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Summary

The Belorussian Soviet historiography of agrarian 
history of the end of the 18th – the first half of the 19th 
century is considered in the article. The literature on an 
indicated issue (from the 20-ies up to the the end of the 
80-ies of the 20th century) is analyzed and the periodi-
zation of the Soviet historiography of agrarian issues is 
given. The basic trends and approaches of agricultural 
research of a certain period of the history of Belarus are 
outlined. It is concluded that the extensive and thorough 
research on an indicated issue were conducted during 
the Soviet period, which became the basis for further 
analysis of the agrarian history of Belarus of the end 
of 18th – the first half of the 19th century in the modern 
period from the point of view of different methodological 
approaches.

Пас ту піў у рэ дак цыю 11.10.2013 г.

УДК 930(47)«18»

У.М. За валь нюк,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, ксёндз-ма гістр, нас та я цель  

Мін ска га кас цё ла Свя то га Сы мо на і Свя той Але ны

АДЛЮСТРАВАННЕПРАБЛЕМЫПОСТУЎРАСІЙСКАЙ
ГІСТАРЫЯГРАФІІДРУГОЙПАЛОВЫХIХСТ.

Дру гая па ло ва XIX ст. выз на ча ец ца шмат-
лі кі мі ўзру шэн ня мі, a так са ма рэ фор-

ма мі, якія ад бы ва лі ся па ўсіх кі рун ках раз віц ця 
гра мад ства: па лі тыч ным, эка на міч ным, са цы-
яль ным і ду хоў на-куль тур ным. Вар та адзна-
чыць, што на пра ця гу пэў на га ча су прад ме-
там гіс та рыч най на ву кі з’яў ля ла ся вы ву чэн не 
па лі тыч най гіс то рыі (гіс то рыі ім пе рый, ды нас-
тый і г. д.). Толь кі ў эпо ху кру шэн ня фе а да ліз му 
і ста наў лен ня ка пі та ліз му прад мет дас ле да-
ван ня быў знач на па шы ра ны. У яго сфе ру бы лі 
ўклю ча ны пы тан ні са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця, куль тур ныя і ду хоў ныя пра бле мы на ро-
даў, якія на ся ля лі тэ ры то рыю Ра сій скай ім пе-
рыі.

Прад мет дас ле да ван ня ра сій скай гіс та ры я-
гра фіі ў XIX ст. выз на чаў ся да во лі вуз кі мі рам ка мі 
паз нан ня. Толь кі з ся рэ дзі ны ста год дзя на роў ні 
з па лі тыч най гіс то ры яй ста ла вы ву чац ца сфе ра 
са цы яль на-эка на міч ных з’яў, якія раз гля да лі ся 
з бо ку іх знеш ніх форм (гас па дар ка на ту раль-
ная, та вар на-гра шо вая і г. д.), a ход са цы яль-

на га раз віц ця трак та ваў ся як бур жу аз ны рэ фар-
мізм. Дас ле да ван ні ў га лі не гіс то рыі хрыс ці ян-
ства і Рус кай Цар квы як асаб лі вай дыс цып лі ны 
так са ма цал кам на ле жаць XIX ст. На ву ко вая 
дзей насць гіс то ры каў па вы шэй паз на ча най 
праб ле ма ты цы ак ты ві за ва ла ся ў 60-х гг. ХІХ ст.

У 1861 г. у Ра сій скай ім пе рыі бы ло ад ме не на 
пры гон нае пра ва. Рэ фор мы ў су дзе, аду ка цыі, 
дру ку і ва ен най спра ве ат ры ма лі наз ву «Вя лі-
кіх рэ фор маў». Вы ні кам ука ра нен ня іх у жыц-
цё ста ла якас нае змя нен не са цы яль на-па лі тыч-
ных ад но сін, тэмп рос ту эка но мі кі, уз нік нен не 
но вых са цы яль ных струк тур. Пра вас лаў ная 
Цар ква так са ма бы ла вы му ша на ўбу доў вац ца 
ў са цы яль ныя пе раўтва рэн ні, якія іні цы і ра ва-
лі ся ўра дам, і ра біць пэў ныя за ха ды ў пра вя-
дзен ні рэ фар ма ван ня ў ду хоў най сфе ры.

