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Summary

The views of local Soviet researchers on the his-
tory of Christian denominations in the BSSR and West-
ern Belarus in the 20–30ies of the twentieth century are 
analysed. The author describes the research methodol-
ogy, the main directions for the development of theme 
historiography and identifies key issues presented in 
the papers of that time. The source base of Belarusian 
researchers of the prewar and postwar period in the his-
tory of Christian denominations in Belarus is conside
red.
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У.М. За валь нюк,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, ксёндзма гістр,  

нас та я цель Мін ска га Кас цё ла Свя то га Сы мо на і Свя той Але ны

ДАС ЛЕ ДА ВАН НЕ ПОС ТУ РА СІЙ СКІ МІ ЦАР КОЎ НЫ МІ  
ГІС ТО РЫ КА МІ Ў XVIII – ПЕР ШАЙ ПА ЛО ВЕ ХIХ ст.

На пра ця гу ста год дзяў хрыс ці ян ства 
вы зна ча ла ідэ а ло гію гра мад ска га раз-

віц ця Еў ро пы. Па зі цыя Цар квы знач на ўплы-
ва ла на ход гіс та рыч ных па дзей. Цар коў нае 
ву чэн не на паў ня ла рэ лі гій ным змес там све та-
пог ля ды як асоб на га ін ды ві да, так і гра мад ства 
ў цэ лым. Ад ным з  важ ней шых яго кам па нен-
таў доў гі пе ры яд бы ло посніц тва, якое сён ня 
на раў не з ду хоў ным ад ра джэн нем па шы ра ец ца 
ў бы лых са вец кіх рэс пуб лі ках. Вы шэй паз на ча-
нае вык лі кае па вы ша ную ці ка васць да гіс то рыі 
яго дас ле да ван ня ў ра сій скай цар коў най гіс та-
ры яг ра фіі і з’яў ля ец ца ак ту аль най і на дзён най 
пра бле май.

Мэ та дас ле да ван ня: вы я віць спро бы вы ву-
чэн ня пос ту ра сій скі мі цар коў ны мі гіс то ры ка мі 
пад час за ра джэн ня і раз віц ця рус кай цар коў най 
гіс та ры яг ра фіі. Гіс та ры яг ра фіч ныя пра цы, што 
ад люс троў ва лі раз віц цё цар коў на-гіс та рыч най 
на ву кі, неш мат лі кія. Пер шын ство ся род да сле-
да ван няў па гіс то рыі хрыс ці ян ства, Цар квы 
і пос ніц тва ра сій скай цар коў най гіс та ры яг ра фіі, 
у яе па чат ко вы пе ры яд (XVIII – пер шая па ло ва 
ХIХ ст.) на ле жыць А.П. Ле бе дзе ву [1].

Знач ным ук ла дам у гіс та ры яг ра фію гіс то рыі 
пра вас лаўя з’яў ля юц ца пуб лі ка цыі А.У. Кар та-
шо ва [2], Р. Фла роў ска га [3], М.М. Глу ба коў ска га 
[4]. Апош ня му, ак ра мя на ры саў аб асоб ных цар-
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коў ных на ву коў цах, на ле жыць дас ле да ван не 
«Рус ская бо гос лов ская на у ка в ее ис то ри че-
ском раз ви тии и но вей шем сос то я нии», на пі са-
нае ў 1917 г. і ўпер шы ню над ру ка ва нае (у ска-
ро ча най рэ дак цыі) у 1919 г. (г. Пет раг рад). Праб-
ле мы раз віц ця гіс та ры яг ра фіч на га ком плек су 
ад люс тро ва ны ў ра бо тах С. Пуш ка ро ва [5], 
М.І. Сон ца ва [6], А.У. Сі да рэн кі [7], апуб лі ка ва-
ных у кан цы ХХ – па чат ку ХХI ст. Ад нак не аб-
ход на звяр нуць ува гу на фраг мен тар насць 
у дас ле да ван нях тэ мы пос ту ў гіс та ры яг ра фіі, 
пры све ча най гіс то рыі ста наў лен ня ра сій скай 
гіс та рыч най на ву кі.

