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АРГАНІЗАЦЫЯ ПАТРЫЯТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ 
Ў МАНАСКІХ НАВУЧАЛЬНЫХ УСТАНОВАХ  
НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У XVI – СЯРЭДЗІНЕ XVІII ст.

Навучальныя ўстановы манаскіх ордэнаў 
займаюць пачэснае месца ў гісторыі 

еўрапейскай педагогікі. Менавіта яны на пра-
цягу ХІІІ–XVІІІ стст. зрабілі шмат карыснага для 
ўдасканалення вучэбна-выхаваўчага працэсу, 
аб’яднаўшы сярэдневяковыя septem artes libe-
ralis са studia humanitatis эпохі Адраджэння. 
Пры гэтым, адкрываючы ўласныя школы ў роз-
ных краінах Еўропы, манахі былі вымушаны 
прыстасоўвацца да патрэб мясцовага грамад-
ства, што паступова размывала ўласцівы ім 
«хрысціянскі касмапалітызм» і надавала пэўную 
грамадзянска-патрыятычную афарбоўку іх ву-
чэбным праграмам. Асабліва паскорыўся гэты 
працэс у эпоху Асветніцтва, калі ордэнскія ву-
чылішчы шмат дзе секулярызаваліся. Апошняе 
дазволіла перадаць назапашаны імі педагагіч-
ны вопыт свецкім школам, што робіць сучасны 
зварот да аналізу эвалюцыі манаскай аду-
кацыі ў цэлым і арганізацыі тут выхаваўчага 
працэсу ў прыватнасці яшчэ больш актуаль-
ным. Неабходна таксама падкрэсліць, што 
на беларускіх землях тыя ж езуіты, піяры, да-
мініканцы і базыльяне фактычна манапаліза-
валі асветніцкую справу ў XVІІ – сярэдзіне 
XVІІІ ст., а таму вывучэнне спецыфікі іх 
дзейнасці ў рэгіёне дазваляе куды лепш зразу-
мець агульныя тэндэнцыі грамадска-палі-
тычнага жыцця ў Рэчы Паспалітай.

У цэлым роля манаскай педагогікі ў гісторыі 
айчыннай адукацыі знайшла сваё адлюстра-
ванне ў беларускай гістарыяграфіі, дзе асаблі-
вая ўвага ў гэтай сувязі прысвечана езуітам [1; 2] 
і базыльянам [3; 4]. Шэраг навукоўцаў разгля-
дае іх дзейнасць у комплексе, што дазваляе 
лепш зразумець агульныя тэндэнцыі і асноўныя 
напрамкі эвалюцыі зместу выкладання [5; 6]. 
Падобны падыход пануе і ў замежнай гістарыя-
графіі, якая пры гэтым разглядае сутнасць ма-
наскай асветы на больш вялікіх прасторах [7; 8]. 
Трэба, аднак, прызнаць, што праблема патрыя-
тычнага выхавання ў азначаных даследаваннях 
разглядаецца толькі ўскосна і свайго належнага 
асвятлення так і не знайшла.

Манаскія ордэны ў ВКЛ пачалі з’яўляцца 
з канца XIV ст. Першымі сюды прыбылі ў 1390 г. 
францысканцы (Вільня), за імі ў 1469 г. 
бернардзінцы (Вільня), і ў 1474 г. – дамініканцы 
(Астравец) [9, с. 189–192, 212–214, 268–269]. 
Аднак працяглы перыяд іх асветніцкая дзей-
насць не выходзіла за межы сталіцы, дзе пер-
шыя з іх заснавалі сваю школу не пазней за 
1426 г., другія – у канцы XV ст., а трэція ўтрым-
лівалі багаслоўскую студыю з 1507 г. [10, с. 133]. 
Арганізацыя ў іх навучання не прадугледжвала 
патрыятычнага выхавання – большасць прад-
метаў мела багаслоўскае напаўненне, а грама-
тыка і рыторыка служылі выключна для даска-
налага валодання латынню. У вучобе на пер-
шае месца ставілася вернасць каталіцкай 
рэлігіі і Ватыкану, а не ўласнаму манарху, па-
няцце ж «айчына» падмянялася надэтнічным 
«хрысціянскім светам».