Зна ка вай вя хой у гіс то рыі Цар квы ў цэ лым 
і цар коў на-гіс та рыч най на ву цы ў пры ват нас ці 
ста ла апуб лі ка ван не ў 1867 г. но вых ста ту таў 
ду хоў ных ву чы лішч, се мі на рый, a ў 1869 г. ста-
ту та ду хоў ных ака дэ мій.
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Но вы ста тут для ду хоў ных ака дэ мій, вы да-
дзе ны і ўве дзе ны ў дзе ян не 30 мая 1869 г. (так 
зва ны «Ма ка ри ев ский»), іні цы я та рам і га лоў ным 
рэ дак та рам яко га быў вы со кап ра ас вя шчэн ны 
Ма ка рый (пас ля міт ра па літ Мас коў скі), па дзя-
ліў ду хоў ныя ака дэ міі на 3 ад дзя лен ні: ба гас лоў-
скае, цар коў на-гіс та рыч нае і цар коў на-пра ктыч-
нае. Гэ тыя но ваў вя дзен ні ста ноў ча паў плы ва лі 
на раз віц цё цар коў на-гіс та рыч най на ву кі. Гіс то-
рык цар квы А.П. Ле бе дзеў аха рак та ры за ваў дру-
гую па ло ву ХІХ ст. як «бяс спрэч ную эпо ху ў раз-
віц ці цар коў на-гіс та рыч най на ву кі ў Ра сіі».

Сту дэн ты, якія за пі са лі ся на цар коў на-гіс та-
рыч нае ад дзя лен не, на пра ця гу ча ты рох га доў 
ста лі зай мац ца вык люч на гіс та рыч ны мі на ву-
ка мі. Неў за ба ве ў не ка то рых ака дэ мі ях (у Мас-
коў скай) яно зра бі ла ся са мым па пу ляр ным 
і бы ло пе ра поў не на слу ха ча мі. Але важ ней за 
ўсё тое, што ста ту там бы ло ўве дзе на пра ві ла, 
каб сту пень ма гіс тра ба гас лоўя да ва ла ся толь кі 
за над ру ка ва нае са чы нен не, пуб ліч на аба ро-
не нае ва ўста ноў ле ным па рад ку. Што ж да ты-
чыц ца сту пе ні док та ра ба гас лоўя, то гэ ту сту-
пень ста лі пры су джаць у ака дэ мі ях, дзе пры  
аба ро не ву чо ных сту пе ней бы лі ўве дзе ны та кія ж  
пра ві лы, якія іс на ва лі ў рус кіх уні вер сі тэ тах 
[1, с. 412]. Не аб ход на адзна чыць, што ў вы ні ку 
рэ фор мы бы ла да дзе на маг чы масць вык ла-
дан ня ў ду хоў ных ака дэ мі ях гра ма дзян скім асо-
бам, якія не пры ня лі пос трыг. Но вае па ка лен не 
пра фе су ры ў боль шай сту пе ні ад гук ну ла ся на 
зме ны ў гра мад скім жыц ці гэ та га пе ры я ду і ста-
ла пра вад ні ком но вых ідэй ных ус та но вак у сце-
нах ака дэ мій [2, с. 74].

У «выз ва лен чую эпо ху» паў ста ла пы тан не 
аб удзе ле ду ха вен ства ў гра мад скім жыц ці, аб 
ад но сі нах Цар квы да свец кай куль ту ры, a ве ра-
ву чэн ня – да пра блем су час нас ці. На 60-я гг. 
пры па дае па ча так за ра джэн ня рус кай цар коў-
най прэ сы. Ажыў лен не цар коў на га жыц ця пры-
вя ло да ўзнік нен ня ча со пі саў, спе цы яль на пры-
све ча ных па дзе ям у епар хі ях, – «Епар хи аль ных 
ве до мос тей». Цар ква ва ўлас ных пе ры я дыч-
ных вы дан нях ім кну ла ся ас вят ляць па лі тыч-
ныя, са цы яль ныя і куль тур ныя пы тан ні з хрыс-
ці ян скіх па зі цый. Дзя ку ю чы гэ тым ча со пі сам 
ства ра ла ся цар коў ная гра мад скасць. Епіс ка пы, 
ма на хі, па ра фі яль ныя свя та ры і свец кія асо-
бы за яў ля лі, што Цар ква га то ва пад трым лі-
ваць рэ фор мы, ад нак яна «не рэ фар муе свет, 
a спры яе рэ фор мам, якія ка рыс ны ча ла ве ку».

Усё гэ та ру ха ла на пе рад цар коў на-гіс та-
рыч ную на ву ку. З’я ві ла ся знач ная коль касць як 
ма гіс тар скіх, так і док тар скіх на ву ко вых ды сер-
та цый па тэ а ла гіч ных пы тан нях. Вар та адзна-
чыць, што не каль кі ра ней, да вы дан ня ста ту та 
ду хоў най ака дэ міі, у 1863 г. быў пры ня ты ста-
тут ра сій скіх уні вер сі тэ таў. У раз віц ці гіс то рыі 
Цар квы ён ад мет ны тым, што ўпер шы ню ў ко ла 

прад ме таў вык ла дан ня на гіс то ры ка-фі ла ла гіч-
ных фа куль тэ тах уне се на «Гіс то рыя Цар квы».