Пер шая чвэрць XVIII ст. ста ла ча сам вя лі-
кіх і лё са выз на чаль ных пе раўтва рэн няў, якія 
датычыліся пра ктыч на ўсіх ба коў жыц ця Ра сіі. 
Ма гут ны рэ фар ма тар скі ім пульс, што зак ра-
нуў сфе ру гу ма ні тар ных на вук, быў за да дзе ны 
з пры хо дам да ўла ды Пят ра I і кі ра ван ня ім 
ра сій скай дзяр жа вай. Зац вяр джэн не аб са лю тыс ц-
кай дзяр жа вы, яе ак тыў ная ўнут ра ная і знеш няя 
па лі ты ка вы лу ча лі на дзён ныя пат рэ бы іх ідэ а ла-
гіч на га аб грун та ван ня. Пе ра ме ны, якія ад бы ва-
лі ся ў кра і не, ства ра лі но выя ўмо вы для раз віц ця 
гіс та рыч ных ве даў, пры нцы по вым ста ла па мян-
шэн не ўплы ву Цар квы на куль ту ру, уз нік нен не 
свец кай аду ка цыі [8, с. 60].

У паз на ча ны пе ры яд з’яў ля юц ца свец кія 
на ву чаль ныя ўста но вы, уво дзіц ца больш лёг-
кі для ўспры ман ня ал фа віт, дру ку юц ца свец кія 
кні гі, на ла джва ец ца вы пуск га зет. Вы шэй паз на-
ча нае да ло штур шок для з’яў лен ня гіс та рыч най 
лі та ра ту ры. З гэ та га ча су ўста лёў ва ец ца су вязь 
з за ход не еў ра пей скай гіс та ры яг ра фі яй, пе ра-
кла да юц ца ра бо ты па ўсе а гуль най гіс то рыі, 
ся род якіх цэн траль нае мес ца ад во дзі ла ся пра-
цы Са му і ла Пуф сі дор фа – пры хіль ні ка тэ о рыі 
«на ту раль на га пра ва» – «Уво дзі ны ў гіс то рыю 
Еў ра пей скую». Ме на ві та з ву чэн нем аб на ту-
раль ным пра ве і гра мад скім да га во ры ў XVIII ст. 
звяз ва ец ца фі ла соф скае асэн са ван не гіс то-
рыі. Прад стаў ні ка мі тэ о рыі на ту раль на га пра-
ва, пра вад ні ка мі но вых ідэй у на ву цы ста лі Фе а-
фан Пра ка по віч, В.М. Та ці шчаў, М.В. Ла ма но-
саў, М.М. Шчар ба таў [6, с. 96; 7, с. 41–45].

Ба гас лоў ская тра ды цыя ра зу мен ня гіс то-
рыі ў XVIII ст. раз ві ва ец ца па ра лель на са свец-
кай аду ка цы яй. Пра нік нен не ж еў ра пей скіх 
ве даў ста віць рус кае ба гас лоўе перад пра бле-
май вы ба ру, па коль кі пры знаць мно гія пас ту-
ла ты за ход не еў ра пей скай рэ лі гій най куль ту ры 
без шко ды для пра вас лаўя бы ло не маг чы ма. 
Р. Фла роў скі лі чыў «раз рыў у цар коў най свя до-
мас ці са мым тра гіч ным з вы ні каў Пят роў скай 
эпо хі», больш та го, ня бач ны раз лом ад быў ся 
ў цар коў ным гра мад стве. Яно па дзя лі ла ся на 
«рэ фар ма та раў» і «тра ды цы я на ліс таў». Пер-
шыя ак тыў на пра ца ва лі на ка рысць ба гас лоўя 
і гіс то рыі, ін шыя не ба чы лі ў гэ тым ні я ка га сэн-
су [6, с. 101].

Пры ана лі зе ком плек су гіс та ры яг ра фіі рус-
кай цар коў най гіс то рыі гіс то рык цар квы А.У. Кар-
та шоў кан ста та ваў, што як спе цы яль ная дыс-
цып лі на яна цал кам на ле жыць ХIХ ст. Ад нак 
гле бу для з’яў лен ня цар коў най гіс то рыі Ра сіі 
пад рых та ва ла XVIII ст., якое ак ты ві за ва ла рас-
пра цоў ку рус кай гіс то рыі на о гул [2, с. 12].

Важ ным фак та рам за ра джэн ня цар коў-
най гіс та ры яг ра фіі бы ло ўсве дам лен не не аб-
ход нас ці ўвя дзен ня вы ву чэн ня гіс то рыі ў рус кіх 
ду хоў ных шко лах. «Ду хоў ны рэг ла мент», скла-
дзе ны пап леч ні кам Пят ра I Фе а фа нам Пра ка-
по ві чам, прад піс ваў рас паў сю джван не і ўлад ка-
ван не ду хоў ных школ у Ра сіі, дзе прад угле джва-
ла ся вык ла дан не цар коў най і гра ма дзян скай 
гіс то рыі.