Мала змянілася сітуацыя і пасля заснавання 
ў 1540 г. езуіцкага ордэна. Утвораны для бараць-
бы з рэфармацыйным рухам, ён вызначаўся над-
звычайным кансерватызмам і змагаўся з любой 
праявай навацый эпохі Адраджэння. Езуіты не-
гатыўна ставіліся да выкладання «нацыяналь-
ных» прадметаў – мясцовых моў і свецкай 
гісторыі, прычым апошняя, на іх погляд, «слу-
жила гибелью тому, кто ее изучает» [11, с. 128]. 
Частковая карэкцыя падобных поглядаў адбы-
лася пасля пачатку іх пашырэння за межы 
Італіі. Для замацавання ў той ці іншай краіне 
яны былі вымушаны ўлічваць ідэалагічныя 
інтарэсы тутэйшай правячай эліты, якія манахі 
аб’ядноўвалі з маральнымі прынцыпамі хры-
сціянства. Праз усю сістэму езуіцкай адукацыі 
стала праходзіць ідэя аб прызначэнні дзяр-
жаўнай улады для дабрабыту народа і ўсе-
агульнай роўнасці перад законам. Сцвярджа-
лася, што кожны пры неабходнасці павінен 
прынесці сябе і ўласную маёмасць у ахвяру 
Радзіме, а здрада ёй – гэта злачынства су-
праць Бога [12, с. 82].

Трэба адзначыць, што падобная «патрыя-
тычная» рыторыка прыйшлася да спадобы ў тым 
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ліку і магнатэрыі ВКЛ, што спрыяла хуткаму па-
шырэнню езуіцкіх школ у краіне. Створаны імі 
ў 1569 г. калегіум у Вільні ўжо праз 10 год атрымаў 
статус акадэміі і правы, роўныя Кракаўскаму 
ўніверсітэту. Хутка развівалася, дзякуючы пры-
ватным ахвяраванням, і сетка езуіцкіх навучаль-
ных устаноў на беларускіх землях – яны былі ад-
крыты ў Полацку (1581), Нясвіжы (1584), Оршы 
(1617–1618), Брэсце (1620–1621), Гродне (1625–
1626), Пінску (1634–1635), Віцебску (1648–1649), 
Навагрудку (1649–1650), Мінску (1678–1679),  
Бабруйску (1687–1688), Магілёве (1682–1684), 
Мсціславе (1697), Слуцку (1697), Жодзішках (1709), 
Слоніме (1713), Мазыры (1728) і Юравічах (1756) 
[3 с. 55–72]. 

Пры распрацоўцы ўласнага збору педага-
гічных правілаў Ratio Studiorum езуіты здолелі 
знайсці ўдалы кампраміс паміж divina studia 
(«боскія навукі») і studia humanitatis («чалаве-
чыя навукі»), зрабіўшы асноўнай мэтай выха-
вання docta et eloquens pietas («вучоная 
і красамоўная набожнасць»). Пры такім пады-
ходзе, здавалася, месца патрыятычнаму выха-
ванню не заставалася, бо хаця веды і атрымалі 
ў іх статус, роўны веры, але засноўваліся пера-
важна на антычнай спадчыне і ігнаравалі куль-
турна-асветныя асаблівасці асобных еўрапей-
скіх народаў. Аднак пэўныя выпадкі патрыятыч-
нага выхавання ў езуітаў, часам і не свядома, 
але ўсё ж прысутнічалі. Па-першае, зварот да 
антычнай літаратуры спрыяў знаёмству вучняў 
на занятках па лацінскай граматыцы і рыторы-
цы з шэрагам твораў, прасякнутых грунтоўнымі 
тэарэтычнымі разважаннямі наконт грамадзян-
скай адказнасці індывіда і неабходнасці выпра-
цоўкі ў яго актыўнай жыццёвай пазіцыі («Аб 
дзяржаве» і «Аб абавязках» Цыцэрона, «Зако-
ны» Платона, «Логіка» Арыстоцеля). 