На дум ку А.П. Ле бе дзе ва, да во лі хут ка цар-
коў на-гіс та рыч ная лі та ра ту ра ста ла за паў няць  
пус тату, якая ад чу ва ла ся ў гэ тай га лі не. У ду хоў-
ных ча со пі сах ста ла з’яў ляц ца шмат цар коў-
на-гіс та рыч ных ар ты ку лаў, ча сам вель мі каш-
тоў ных. На ву ко вец сцвяр джаў, што не аб ход на 
звяр нуць ува гу на ха рак тар той цар коў на-гіс та-
рыч най ма наг ра фіч най лі та ра ту ры, якая з’я ві-
ла ся пад уп лы вам ака дэ міч на га ста ту та 1869 г., 
a так са ма на якасць цар коў на-гіс та рыч ных 
ар ты ку лаў, што пуб лі ка ва лі ся ў ду хоў ных ча со-
пі сах. З’я ві лі ся шмат лі кія кі рун кі ў рас пра цоў цы 
і поў ным ра зу мен ні ко ла цар коў на-гіс та рыч ных 
пы тан няў. Ка лі ра ней тво ры цар коў на-гіс та рыч-
на га змес ту пі са лі ся па ад ным шаб ло не і ўяў-
ля лі са бой цяж кую ўні фор му, то за раз іх раз-
нап ла на васць за ня ла мес ца ра ней шай ад на-
стай нас ці. Пун кты гле джан ня ста лі выз на чац ца  
не вывучаемым прад ме там, a ты мі асо ба мі, якія 
пі шуць пра гэ ты прад ме т.

Уз нік ла маг чы масць са мо му дас лед чы ку, 
не за леж на ад прад ме та пра які ён пі ша, вы зна-
чаць, як ён на пі ша, з якіх ба коў ад люс труе 
прад мет, ку ды схі ляц ца яго сім па тыі і ан ты па-
тыі. З’я ві ла ся тое, што пры ня та на зы ваць нап-
рам кам. Але, вя до ма, спра ва не дай шла да 
та го, каб за ра дзі лі ся так зва ныя на ву ко выя шко-
лы на ма нер за ход ніх – рым ска-ка та ліц кіх і пра-
тэс тан цкіх. Ад нак мож на па га дзіц ца з пун ктам 
гле джан ня гіс та ры ёг ра фа, што дзень з’яў лен ня 
ў свет ста ту та мож на лі чыць днём на ра джэн ня 
цар коў на-гіс та рыч най лі та ра ту ры ў Ра сіі. Цар-
коў на-гіс та рыч ная на ву ка вый шла за ме жы  
на ву чаль ных ус та ноў і зра бі ла ся падзеяй гра-
мад ска га зна чэн ня ... [1, с. 413]

У вы ні ку плён на га ўплы ву ака дэ міч на га 
і ўні вер сі тэц ка га ста ту таў на ву ко ва-дас лед чыя 
по шу кі ўва со бі лі ся ў дзя сят ках фун да мен таль-
ных прац па гіс то рыі хрыс ці ян ства і рус ка га пра-
вас лаўя. Шэ раг зна ка мі тых на ву коў цаў дру гой 
па ло вы XIX ст. у га лі не агуль най гіс то рыі Царк вы 
прад стаў ле ны пра фе са ра мі Пе цяр бур гскай 
ду хоў най ака дэ міі (І.Я. Тра ец кім [3], В.В. Бо ла-
та вым [4], Ф.А. Кур га на вым [5]), Мас коў скай 
ду хоў най ака дэ міі (А.В. Гор скім [6], А.П. Ле бе-
дзе вым [1; 7]), Мас коў ска га ўні вер сі тэ та 
(А.М. Іван цо вым-Пла то на вым [8–9], А.П. Ла пу-
хі ным [10]). У га лі не гіс то рыі рус ка га пра ва-
слаўя – Я.Е. Га лу бін скім [11], П.В. Зна мен скім 
[12], А.П. Даб рак лон скім [13].