Ас ноў ны тэкст «Ду хоў на га рэг ла мен ту» 
скла даў ся з 3-х час так. Пад ра бяз ная пра гра ма 
ства рэн ня ду хоў ных ву чы лішч пры во дзі ла ся 
ў 2-й час тцы. На 1-е мес ца ста ві ла ся пра бле ма 
ад бо ру нас таў ні каў. Па вод ле «Ду хоў на га рэг ла-
мен ту», ву чы лі шчы па він ны бы лі быць за кры-
ты мі ўста но ва мі кляш тар на га ты пу на ча ле 
з рэк та рам і прэ фек там, ут рым лі вац ца на срод кі 
ар хі е рэй скіх да моў і збо ру з цар коў ных і ма нас-
тыр скіх зя мель. Пры ву чы лі шчах ад кры ва лі ся 
ін тэр на ты («се мі на рыі») з цар ква мі, біб лі я тэ кі. 
Курс на ву чан ня па дзя ляў ся на 8 кла саў, вык ла-
да лі ся ла цін ская, грэ час кая, ста ра жыт на яў рэй-
ская і цар коў нас ла вян ская мо вы, ге аг ра фія, гіс-
то рыя, арыф ме ты ка, ге а мет рыя, ло гі ка, ды я-
лек ты ка, ры то ры ка, фі зі ка, ме та фі зі ка, па лі ты ка 
і ба гас лоўе (на пра ця гу 2 га доў) [9, с. 434–435].

Пас ля смер ці Пят ра І ход рэ форм у аду ка-
цыі і на ву цы, рэ а лі за цыя іх у пра ктыч най плос-
кас ці знач на за ма ру дзі лі ся. Про та і е рэй Ры гор 
Фла роў скі ў сва ім дас ле да ван ні «Шля хі рус-
ка га ба гас лоўя» ўказ вае на за па во лен не хо ду 
рэ форм, спа сы ла ец ца на ін струк цыю Ка ця-
ры ны II Свя то му Сі но ду, дзе ім пе рат ры ца адзна-
чы ла: «... і праз 40 га доў па вы дан ні Рэг ла мен ту 
... се мі на рыс ты не ве да юць ні гіс то рыі цар коў-
най, ні гіс то рыі гра ма дзян скай» [3, с. 397], а гіс-
та ры ёг раф рус ка га пра вас лаўя А.П. Ле бе дзеў, 
ха рак та ры зу ю чы ста наў лен не і раз віц цё дас ле-
да ван няў цар коў най гіс то рыі, лі чыў, што гэ тыя 
спро бы ме лі ма ла пос пе ху. Так бы ло не толь кі 
ў па чат ку, але і на пра ця гу ўся го XVIII ст. [1, 
с. 397].

Ад нак адзна чым, што ў ся рэ дзі не ста год-
дзя ўсё ж вый шаў пер шы да па мож нік па тэ а ло гіі 
бу ду ча га міт ра па лі та Пла то на (Леў шы на) [10], 
дзе дэ та лё ва разглядаўся пра ві дэн цы я лізм як 
дас лед чы ме тад. Адзна чым, што Пла тон плён на 
бу дзе пра ца ваць і як гіс то рык Цар квы. Ён ра зу-
меў і аб грун тоў ваў пра ві дэн цы я лізм, пры маў 
як ак сі ё му, што гіс та рыч ны эпі зод, які ўвай шоў 
у гіс то рыю, кры ты цы не пад ля гае; ёй належыць 
толь кі асэн са ван не эпі зо да, якое мо жа грун та-
вац ца на глы бо кім ве дан ні ба гас лоў скай тра ды-
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цыі, якая і бу дзе выз на чаць іс насць або па мыл-
ко васць выс ноў пра яго.

Ацэн ку эпі зо ду мож на даць та ды, ка лі вы зна-
чы лі ся з вы ва да мі. Ас но вай ацэн кі з’яў ля юц ца 
каш тоў нас ныя ары ен та цыі пра вас лаў най даг-
ма ты кі, дзе Бог ёсць даб ро, а зло – ад ступ-
лен не ад Бо га. Ста ноў чы (па ву чаль ны) эпі зод 
свед чыць пра яго пры сут насць у тва ры май сут-
нас ці, ад моў ны гіс та рыч ны эпі зод – аб па ту-
ран ні Бо жым. Ад сюль гіс то рыя рас па да ец ца на 
бяс кон цую се рыю сю жэ таў са ста ноў чай або 
ад моў най па ву чаль нас цю. Па шы рэн не гіс та-
рыч ных ве даў – гэ та не ана ліз і кры ты ка, а зда-
бы ван не но вай ін фар ма цыі аб ра ней не вя до-
мых гіс та рыч ных сю жэ тах і ўклю чэн не іх у гіс та-
рыч нае апа вя дан не.