Праўда, далёка не ўсе з выхаванцаў глыбо-
ка ўдумваліся ў сэнс агучаных тут ідэй, бо 
настаўнікі найперш канцэнтравалі іх увагу 
на правапісе, цікавых словазваротах, стылі, 
а таксама на агульнай пабудове тэксту. Па-
другое, для стымулявання пазнавальнай 
дзейнасці езуіты імкнуліся актывізаваць увагу 
вучняў праз пастаяннае захаванне эфекту 
навізны і актуальнасці – яны рэгулярна знаёмілі 
іх з найноўшымі еўрапейскімі выданнямі і тэо-
рыямі. Прычым у школьных бібліятэках за-
хоўваліся нават забароненыя Ватыканам кні-
гі – у Вільні студэнты акадэміі маглі прачытаць, 
напрыклад, кнігі Р. Дэкарта і Д. Лока, дзе гава-
рылася аб грамадзянскай супольнасці і роў-
насці ўсіх саслоўяў перад законам. Па-трэцяе, 
для пашырэння кругагляду, адпаведна тэматы-
цы ўрока, настаўнікі закраналі асобныя пытан-
ні, звязаныя з айчыннай гісторыяй, геаграфіяй, 
а таксама паўсядзённым побытам (абрады, 
адзенне, посуд, жыллё), але глыбіня падобных 

ведаў вучняў езуітаў не хвалявала – дадзеныя 
звесткі лічыліся другараднымі, бо яны павінны 
былі проста дапамагчы ў засваенні латыні. Па-
чацвёртае, вельмі ўважліва езуіты ставіліся да 
фізічнага выхавання сваіх выхаванцаў. Павы-
шаную цікавасць у моладзі заўсёды выклікала 
будаўніцтва пацешнай крэпасці, якую потым 
частка з іх заставалася абараняць, а іншыя 
«штурмавалі». Адбываліся і імітацыі знакамітых 
бітваў, што не толькі паглыбляла веды выха-
ванцаў у гісторыі, але і несла пэўную патрыя-
тычную складовую – юнакі ўяўлялі сябе «вая-
рамі» Вітаўта, К. Астрожскага, Я. Радзівіла ці 
Я. Сабескага і марылі стаць такімі ж славутымі 
абаронцамі Радзімы [4, с. 126; 13, с. 77–84].

У цэлым можна прызнаць, што вучэбна-
выхаваўчы працэс у езуітаў быў арганізаваны 
даволі эфектыўна. Аднак яго скіраванасць 
на дасканалае вывучэнне ўсяго некалькіх 
асноўных прадметаў (латынь, красамоўства, 
схаластычная філасофія) не дазваляла ім за-
бяспечваць патрэбы грамадства вузкапрофіль-
нымі спецыялістамі (юрысты, медыкі, бухгалта-
ры, механікі, аграномы). З задачай выхавання 
сумленных грамадзян яны таксама яўна не 
спраўляліся – дэпутаты сеймаў Рэчы Пас-
палітай для аргументацыі ўласных выказван-
няў часцей прыбягалі да прыкладаў з антыч-
ных ці біблейскіх часоў, чым з айчыннай 
гісторыі.