Як пра ві ла, тэ ма пос ту1 ў пра цах вы шэй пе-
ра лі ча ных гіс то ры каў дас ле да ва ла ся ў кан тэк-

1 Пост у некаторых рэлігіях – гэта ўстрыманне на  
пэўны перыяд ад прыняцця ўсякай ежы або асобных  
яе відаў, адзін з важнейшых сродкаў царкоўнай рэгла-
ментацыі жыцця вернікаў, паглыблення іх рэлігійнасці [14]; 
духоўнае і фізічнае ачышчэнне і адраджэне [15].
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сце агуль най гіс то рыі Цар квы і гіс то рыі пра ва -
с лаўя. Адзна чым агуль нае для цар коў най гіс та-
ры яг ра фіі – цар коў на-гіс та рыч ная на ву ка ста-
я ла на пра ві дэн цы я ліс цкіх па зі цы ях, раз віц цё 
якіх знай шло ад люс тра ван не ў гіс та ры я со фіі 
Аляк сан дра Ва сіль е ві ча Гор ска га і ўва со бі ла ся 
ў сво е а саб лі вым цар коў ным гіс та рыз ме. На ву-
ко вец больш за со рак га доў пра ца ваў у Мас-
коў скай ду хоў най ака дэ міі, вя до мы ў ра сій скай 
гіс та ры яг ра фіі як цар коў ны гіс то рык з ву чо ных-
зас на валь ні каў кры тыч на га ме та ду ў рас пра-
цоў цы ран нех рыс ці ян скай і ста ра жыт на рус кай 
даг ма ты кі. Зна ка мі ты ба гас лоў зак лаў пад му рак 
для раз віц ця гіс та рыч ных пры нцы паў вы кла-
дан ня хрыс ці ян скай даг ма ты кі. Як пе да гог, ён  
вы ха ваў не каль кі па ка лен няў слу жы це ляў Цар к- 
 вы [16, с. 3]. А.В. Гор скі лі чыў, што «...даг ма тыч-
ная тэ а ло гія і гіс та рыч ны пра ві дэн цы я на лізм 
злі ва юц ца ў даг ма тыч най кан цэп цыі гіс та рыч-
ных ве даў, дзе як дог мат, так і гіс то рыя з’яў ля-
юц ца для дас лед чы ка час ткай Бо жай за ду мы,  
“на ка на ва най ча ла вец тву”». Та кім чы нам, па- 
з нан не гіс то рыі ста но віц ца бяс кон цым наб лі жэн-
нем да паз нан ня во лі Бо жай, якая ад кры ва ец ца 
ў гіс та рыч ным пра цэ се. У пас ту ла тах вы ву-
чэн не зво дзіц ца да ра зу мен ня дог ма ту ў кож-
ны асоб ны гіс та рыч ны пе ры яд, у гіс то рыі – да 
паг лыб лен ня гіс та рыч ных ве даў за кошт мак сі-
маль на га ахо пу фак та ла гіч на га ма тэ ры я лу [2, 
с. 187]. 

Яс кра вым пры кла дам з’яў ля юц ца ака дэ міч-
ныя лек цыі А.В. Гор ска га «Гіс то рыя еван гель-
ская Цар квы Апос тальс кай». Аў тар на пад ста ве 
кры тыч на га ана лі зу знач най коль кас ці кры-
ніц I–III стст. да каз вае, што ста наў лен не і раз-
віц цё пос ту як пра кты кі мае на мэ це са дзей ні-
чаць па на ван ню ў хрыс ці я ні не ду хоў на-ма раль-
ных пам кнен няў над па чуц цё вы мі. Гэ та ак ту-
аль на і для су час най Цар квы. У гла ве «Стан 
ву чэн ня ў Цар кве Апос тальс кай» аў тар звяз-
вае ста наў лен не пра кты кі пос ту з раз віц цём  
ад на го з «асаб лі вых ус та наў лен няў, пра кты ка-
ван няў і дзе ян няў на бож нас ці» – ас ке тыз мам 
[6, с. 448]. Сам жа ас ке тызм зас ноў ва ец ца на 
пры кла дзе Ісу са Хрыс та (Мф. 4:2) і апос та лаў 
(Дзн., 13 і 14 гл.). Дэ та лё ва пра ана лі за ваў шы 
пра цы цар коў ных пісь мен ні каў ста ра жыт-
нас ці (Ам бро зія, Іпа лі та, Тэр ту лі я на, Яў сея, 
Епі фа на), аў тар па каз вае на адзін ства аб ра-
даў і пра кты кі іу дзе яў і хрыс ці ян апос тальс ка га 
пе ры я ду. Гэ та аб грун та ва на тым, «... што яны 
(хрыс ці я не) яшчэ не зу сім па кі ну лі свае ра ней-
шыя іу дзей скія аб ра ды і ўза ко нен ні стар цаў». 
Што да ты чыц ца «ста ра жыт нас ці ад роз ні ван ня 
ежы ў пас тах, мы ма ем ... пра ві ла (кн. V. гл. 18) 
нас туп на га змес ту: пас ці це ся (шэсць дзён 
перад Вя лі кад нем) і не ўжы вай це ў ежу ні чо га, 
ак ра мя хле ба, со лі, рас лін і чыс тай ва ды ... » 
[6, с. 454].