Па доб ная гіс та рыч ная кан цэп цыя, у свят ле 
якой гіс та рыч ны пра цэс мыс ліц ца як рэ а лі за цыя 
Бос ка га прад ра кан ня, вык лю ча ла та кія на ва цыі, 
як ву чэн не аб на ту раль ным пра ве і гра мад скім 
да га во ры і цал кам ад па вя да ла за да чам, якія 
ста яць перад цар коў най гіс та рыч най на ву кай. 
У гэ ты пе ры яд ад бы ва ец ца на ро шчван не ма сы 
гіс та рыч ных кры ніц, увя дзен не іх у на ву ко вы 
ўжы так [6, с. 104–107].

На не на леж нае ста но ві шча цар коў на-гіс-
та рыч най на ву кі ў ду хоў ных шко лах зноў звяр-
ну лі ўва гу ў ца ра ван не Паў ла. Указ Сі но да, які 
прад піс ваў увес ці ў се мі на ры ях і ду хоў ных ака-
дэ мі ях вы ву чэн не ка рот кай цар коў най гіс то рыі, 
з’явіў ся ў са мым кан цы XVIII ст. Вы ка наў цы ўка-
за (цар коў ныя іе рар хі) прыйшлі да дум кі, што 
ка лі ўве дзе на цар коў ная гіс то рыя ў ко ла на вук, 
то аба вяз ко ва па він ны быць і кні гі, па якіх мож-
на бы ло б яе вы ву чаць. Да гэ та га ча су ў якас ці 
ву чэб ных да па мож ні каў у се мі на ры ях і ака дэ-
мі ях ужы ва лі ся цар коў на-гіс та рыч ныя са чы-
нен ні, на пі са ныя на ла цін скай мо ве і ў ас ноў-
ным пра тэс тан цкі мі тэ о ла га мі. А.П. Ле бе дзеў 
адзна чаў, што па та кіх ма тэ ры я лах ву чыц ца 
бы ло цяж ка: ад но трэ ба бы ло ска ра чаць, ін шае 
да паў няць, неш та вып раў ляць, пра цы шмат, 
а вы нік сум ніў ны. Вы шэй паз на ча нае вык лі ка ла 
не аб ход насць мець кні гі як па агуль най цар коў-
най гіс то рыі, так і па гіс то рыі пра вас лаўя, на пі-
са ныя рус кі мі і пра вас лаў ны мі дас лед чы ка мі [1, 
с. 400].

Да лі ку пер шых прац, з якіх па чы на ец ца, на 
дум ку А.У. Кар та шо ва, шэ раг сіс тэ ма тыч ных 
ра бот па гіс то рыі Рус кай Цар квы, трэ ба ад нес ці 
«Ка рот кую ра сій скую цар коў ную гіс то рыю» ўсё 
та го ж міт ра па лі та Пла то на [11], вы да дзе ную 
ў 1805 г., а таксама пра цы іе ра ма на ха Ам бро зія 
Ар нац ка га [2, с. 10, 14]. Ад нак заў ва жым, што 
тэ ма пос ту ў пра цах вы шэй зга да ных дас лед чы-
каў зак ра на ец ца няз нач ны мі заў ва га мі аб на яў-
нас ці пра кты кі пос ту ў рус кім пра вас лаўі. Так, 
у Пла то на, чыя пра ца вы со ка ацэ не на ка ле га мі 
як «рэд кая па та ле на ві тас ці, поў ная ба гац цем 
фак таў, дроб ных заў ваг і сур’ёз най кры ты кі» [2, 

с. 16], ін сты тут пос ту не раз гля да ец ца. У тэк-
сце дас ле да ван ня пост уз гад ва ец ца не каль кі 
ра зоў з прычыны пап ро каў у бок грэ каў. Пер-
шы раз у су вя зі з аб ві на вач ван нем у ера сі ві зан-
тый ска га ма на ха Мар ці на, які на ву чаў ера сям – 
зме ша ных з ар мян скі мі і ла цін скі мі па мы ла-
ка мі [11, с. 89]. Нас туп ны – асу джэн не ві зан тый-
цаў за здра ду ве ры – унія з Ры мам, пад пі са ная 
кі раў ні ка мі ўсход ніх цэр кваў на Фла рэн тый скім 
Са бо ры [11, с. 298]. Не раз гля да ец ца тэ ма пос-
ту і ў шас ці та мах вы дан ня «Гіс то рыя ра сій скай 
іе рар хіі» Ам бро зія Ар нац ка га, якая ме ла вя лі-
кае зна чэн не ў ра сій скай цар коў най на ву цы. 
У дас ле да ван ні змя шча лі ся дэ та лё выя звес ткі 
аб епар хі ях, міт ра па лі тах, пат ры яр хах. У пя ці 
та мах з шас ці саб ра ны ў ал фа віт ным па рад ку 
пры ват ныя звес ткі пра рус кія кляш та ры як дзе-
ю чыя, так і ка лі-не бу дзь іс на ваў шыя [12].