Менавіта нежаданне езуітаў прыстасоў-
вацца да патрэб паўсядзённасці выклікалі па 
ўсёй Еўропе моцнае незадавальненне з боку 
прагрэсіўных колаў грамадства. Англійскі гіс-
торык Г. Т. Бокль з гэтай нагоды пісаў: «В XVI в. 
иезуиты были передовыми людьми, а в XVIII в. 
они уже отстали от него» [14, с. 218]. Як вынік 
з гэтага ў еўрапейскіх краінах пачалі ўзнікаць 
альтэрнатыўныя ім школы пад патранажам 
розных грамадскіх і манаскіх асветніцка-даб-
рачынных арганізацый. 

У Рэчы Паспалітай езуіты адчувалі сабе 
вельмі ўпэўнена і працяглы перыяд нават 
іншыя манаскія ордэны не маглі як след раз-
гарнуць тут асветніцкую дзейнасць. Дамінікан-
цы, напрыклад, на беларускіх землях мелі толькі 
адзін уласны калегіум, заснаваны пад Полац-
кам у в. Валынцы ў 1716 г. У сваю чаргу базы-
льяне, нягледзячы на наяўнасць у ВКЛ звыш  
за 2 млн уніятаў, з цяжкасцю адкрылі свецкія 
школы ў Барунах пад Ашмянамі (1700) і Жы-
ровічах (1719). Пры гэтым іх вучэбныя прагра-
мы цалкам капіравалі езуіцкія і вызначаліся 
значным кансерватызмам [15, с. 111]. Адзінымі ж 
рэальнымі канкурэнтамі езуітаў у рэгіёне сталі 
піяры – каталіцкі манаскі ордэн, заснаваны 
ў 1621 г. з мэтай пашырэння духоўнага выха-
вання. Запрасіў іх сюды ў 1641 г. кароль Ула-
дыслаў IV з мэтай ліквідацыі манаполiі езуiтаў 
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у адукацыйнай справе. Пры гэтым арганізацыя 
ў піяраў вучэбна-выхаваўчага працэсу перша-
пачаткова практычна не адрознівалася ад 
езуіцкай, а таму рэальную пагрозу яны ім пакуль 
не неслі. Ды і сетка іх школ расла надзвычай 
марудна – у 1730 г. езуіты мелі ў Рэчы Паспалі-
тай 63 школы з 50 тыс. выхаванцаў, тады як 
піяры маглі пахваліцца ўсяго 13 навучальнымі 
ўстановамі з 4 тыс. вучняў (на беларускіх зем-
лях яны ў той час былі ў Шчучыне (1726), Вора-
наве (1730) i Геранёнах (1730). Аднак пэўную 
небяспеку езуіты ўсё ж адчувалі, адзначаючы 
паступова нарастаючую колькасць пераходаў 
уласных вучняў у піярскія калегіумы [16, с. 53]. 

Для захавання кантролю над сітуацыяй 
езуіты ў 1730-я гг. пачалі працэс мадэрнізацыі 
ўласнай вучэбнай праграмы – больш часу яны 
пачалі адводзіць выкладанню дакладных 
дысцыплін, з’явіліся новыя курсы (гісторыя, 
геаграфія, логіка, этыка, французская і нямецкая 
мовы). Куды больш шырокім стала і іх разуменне 
ўласных педагагічных задач: «Мы занимаемся 
тяжелой работой по воспитанию молодежи един-
ственно для хвалы Бога и добра Отчизны. Преж-
де всего будем стараться, чтобы молодые люди 
восприняли веру в Бога, добродетели, любовь 
к ближнему, верность Родине, уважение и бла-
годарность к родителям». Найперш гэта пра-
явілася ў істотных зменах у выкладанні латыні, 
пры вывучэнні якой шмат увагі пачало надавац-
ца польскай мове – вучні павінны былі: «Каждое 
упражнение перевести с латыни на родной 
и обратно, сохраняя при этом как можно боль-
шую чистоту каждого из них». Аб узросшай ува-
зе да яе сведчыць і патрыятычная па духу пра-
ца выкладчыка рыторыкі ў Вільні Ф. Багамольца 
«Размова аб польскай мове» (1752), дзе ён 
пісаў: «Основой и началом наук является зна-
ние родного языка. На нем нужно чисто как го-
ворить, так и писать, не заражая его иностран-
ными словами». Дадзенае сцверджанне ён 
удакладняў шматлікімі прыкладамі з антычнай 
гісторыі і заклікаў чытачоў зрабіць усё магчы-
мае для славы сваёй Айчыны. Варта адзна-
чыць, што праца Ф. Багамольца атрымала шы-
рокую папулярнасць – вучні не толькі праходзілі 
яе на ўроках, але яшчэ і абавязаны былі 
напісаць самастойную работу з уласнымі раз-
важаннямі на гэты конт [3, с. 51, 94]. 