А.П. Ле бе дзеў у гіс та ры яг ра фіч ным аг ля дзе 
прац па гіс то рыі хрыс ці ян ства дру гой па ло вы 
XIX ст. адзна чаў: «Гор скі быў пе ра ка на ны, што 
цар коў ная гіс то рыя як на ву ка пад ля гае агуль-
ным за ко нам гіс та рыч най іс ці ны на о гул. ... 
Іс ці на цар коў на-гіс та рыч ная ёсць іс ці на бе зад-
нос ная. ... Цар коў ны гіс то рык зда бы вае яе, кі ру-
ю чы ся ты мі ж спо са ба мі, які мі да ся га ец ца кож-
ная гіс та рыч ная іс ці на» [7, с. 454].

Тэ ма пос ту знай шла ад люс тра ван не і ў пра-
цах са мо га А.П. Ле бе дзе ва, які больш за двац-
цаць га доў за гад ваў ка фед рай ста ра жыт най 
цар коў най гіс то рыі Мас коў скай ду хоў най ака-
дэ міі. Ён вя до мы як аў тар прац па гіс то рыі 
Ві зан тый скай Цар квы і гіс та ры яг ра фіі цар коў-
най гіс то рыі. Пры ацэнь ван ні гіс то ры каў хрыс-
ці ян ства навуковец зы хо дзіў з кры тэ ры яў, якія 
ста лі яго дас лед чыц кі мі пры нцы па мі: аб’ек тыў-
насць аў та ра (неп ра ду зя тасць і бес пар тый-
насць), уваж лі васць пад час пра цы з кры ні ца мі, 
усе ба ко вы ана ліз фак таў, ка рэк тнасць вы ва-
даў, умен не ба чыць за звы чай ны мі ак цы дэн та мі 
глы бін ныя су вя зі і за ка на мер нас ці і вы яў ляць 
са мыя раз нас тай ныя фак та ры, якія ўплы ва юць 
на ход па дзей.

Тэ ма пос ту ў аў тар скіх дас ле да ван нях 
А.П. Ле бе дзе ва раз гля да ец ца ў кан тэк сце вы ву-
чэн ня ста ра жыт най Цар квы. На ву ко вец ак цэн-
туе ўва гу на тым, што ў гіс то рыі ча ла вец тва пост 
не з’яў ляў ся вык люч най пры на леж нас цю хрыс-
ці ян ства. Ён быў важ ней шай скла до вай час ткай 
роз на га кштал ту пры свя чэн няў, міс тэ рый і г. д. 
у асі рый цаў, егіп цян і грэ каў. У гіс то рыі іу да із му 
адзін ўсе на род ны пост, ус та ля ва ны за ко нам 
у ста ра за па вет ныя ча сы, «дзень ачы шчэн ня», 
вы рас тае да не каль кіх дзя сят каў. Іу дзей скі Тал-
муд ства рае ўжо цэ лую сіс тэ му пос ту.

Пос ніц тва ў ста ра жыт ным хрыс ці ян стве 
ад роз ні ва ец ца су ро вас цю і стро гас цю (пос ных 
дзён на ліч ва ла ся ад 180 да 196). За ха ван не 
гра мад ска га пос ту прад піс ва ла ся і жор стка рэг-
ла мен та ва ла ся цар коў ны мі пра ві ла мі. Спа сы-
ла ю чы ся на ста ра жыт нах рыс ці ян скія кры ні цы, 
А.П. Ле бе дзеў асаб лі вую ўва гу на дае прад пі-
сан ням ад нос на пос ту, якія ўжы ва юц ца Цар к вой 
у пры ват ных вы пад ках у мэ тах па ка ран ня або 
ля чэн ня ду шы [1, с. 189–195]. Не аб ход на адзна-
чыць ад мет ную ры су прац вучонага – да ход лі-
васць апа вя дан ня для шы ро кай пуб лі кі. Яго кні гі 
і сён ня з’яў ля юц ца дас туп ны мі і паз на валь ны мі 
для чы та ча, пры гэ тым усе яны ад па вя да юць 
уз роў ню су час най на ву кі. 