Но вы ім пульс у спра ве дас ле да ван ня гіс то-
рыі Цар квы быў за да дзе ны праўлен нем Аляк-
сан дра I у пер шай чвэр ці XIX ст. з увя дзен нем 
ста ту та се мі на рый і ака дэ мій, рас пра ца ва на га 
пад кі раў ніц твам М.М. Спя ран ска га і зац вер-
джа на га ў 1814 г. З гэ та га ча су цар коў ная гіс то-
рыя як на ву ка ат ры ма ла са мас той ны від і тры-
ва лае ста но ві шча ся род ін шых тэ а ла гіч ных 
дыс цып лін. Прад піс ва ла ся вык ла даць цар коў-
ную гіс то рыю апош нія два га ды ака дэ міч на га 
кур са (ака дэ міч ны курс быў ча ты ры га ды).

А.П. Ле бе дзеў вы со ка аца ніў ста тут і пад-
крэс лі ваў, што ён быў вель мі элас тыч ны: за хоў-
ва ю чы свае ас но вы, ста тут мог іс тот на змя-
няц ца. А зме ны зак ра ну лі пас та ноў ку цар коў-
на-гіс та рыч най на ву кі ў ака дэ мі ях у спры яль-
ным сэн се. Пер ша па чат ко ва для вы ву чэн ня 
цар коў най гіс то рыі ста ту там уво дзі ла ся ў ака-
дэ мі ях толь кі ад на ка фед ра. Але ў 40–60-х гг. 
яна пас ту по ва па дзя лі ла ся на ча ты ры са мас-
той ныя ка фед ры: ста ра жыт най цар коў най гіс то-
рыі, біб лей скай гіс то рыі, рус кай цар коў най гіс то-
рыі і но вай цар коў най гіс то рыі За ха ду [1, с. 407–
408].

Шэ раг дас ледаванняў у га лі не гіс то рыі хрыс-
ці ян ства і рус ка га пра вас лаўя ў пер шай па ло ве 
ХIХ ст. пра цяг ва юць міт ра па літ Я. Бал ха ві ці наў 
[13], епіс кап пен зен скі Іна кен цій (Смір ноў) [14], 
А.М. Му раў ёў [15], ар хі е піс кап Фі ла рэт [16], міт-
ра па літ Мас коў скі Ма ка рый [17].

У пра цах Я. Бал ха ві ці на ва [13] і А.М. Му раў-
ёва [15] гіс то рыя Цар квы, як і ў іе ра ма на ха 
Ам бро зія Ар нац ка га, аб мя жоў ва ец ца дэ та лё-
вы мі звес тка мі яе асоб ных нап рам каў. Гіс то рыя 
Са фій ска га са бо ра ў Я. Бал ха ві ці на ва па пя рэд-
ні чае двум эцю дам з па чат ко вай гіс то рыі хрыс-
ці ян ства ў Кі еў скай Ру сі, за імі ідуць грун тоў ныя 
бі яг ра фіі ўсіх кі еў скіх міт ра па лі таў з шы ро кім 
вык ла дан нем су час ных ім цар коў ных па дзей. 
У вы ні ку ат ры маў ся гіс та рыч ны на рыс з жыц ця 
Цар квы ў ста ра жыт ны і за ход не рус кі пе ры я ды 
[4, с. 18]. «Гіс то рыя» А.М. Му раў ёва так са ма 
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аб мя жоў ва ец ца бі яг ра фі я мі міт ра па лі таў і пат-
ры яр хаў.