Што ж датычыцца гісторыі, то як асобная 
дысцыпліна яна пачала чытацца езуітамі ў ай-
чынных школах з 1749 г. (Гродна), а праз два 
гады ўжо выкладалася паўсюдна. Больш увагі 
тут надавалася ўсеагульнай і царкоўнай гісто-
рыі, а мінулае Рэчы Паспалітай праходзілі ра-
зам з іншымі еўрапейскімі краінамі. Аднак такі 
падыход не задавальняў шмат каго з настаўні-
каў, якія спрабавалі прыдаць гісторыі больш 
патрыятычны выгляд. Як вынік з гэтага з’яўля-

юцца першыя падручнікі па гісторыі ВКЛ. 
У 1763 г. у Вільне выйшлі «Хатнія звесткі аб 
Вялікім Княстве Літоўскім з дадаткам гісторыі 
яго народа» выкладчыка Полацкага езуіцкага 
калегіума Ф. Папроцкага. Айчынная гісторыя 
тут пачыналася з міфічнага Палемона і была 
даведзена ажно да 1569 г. У гэтым жа годзе ён 
выдаў працу «Найбольш значныя войны да на-
раджэння і пасля нараджэння Хрыста да Па-
рыжскага і Губертусбургскага міру 1763 года», 
якую лічыў надзвычай актуальнай, бо: «Ведан-
не гісторыі войнаў дазваляе высветліць пры-
чыны ўзвышэння і падзення дзяржаў і, што 
асабліва важна, шляхі ўмацавання свабоды 
і незалежнасці Айчыны» [17, с. 118–119].

Рэгулярна на занятках езуітамі таксама 
сталі арганізоўвацца «сеймікі» – адзін з юнакоў 
абіраўся яго маршалкам, а іншыя прымалі 
ўдзел у абмеркаванні розных пытанняў, якія 
ў той час хвалявалі ўсё насельніцтва краіны. 
Пры гэтым «дэпутаты» вучыліся гаварыць 
пераканаўча, разважліва, сцісла і па сутнасці 
праблемы, а таксама прытрымлівацца рэгла-
менту і кантраляваць уласныя пачуцці і эмоцыі. 
У канцы ж «пасяджэння» маршалак падводзіў 
вынікі і спрабаваў сфармуляваць агульнае ра-
шэнне, якое ставілася на галасаванне (з дазво-
лам нязгодным вучням прымяніць права 
liberum veto). Вучэбна-метадычным дапамож-
нікам для правядзення падобных заняткаў ста-
ла выдадзеная ў 1742 г. у Вільні «Інструкцыя аб 
прамовах на сеймах і сейміках» з 13 узорнымі 
тэкстамі выступленняў, скіраванымі супраць 
пануючай у Рэчы Паспалітай шляхецкай анархіі 
[18, с. 412–413]. У дзённіку М. К. Радзівіла 
Рыбанькі ад 24 лютага 1745 г. застаўся запіс аб 
яго ўражаннях пасля наведвання падобнага 
мерапрыемства ў Нясвіжскім езуіцкім калегіу-
ме: «Добрая гэта рэч дзеля спрыту хлапцоў, 
абы снадней мовілі i з прэзэнцыяй, дырэкта-
рам быў мой сын Януш» [19, с. 181].