Інакш су час ні ка мі ацэнь ва лі ся пра цы пра-
фе са ра ста ра жыт най цар коў най гіс то рыі Санкт-
Пе цяр бур гскай ду хоў най ака дэ міі В.В. Бо ла-
та ва: «Так ко рат ка і ў той жа час так змяс тоў на 
і дак лад на ха рак та ры за ваць цэ лыя ба гас лоў-
скія нап рам кі з іх ча сам вель мі тон кі мі ад цен-
ня мі, і так сціс ла і дак лад на пад су моў ваць сут-
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насць і ад цен ні мер ка ван няў ай цоў Цар квы ... 
мог толь кі ву чо ны, які ад чу вае ся бе поў ным гас-
па да ром у сва ёй га лі не». Але для звы чай най 
аду ка ва най пуб лі кі на ву ко выя пра цы В.В. Бо ла-
та ва бы лі ў вы шэй шай сту пе ні цяж кія і «не у до-
во вос при ем ле мы» [4, с. VII]. На ву ко выя ін та-
рэ сы ву чо на га га лоў ным чы нам звя за ны са ста-
ра жыт най гіс то ры яй Цэр кваў – Коп ской, Эфі оп-
скай, Сі ра-Пер сід скай. Тэ ма пос ту зак ра на ец ца 
В.В. Бо ла та вым у дру гім то ме вы дан ня «Лек цыі 
па гіс то рыі Ста ра жыт най Цар квы», дзе аў тар 
у раз дзе ле «Унут ра нае жыц цё Цар квы: выс вят-
лен не даг ма тыч на га ву чэн ня і па чат каў цар коў-
най дыс цып лі ны і аб ра ду» дас ле дуе спрэч кі пра 
час свят ка ван ня Вя лі кад ня. 

Роз насць па між ма ла а зі яц кі мі Цэр ква мі, 
з ад на го бо ку, і ўсі мі ін шы мі, з другога, з-за якой 
іш ла спрэч ка, ты чы ла ся ўлас на дня свят ка-
ван ня Вя лі кад ня. Ма ла а зі яц кія хрыс ці я не за канч-
ва лі пост і свят ка ва лі Вя лік дзень на 14-ы дзень 
(пер ша га вес на во га лун на га) ме ся ца (ні са на, 
у дзень за кон на га ста ра за па вет на га Вя лі кад ня), 
на які б дзень тыд ня ліч ба 14 ні пры па да ла. Усе 
ін шыя Цэр квы «па апос тальс кім па дан ні» за кан-
чва лі пост вык люч на ў ня дзель ны дзень. Да лей, 
спа сы ла ю чы ся на Іры нея, В.В. Бо ла таў кан ста-
туе, што ве лі код ны пост у роз ных Цэр квах меў 
сваю пра цяг ласць (42-га дзі ны, адзін дзень, два 
і больш). Ён жа мог мець ад роз нен ні і ў са мой 
фор ме свят ка ван ня. За ход нія хрыс ці я не (роў-
на як і ін шыя, не ма ла а зі яц кія) ме лі перад Вя лі-
кад нем стро гі пост (у пят ні цу і су бо ту), за тым 
чу ван не (з су бо ты на ня дзе лю), з які мі бы ло 
спа лу ча на ча кан не дру го га пры шэс ця Хрыс-
то ва. Па звес тках пра «че ты ре на де сят ни ках» 
(паз ней шых, але за ця та кан сер ва тыў ных прад-
стаў ні ках ма ла а зі яц ка га аб ра ду), ма ла а зі яц-
кія хрыс ці я не 14 ні са на тры ма лі стро гі пост, 
a ве ча рам та го ж дня здзяй сня лі свя та Вя лі-
кад ня і Еў ха рыс тыю, чым усё і аб мя жоў ва ла ся 
[4, с. 430].

У кан тэк сце дас ле да ван няў «Ста наў лен не 
і раз віц цё ста ра жыт на га хрыс ці ян ства» раз гля-
да лі пра бле му пос ту пра фе са ры ра сій скіх ду хоў-
ных ака дэ мій, якія пра ца ва лі ў га лі не агуль най 
цар коў най гіс то рыі (І.Я. Тра ец кі, Ф.А. Кур га наў, 
А.М. Іван цоў-Пла то наў, А.П. Ла пу хін). Як пра-
ві ла, гэ та рэ кан струк цыі пос ту з апо рай на рэд-
кія грэ час кія і ла цін скія кры ні цы пер шых ста год-
дзяў на шай эры, якія пад вяр га лі ся дэ та лё ва му 
ана лі зу. Так, А.М. Іван цоў-Пла то наў, вы ву ча ю чы 
тра ды цыі ста наў лен ня тыд нё ва га цык ла хрыс-
ці ян ска га пос ту і спа сы ла ю чы ся на «Пас та но вы 
Апос тальс кія», адзна чае, што дні (се ра да і пят-
ні ца) вы лу ча юц ца ўжо ў пер шым ста год дзі як 
дні па ка ян ня, жаль бы і пос ту. Ме на ві та з гэ ты мі 
дня мі спа лу ча лі ся ўспа мі ны аб вы да чы Ісу са 
Хрыс та на смерць (се ра да) і рас пяц ця яго (пят-
ні ца)» [8, с. 211–212].