«На чер та ние цер ков ной ис то рии от биб-
лей ских вре мен до XVIII в.» Іна кен ція (Смір-
но ва), на дум ку А.У. Кар та шо ва, бы лі вы ні кам 
чы тан няў пер ша му кур су СПБ Ду хоў най Ака-
дэ міі, дзе рус кая цар коў ная гіс то рыя вык ла-
да ла ся су мес на з агуль най. Дас лед чык ука заў 
на знач ную коль касць не да хо паў у «На чер та-
нии»: ад сут насць унут ра най гіс то рыі Цар квы, 
вык лад кні гі сціс лы, «цём ны», вель мі цяж кі. 
За няў шы не вя лі кае мес ца ў раз віц ці на ву кі, 
«На чер та нии» ўсё ж ме лі пра цяг лую гіс то рыю 
іс на ван ня ў ду хоў най шко ле. Да 60-х гг. яны 
бы лі аба вяз ко вай клас най кні гай у се мі на ры ях, 
доў гі час звяз ва лі ру кі ака дэ міч ным нас таў ні-
кам [2, с. 21].

Вы шэй пе ра лі ча ныя пра цы гіс то ры каў Царк вы 
цал кам ад па вя да лі пра ві лам, які мі па він ны 
бы лі кі ра вац ца ака дэ міч ныя педагогі. Ім прад-
піс ва ла ся не да пус каць пры вык ла дан ні гіс то-
рыі ўзмоц не на га кры ты цыз му, ад воль на га сіс-
тэ ма тыз му, не а бач лі ва га па лі тыч на га нап рам ку, 
а так са ма пат ра ба ван ні вык ла даць па дзеі про-
ста, ко рат ка, дак лад на, з чыс ты мі пер ша па чат-
ко вы мі кры ні ца мі звес так. У кан тэк сце гэ та га 
аў та ры па да ва лі гіс то рыю іе рар хіі, уп ле це-
ную ў кан ву па лі тыч най гіс то рыі. Што ж да ты-
чыц ца тэ мы пас тоў, ус тры ман няў, то ўспа мі ны 
пра іх у вы шэй зга да ных пра цах на сі лі эпі за-
дыч ны ха рак тар, як пра ві ла, са з’яў лен нем ера-
сяў: «Нес тар быў нес пра вяд лі ва аб ві на ва ча ны 
ў па ру шэн ні пос тна га ста ту та, ні бы та за ба ра-
няў даз ва ляць пост у Свя тыя Ка ля ды» [15, 
с. 49], або ў якас ці хра на ла гіч ных ары ен ці раў, 
роз на га кштал ту да та ван няў: «... Ба рэц кі па мёр 
1631 го да са ка ві ку 2 у се ра ду дру го га тыд ня 
Вя лі ка га Пос ту ... » [2, с. 21; 13, с. 154, 178].

«Сап раў дную на ву ко вую гіс то рыю Рус-
кай Цар квы...», на дум ку А.В. Кар та шо ва, рус-
кае гра мад ства ат ры ма ла з вы ха дам у свет пя ці 
та моў вы дан ня «Гіс то рыя Рус кай Цар квы» на 
той мо мант епіс ка па Рыж ска га Фі ла рэ та (Гу мі-
леў ска га), дзе бы ла пра па на ва на строй ная 
пе ры я ды за цыя гіс то рыі Цар квы, ужы ты но вы 
для та го ча су пры нцып па бу до вы да ве дач на га 
ма тэ ры я лу (у кан цы кож на га вы пус ку быў раз-
ме шча ны ал фа віт ны па ка заль нік асоб і прад-
ме таў). У ме жах кож на га пе ры я ду раз гля да лі ся 
рас паў сю джван не хрыс ці ян ства, цар коў нае 
ву чэн не і бо гас лу жэн не, цар коў нае кі ра ван не, 
жыц цё хрыс ці ян ска га гра мад ства.

Пуб лі ка цыя пя ці том ні ка «Гіс то рыя Рус кай 
Цар квы» Фі ла рэ та пра ктыч на су па ла з вы ха-
дам у свет вы дан ня міт ра па лі та Ма ка рыя 
(Бул га ка ва) «Гіс то рыя Рус кай Цар квы». Вар та 
заў ва жыць, што ра бо та Фі ла рэ та – гэ та за кон-
ча нае дас ле да ван не, дзе аў тар па ка заў адзін-
ства і су вязь па дзей, рас крыў гіс та рыч ны пра-
цэс знут ры, спра ба ваў даць ана лі тыч ны аг ляд 

цар коў най гіс то рыі. У той жа час шмат том ная 
пра ца Ма ка рыя вы хо дзі ла пас ту по ва, з пад-
рых тоў кай чар го ва га гіс та рыч на га раз дзе ла. 
На дум ку спе цы я ліс таў, Ма ка рый пры рас-
пра цоў цы гіс то рыі Цар квы па ра лель на рас-
па чаў спро бу даць поў ны аг ляд усіх гіс та-
рыч ных да ку мен таў па яе гіс то рыі, што і да 
гэ та га ча су лі чыц ца і ха рак та ры зуе яго дас ле-
да ван не як не пе раў зы дзе нае па фак тыч най 
паў на це. Ад нак вы лу чым і кры тыч ныя вод-
гу кі боль шас ці дас лед чы каў твор час ці Ма ка-
рыя, якія адзна ча лі, што аў тар аб ме жа ваў ся 
апа вя даль ным пра гма тыз мам і да лей хра на-
ла гіч на га счап лен ня па дзей не па шы раў ся [6, 
с. 50–53, 60].