Не засталіся ў баку і піяры – ініцыятарам аду-
кацыйных рэформ у ордэне стаў кіраўнік поль-
скай правінцыі С. Канарскі. Сваё бачанне праб-
лемы ён выказаў у творы De viro honesto et bono 
cive («Аб выхаванні сумленнага чалавека і до-
брага грамадзяніна»). Ідэал С. Канарскага – ча-
лавек, які паважае і абараняе «ўсе правы чала-
вечага грамадства», вылучаецца маральнай 
чысцінёй, міласэрнасцю і спачуваннем да бліз-
кіх, мае пачуццё абавязку ў адносінах да сяброў, 
знаёмых, падданых, улады і нарэшце – да 
Радзімы. Асобны акцэнт быў зроблены на пад-
рыхтоўцы вучняў да актыўнага грамадскага жыц-
ця – аўтар акрэсліў рысы, якія трэба абавязкова 
развіваць, каб падрыхтаваць моладзь да яго: 
любоў да Айчыны, пачуццё неабходнасці служ-
бы для яе: «умацавання, абароны і лепшай 
арганізацыі». Пры гэтым С. Канарскі заклікаў 
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захоўваць вернасць каралю, сенату і ўсім орга-
нам улады, падтрымліваць існуючыя парадкі, 
канстытуцыі і шляхецкія вольнасці: «Усё сваё 
жыццё ў дзяржаве неабходна патрэбы прыват-
ныя ставіць на другое месца пасля інтарэсаў гра-
мадскіх і недаравальна пачынаць у Рэчы Пас-
палітай смуту ды шкодзіць ёй» [20, с. 44–45].

Рэальнае ж увасабленне агучаных вышэй 
тэорый піяры пачалі ў 1740 г., калі ў Варшаве 
быў адкрыты Сollegium nobilium – элітарная на-
вучальная ўстанова з якасна новай вучэбнай 
праграмай, скіраванай на грамадска-патры-
ятычнае выхаванне дзяцей правячай эліты. Яе 
асаблівасць заключалася ў выкладанні на поль-
скай мове, практычнай арыентацыі зместу 
дысцыплін, істотным пашырэнні цыклаў да-
кладных і прыродазнаўчых прадметаў, акцэн-
таваннем увагі настаўнікаў на айчыннай 
гісторыі, літаратуры і мастацтве. Рэалізаваныя 
тут педагагічныя прыёмы прайшлі ўсебаковую 
праверку і ў далейшым сталі асновай для пры-
няцця агульнага для ўсіх піярскіх школ у Рэчы 
Паспалітай новага Школьнага статута, які быў 
зацверджаны ў 1754 г. (у ВКЛ уступіў у сілу 
ў 1762 г.). Згодна з ім галоўнай мэтай выхаван-
ня стала імкненне піяраў прывіць сваім выха-
ванцам: «Гарачую любоў да Айчыны, вернасць 
і паслухмянасць уладзе, а таксама павагу да 
правоў і дзяржаўных устаноў» [21, с. 5–11]. 