Гіс то ры кі, якія спе цы я лі за ва лі ся ў га лі не 
дас ле да ван няў рус ка га пра вас лаўя (Я.Е. Га лу-
бін скі, П.В. Зна мен скі, А.П. Даб рак лон скі), за кра-
ну лі тэ му пос ту так са ма ў кан тэк сце, але ўжо гіс-
то рыі Рус кай Пра вас лаў най Цар квы. «Гіс то-
рыя Рус кай Цар квы» Я.Е. Га лу бін ска га і сён ня 
лі чыц ца аў та ры тэт ным дас ле да ван нем у гэ тай 
га лі не. На ву ко вец быў ад ным з леп шых вуч-
няў пра фе са ра А.В. Гор ска га, дзе ла выя су вя зі 
з якім ста лі важ най вя хой у яго ду хоў ным і пра-
фе сій ным ста наў лен ні. Сіс тэ ма тыч ны кры ты-
цызм быў ас ноў ным на ву ко ва-гіс та рыч ным пас-
ту ла там Я.Е. Га лу бін ска га. У ра сій скай цар коў-
най гіс та ры яг ра фіі да мі нуе пункт гле джан ня, 
што на ву ко вая гіс то рыя ў Я.Е. Га лу бін ска га – 
гэ та су цэль ная і спрад веч ная кры ты ка, якая ўсё 
ахоп лі вае са бой. Ім кры тыч на пе ра гле джа ны 
да са ма га кан ца на бы так ма тэ ры яль ных да ных 
і на ву ко вых тэ о рый, уз ва жа на і ацэ не на кож ная 
дэ таль з аку рат нас цю і дбай нас цю, усе мер ка-
ван ні і зак лю чэн ні пра ве ра ны да ку мен таль на 
і пад ра бяз на [17]. 

У Я.Е. Га лу бін ска га тэ ма пос ніц тва ад люст-
ра ва на ў «Да дат ках да глаў» пер ша га то ма 
«Пост і спрэч кі аб ім у нас. Ежа на пра ця гу ўся-
го го да і пра ві лы ад нос на яе ...», дзе аў тар пад-
ра бяз на, са спа сыл кай на пер шак ры ні цы, пад-
вяр гае яе глы бо ка му кры тыч на му ана лі зу [11, 
с. 463–476]. Пры кла дам но ва га вык ла дан ня гіс-
то рыі Рус кай Цар квы ста но віц ца «Кі раў ніц тва  
да цар коў най гіс то рыі» пра фе са ра П.В. Зна мен-
ска га, якое вый шла ў 1871 г. Раз гля да ю чы маг чы-
масць раз віц ця гра мад ства праз ас ве ту, на ву ко-
вец ба чыць тым са мым маж лі васць гра мад ска га 
са ма раз віц ця, не звя за на га з Бос кім умя шан нем. 
У сва іх цар коў на-гіс та рыч ных по шу ках П.В. Зна-
мен скі кі ра ваў ся раз гля дам эва лю цыі ў куль тур-
ным і гра мад ска-эка на міч ным жыц ці ўсіх плас-
тоў рус ка га гра мад ства, узяў шы за ас но ву коль-
кас ную пе ра ва гу ся лян ства [12, с. 8].