Тэ ма пос ніц тва ў «Гіс то рыі...» Фі ла рэ та 
за яў ля ец ца ў § 31 I то ма «Спрэч ка пра пост 
у се ра ду і пя ток» [16, с. 153–157]. Аў тар, дэ та-
лё ва пра пра ца ваў шы і зве рыў шы Кі еў скі і Лаў-
рэнць еў скі ле та пі сы, ас вят ляе гіс то рыю жор-
стка га суп рацьс та ян ня іе рар хаў Рус кай Пра-
вас лаў най Цар квы ў ся рэ дзі не XII ст. Кан флікт 
вык лі ка ла роз на чы тан не ў ста ту це, да ку мен-
тах, якія змя шча лі пра ві лы і ўка зан ні, выз на ча лі 
па ра дак служ баў і рэг ла мен та ва лі вы ка рыс-
тан не ас ноў ных бо гас луж бо вых кніг у ві зан тый-
скай лі тур гіч най тра ды цыі. Пры хіль ні кі даў ні ны 
ў цар коў най пра кты цы вы ка рыс тоў ва лі Еру са-
лім скі ста тут (VI–VIII стст.), але ў XII ст. боль-
шасць пра ва слаў ных цэр кваў ужо кі ра ва ла ся 
Сту дый скім ста ту там (IX ст.) і но вы мі пра ві ла мі, 
пры ня ты мі цар коў ны мі са бо ра мі ў X–XII стст. 
Гэ тыя да ку мен ты прад піс ва лі і но выя нор мы 
ў пра кты цы пос ніц тва. Роз на чы тан ні вык лі ка лі 
жор сткае суп рацьс та ян не ў Цар кве, якое аха-
пі ла ўвесь поў дзень рус кіх зя мель і ў якім пры-
ня лі ўдзел іе рар хі бал га раў і грэ каў, а так са ма 
свец кія ўла ды.

Дэ та лё ва вы ву чыў шы спрэч кі пра пас ты, 
Фі ла рэт рэ зю ма ваў: «Не кож ная дум ка даў ні ны 
мо жа зас лу жыць адаб рэн не цэ лай Цар квы, 
а ўпар тая аба ро на яе мо жа звяр нуц ца на шко-
ду ду шы» [16, с. 156]. Не бяс печ ныя тэн дэн цыі 
ён раз гля дзеў у пры цяг нен ні да дыс ку сіі свец кіх 
улад, вы ка рыс тан ні ад мі ніс тра цый на га рэ сур су 
ва ўнут ры цар коў ных спрэч ках.

Так са ма дэ та лё ва Фі ла рэт раз гля дзеў і выз-
на чыў як узо ры для пе райман ня змест пос ніц-
тва ў пра кты цы, пры ня тай пра па доб ным Ан то-
ні ем Зат вор ні кам, Фе а до сі ем і яго вуч ня мі Да мі-
я нам, Мар кам, Спі ры до нам, Мі ка ла ем. У ХIХ ст. 
пост у хрыс ці ян стве, які меў на мэ це са дзей ні-
чаць па на ван ню ду хоў на-ма раль ных ім кнен-
няў над па чуц цё вы мі, дэ та лё ва вык ла дзе ны 
ў ста ту тах як цвёр дае ўста наў лен не пе раўтва-
рэн няў не пат ра ба ваў. Ад нак Фі ла рэт за ўзор 
для пе райман ня вы лу чае пра кты ку пра па доб-
ных Ан то нія і Фе а до сія, дэ та лё ва дас ле да ва-
ную і апі са ную ім у § 43, 49 раз дзе ла V «Жыц-
цё хрыс ці ян скае». Ён пад крэс лі ваў, што «яны 
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ззя лі, як зор кі ў зям лі рус кай. Яны бы лі моц ныя 
ў пос це, ін шыя ў дбан ні, або ўклен ча ныя; ін шыя 
пас ці лі ся праз дзень або праз два; ін шыя елі 
хлеб з ва дой, ін шыя ва ра ную зе ля ні ну, а ін шыя 
і ня ва ра ную. Усе пра бы ва лі ў лю бо ві» [16, 
с. 250].