Мадэрнізаваны вучэбны курс піяраў пра-
дугледжваў выкладанне польскай мовы і гіс-
торыі на працягу ўсяго тэрміну навучання. 
Асобнай дысцыплінай стала айчыннае права. 
Прычым для лепшага метадычнага забеспя-
чэння двух апошніх прадметаў яны збіралі 
і выдавалі архіўныя крыніцы. Так, С. Канарскі 
выпусціў першыя 6 тамоў Volumina Legum 
(Варшава, 1732–1739), а М. Догель распачаў 
працу над «Дыпламатычным кодэксам Кара-
леўства Польскага і Вялікага Княства Літоў-
скага» – пры жыцці аўтара выйшлі 1 і 5 тамы 
(Вільня, 1758–1759), чацвёрты том пад рэдак-
цыяй Я. Выкоўскага і М. Тукалы надрукавалі 
ў Віль ні ў 1764 г. (астатнія захаваліся ў рукапісе) 
[17, с. 121–125]. Згаданы ж вышэй твор С. Ка-
нарскага «Аб выхаванні сумленнага чалавека 
і добрага грамадзяніна» з’яўляўся абавязко-
вым пры вывучэнні маралі – фактычна менавіта 
ён стаў першым айчынным дапаможнікам па 
патрыятычна-ідэалагічным выхаванні моладзі 
[22, с. 26–34]. Важную ролю адыгрывалі ў вы-
хаваўчым працэсе і заняткі па рыторыцы. Вуч-
ням прапаноўвалася каля 200 тэм са свабод-
ным выбарам для абмеркавання ў залежнасці 
ад «становішча ў краі і асабістай зацікаўле-
насці». У іх разглядаліся праблемы тагачаснай 
адукацыі, узаемаадносіны цэнтральнай улады 
і магнатаў, дзейнасць сеймаў, знешняя паліты-
ка, фінансы, армія, гандаль, правы асобных 

саслоўяў і г. д. Часам яны выносіліся на вуч-
нёўскія «сеймікі», якія ў піяраў праводзіліся пуб-
лічна – у мясцовым касцёле. Настаўнікі раілі вуч-
ням весці сябе стрымана і разважліва, каб пака-
заць прыклад сапраўдным тагачасным дэпутатам. 
Да таго забаранялася выхаванцам ужываць пра-
ва liberum veto, каб прадэманстраваць грамад-
ству яго шкоднасць [23, с. 15–18].

Адзначым, што піяры зрабілі больш карыснага 
ў справе рэфармавання вучэбна-выхаваўчага 
працэсу, чым езуіты. Пацвярджаюць гэта і су-
часнікі. У мемуарах тагачаснага паэта І. Быкоў-
скага занатавана: «Я, наведваючы школу езуітаў 
у Мінску ад Інфімы аж да Рыторыкі ведаў Альвар 
на памяць, хаця яго і не разумеў. Як зараз мяркую, 
то шкада было і маёй працы, і тых пяці год, што 
страціў без карысці ў час той адукацыі. У 1765 г. 
брат мой старэйшы Раман завёз мяне ў Віцебск 
і змесціў у канвікце ў ксяндзоў піяраў (адкрыты 
ў 1751 г. – А. С.). Там прабыў паўтары гады з куды 
большай карысцю…» [24, с. 474].

Відавочна, што манаская педагогіка ў Рэчы 
Пас палітай паступова ўсё ж пачала пры ста-
соўвацца да патрэбаў часу. Але ўзрастаючая па-
трыятычная складовая выхавання ў ордэнскіх 
школах найперш спрыяла паланізацыі на сель-
ніцтва ВКЛ. Адбывалася гэта на фоне ўзра-
стаючага «ліцвінскага сепаратызму», праявай 
якога было жаданне шляхты ВКЛ рознымі шля-
хамі адасобіцца ад «караняжаў» (палякаў). Свой 
адбітак яно знайшло ў тым ліку і ў моўнай сферы, 
дзе паступова набывала папулярнасць ужыван-
не народнай (беларускай) гаворкі. Зразумела, 
што развівалася яна ў пазашкольных умовах 
паўсядзённага жыцця (у тым ліку праз хатняе на-
вучанне). Менавіта гэта дало падставу вядомаму 
айчыннаму даследчыку А. Мальдзісу далучыцца 
да высновы польскага гісторыка Я. Мацяеўскага 
аб тым, што: «Да канца XVIII ст. існавалі сярод 
шляхты ВКЛ групы, якія карысталіся выключна 
беларускай мовай, аднак шляхецтва іх ніколі не 
ставілася пад сумненне» [29, с. 93–94].
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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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