А.П. Даб рак лон скі – ву чань па Мас коў скай 
ду хоў най ака дэ міі Я.Е. Га лу бін ска га, В.В. Клю-
чэў ска га, А.П. Ле бе дзе ва – нас той лі ва вы ра шаў 
выз на ча ныя ча сам за да чы за вяр шэн ня і аб наў-
лен ня агуль на га кур са гіс то рыі Рус кай Царк вы. 
А.В. Кар та шоў адзна чае, што за пе ры яд 
з 1884 па 1893 г. ён пас пеў на пі саць і над ру ка-
ваць «Кі раў ніц тва», ка рыс нае і для сту дэн таў, 
і для вык лад чы каў, і для ба гас ло ваў, і для свец-
кіх чы та чоў. Дас ле да ван не А.П. Даб рак лон-
ска га не толь кі ад люс троў ва ла на ўзроў ні су час-
най яму на ву кі на за па ша ны ма тэ ры ял дыс цып-
лі ны, дзе дэ та лё ва вы ву ча на пра кты ка ста наў-
лен ня і раз віц ця пос ніц тва ў рус кім гра мад стве, 
але і ўво дзі ла ў лі та ра ту ру прад ме та ве лі зар ны 
да ве дач ны ма тэ ры ял. Пас ля ву чо на га ніх то 
з ду хоў на-ака дэ міч ных спе цы я ліс таў, ні ін шых 
рус кіх на ву коў цаў не браў ся за на пі сан не но вай 
агуль най гіс то рыі Рус кай Цар квы [18, с. 36–37].
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Та кім чы нам, ра сій ская цар коў ная гіс та рыя-
г ра фія XIX ст. з ся рэ дзі ны ста год дзя знач на 
па шы ры ла ме жы дас ле да ван ня. Ак ты ві за-
цыя дас лед чай дзей нас ці пры па дае на 60-я гг. 
ХІХ ст. У вы ні ку ўплы ву ака дэ міч на га (1869 г.) 
і ўні вер сі тэц ка га (1863 г.) ста ту таў на ву ко ва-
дас лед чыя по шу кі ўва со бі лі ся ў дзя сят ках фун-
да мен таль ных прац па гіс то рыі хрыс ці ян ства 
і рус ка га пра вас лаўя. Дас ле да ван ні і ар ты ку лы 
на бы лі раз нас тай ны ха рак тар. З’я ві лі ся ад мет-
ныя кі рун кі ў рас пра цоў цы і ўсве дам лен ні тых 
ці ін шых цар коў на-гіс та рыч ных пы тан няў. Тэ ма 
пос ніц тва ў дас ле да ван нях ра сій скіх гіс то ры-
каў, як пра ві ла, раз гля да ла ся ў кан тэк сце вы ву-
чэн ня агуль ных пра блем ста наў лен ня і раз віц ця 
хрыс ці ян ства, a так са ма Цар квы. Рэ кан струк цыі 
пос ту ра бі лі ся з апо рай на грэ час кія, ла цін скія 
і сла вян скія кры ні цы, якія пад вяр га лі ся дэ та лё-
ва му кры тыч на му ана лі зу.

Па ну ю чы ў цар коў на-гіс та рыч най на ву цы, 
пра ві дэн цы я лізм на паў ня ец ца но вым змес-
там. Гіс то ры кі хрыс ці ян ства, Цар квы, не ады хо-
дзя чы ад ка но на цар коў на-гіс та рыч ных тра ды-
цый, пас ту по ва за мя ня юць яго апа ла ге тыч ную 
скла до вую на на ву ко ва-ацэ нач ную. На ву коў цам 
у сва іх дас лед ван нях (з роз най сту пен ню рэ а лі-
за цыі на ме ча на га) уда ло ся, не змя ня ю чы знеш-
ніх форм гіс та ры яг ра фіч на га ка но на, змя ніць 
яго ўнут ра ную, па ня цій ную час тку. Па доб ныя 
све та пог ляд ныя зме ны бы лі не паз беж ныя. Рост 
на ву ко вых ве даў у гэ ты пе ры яд, ло гі ка са міх 
рэ чаў вы лі ва лі ся ў сты хій ны пры ро даз наў чы 
ма тэ ры я лізм.
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Summary

The article is devoted to the establishment and 
development of historiography in the Russian church 
of the XIX century, its second half, the period when 
distinctive trends in the development and realization 
of church-historical issues appeared, and research 
investigations were embodied in dozens of funda-
mental works. Particular attention is paid to the fast 
in Greek, Latin and Slavic sources that were analyzed 
in detail.

Пас ту піў у рэ дак цыю 18.02.2013 г.

УДК 930(476):274«1917/1941»

С.Ф. Ве ре ме ев,
ас пи рант ка фед ры ис то рии Бе ла ру си БГПУ

ИСТОРИЯПРОТЕСТАНТСКИХОБЩИНБЕЛАРУСИ(1917–1941гг.)
ВОТЕЧЕСТВЕННОЙИСТОРИОГРАФИИ

По вы ше ние ро ли и зна че ния ре ли ги оз-
но го фак то ра в жиз ни бе ло рус ско го об -

щес тва пос лед них де ся ти ле тий спо соб ству ет 

изу че нию кон фес си о наль ной ис то рии на ших 
зе мель. Осо бый ин те рес со сто ро ны ис сле до-
ва те лей вы зы ва ет ис то рия хрис ти ан ских церк-
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