вукі – барацьба з супрацьлеглымі канцэп-
цыямі ў дачыненні да нацыянальнай гісторыі 
Беларусі: масквацэнтрычнай (руская гістарыя-
графія) і варшавацэнтрычнай (польская гіста-
рыяграфія). Прынцып класічнага гістарызму, 
пакладзенага ў аснову вядучага падыходу 
пры тлумачэнні гістарычных падзей культурна-
асветніцкай дзейнасці езуітаў на беларускіх 
землях у апошняй трэці XVI – 20-х гг. XIX ст., 
быў адлюстраваны ў працах навукоўцаў да-
дзенага перыяду і стаў сімвалам гістарыя-
графічнай эпохі другой паловы XIX – 20-х гг. 
XX ст. [8, с. 28].
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Summary

The main tendency aspects of native scientific 
idea development in the history of educational activ-
ities of Jesuits in Belarus in the second half XIX – 
20s in XX centuries are characterized in the article.

The work of national historians who created the 
base for research of the representativity level of this 
topic in the sience is a subject of historiographical 
analysis. Theoretical and methodological problems 
are revealed, and the main historiographical results 
are provided.

Паступіў у рэдакцыю 17.12.2015 г.
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кандыдат гістарычных навук,  

дацэнт кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі БДПУ

ДАРЭВАЛЮЦЫйНАЯ ГІСТАРЫЯГРАфІЯ СПЕЦЫфІКІ 
НАЦЫЯНАЛЬНЫХ АДНОСІН НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў КАНЦЫ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ ст. 

Праблематыка асэнсавання сутнасці на-
цыянальных адносін на мяжы ХІХ– 

ХХ стст. разглядалася галоўным чынам пры 
даследаванні гісторыі пэўных палітычных пар-
тый, а таксама нацыянальных рухаў азнача-
нага перыяду. У пачатку ХХ ст. актывізацыя 
нацыянальна-вызваленчых рухаў у гады Пер-
шай расійскай рэвалюцыі, дзейнасць Дзяр-
жаўнай думы ў сферы нацыянальнай палітыкі 
сталі пабуджальнымі матывамі для публікацыі 
шэрага даследаванняў, якія былі прысвечаны 
тэарэтычнай распрацоўцы праблем нацыя-
нальнага будаўніцтва ў Расійскай імперыі. 
Большасць аўтараў гэтых публікацый былі 
ўдзельнікамі або сведкамі многіх палітычных 
падзей пачатку стагоддзя, што надавала іх 
працам пэўную эмацыянальную афарбоўку. 
Сам факт з’яўлення такіх даследаванняў 
сведчыў аб тым, што ў грамадстве ўзнікла ці-
кавасць да нацыянальных праблем, якія сталі 
прадметам абмеркавання сярод розных пла-
стоў грамадства.

Фармуляванне партыйных праграм і перад-
выбарчых платформ стала грунтоўным стыму-
лам для з’яўлення публікацый, якія прапаган-
давалі вырашэнне нацыянальнага пытання 
на аснове раўнапраўя, культурна-нацыяналь-
най і абласной аўтаноміі, федэрацыі. Адным 
з ідэолагаў шырокай дэцэнтралізацыі Расій-
скай імперыі, прыхільнікам аўтаноміі стаў вя-
домы прававед і тэарэтык Канстытуцыйна- 
дэмакратычнай партыі (КДП) Ф. Ф. Какошкін. 
У кнізе «Автономия, федерация и националь-
ный вопрос», якая была выдадзена пад рэдак-
цыяй тэарэтыка канстытуцыяналізму У. М. Ге-
сэна, абранага ў 1907 г. дэпутатам ІІ Дзяржаў-
най думы, разам з прынцыпамі аўтаноміі 
і федэрацыі сцвярджалася неабходнасць на-
дання кожнай нацыянальнасці «права на сама-
вызначэнне ў пытаннях культуры» [1, с. 4].

З пазіцый аўтаноміі, шляхоў разумнай 
дэцэнтралізацыі, праблемы ўзаемаадносін тэ-
рыторый і народаў, якія іх насяляюць у шмат-
нацыянальнай дзяржаве, падыходзіў вядомы 
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