У шмат том ным дас ле да ван ні Ма ка рыя 
тэ ма пос ніц тва па да дзе на фраг мен тар на. 
Аў тар паз на чыў пост як ус та наў лен не Цар квы, 
мэ тай якой з’яў ляў ся ду хоў ны рос квіт. Ма ка-
рый, да каз ва ю чы цес ную су вязь Ві зан тыі і Ру сі, 
кан ста та ваў, што заў сё ды «Рус кая Цар ква 
бы ла згод на з Грэ час кай, у чым лёг ка мож на  
пе ра ка нац ца з за ха ваў шых ся рус кіх ме ся ца-
сло ваў XII–XIII стст.» [17, с. 334]. Аў тар пад крэс-
лі ваў адзін ства і пе ра емнасць рус ка га і грэ-
час ка га пра вас лаўя, якое знай шло ад люс тра-
ван не ў свя тах, што прыйшлі з Ві зан тыі: Вя лі-
кад ня, Пя ці дзя сят ні цы, Рас тва Ба га ро дзі цы, 
Звес та ван ня, Рас тва Іа а на Прад це чы, Свя тых 
Апос та лаў Пят ра і Паў ла, Уз вы шэн ня Кры жа; 
тыд нях сы ра пус на га, кры жа пак лон на га, Вер б-
на га; у пас тах – Вя лі кім, Пі лі па вым, ча му бы лі 
свед чан нем «Поў ны збор рус кіх ле та пі саў», 
«Сте пен ная кни га» [17, с. 334].

У дас ле да ван ні Ма ка рыя знай шла сваё 
за вяр шэн не спрэч ка XI–XII стст. аб за ха ван ні 
пос ту ў се ра ду і «пя ток». Аў тар, спа сы ла ю чы ся 
на сіс тэ ма ты за ва нае і ра зас ла нае па ўсёй Рус-
кай Цар кве пра ві ла міт ра па лі та Мак сі ма, якое 
ме ла аба вяз ко вую сі лу для ўсіх яе чле наў, 
адзна чыў, што на пра ця гу цэ ла га ста год дзя не 
бы ло роз на га лос сяў і чу так да тыч на пос ту, якія 
пат ра ба ва лі б ра шэн ня вы шэй шай цар коў най 
ула ды [18, с. 164].

Та кім чы нам, за ра джэн не і раз віц цё ру скай 
цар коў най гіс та ры яг ра фіі, дас ле да ван не пос ту 
ра сій скі мі цар коў ны мі гіс то ры ка мі ад бы ва ла ся 
ў дру гой па ло ве XVIII – пер шай па ло ве ХIХ ст. 
Зац вяр джэн не аб са лю тыс цкай дзяр жа вы ў Ра сіі, 
яе ак тыў ная ўнут ра ная і знеш няя па лі ты ка вык-
лі ка ла ма гут ны рэ фар ма тар скі рух, што знач ным 
чы нам ад бі ла ся і на раз віц ці гіс та рыч най на ву кі. 
Ад нак гіс та рыч нае мыс лен не XVIII ст. яшчэ не 
вый шла за ме жы про ста га ўспры ман ня фак та. 
Гіс то рыя для цар коў на га гіс то ры ка ўяў ля ла ся як 
час тка пра вас лаў най апа ла ге ты кі. Гіс то ры кі Цар-
квы ў кан цы XVIII – пер шай па ло ве ХIХ ст. не 
ста ві лі перад са бой глы бо кіх дас лед чых за дач, 
аб мя жоў ва лі ся толь кі дэ ман стра цы яй пе ра-
емнас ці рус кай Цар коў най іе рар хіі. Гэ тым выз-
на чы ла ся пра ста та дас лед чых па ды хо даў, за 
ас но ву быў пры ня ты пра ві дэн цы я на лізм як дас-
лед чы ме тад. Най больш яр ка апа ла ге тыч ны 
нап ра мак ад біў ся ў твор час ці міт ра па лі таў Пла-
то на (Леў шы на), Фі ла рэ та (Гу мі леў ска га), Ма ка-
рыя (Бул га ка ва). Тэ ма пос ніц тва ў рус кай гіс та-
ры яг ра фіі гэ та га пе ры я ду на сі ла фраг мен тар ны 
ха рак тар.
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Summary

The origin and development of Russian ecclesias-
tical historiography is considered. The article analyzes 
the problem of fasting in Russian Orthodoxy and works 
of Russian church historians of the 18th – the first half of 
the 19th century dedicated to the study of fasting.
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