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УВОДЗІНЫ 

 

Персаніфікацыя гісторыі з’яўляецца адной з найбольш актуальных 

тэндэнцый у сучаснай гістарычнай навуцы: аналіз асабістых якасцей выдатных 

асоб, іх жыцця і дзейнасці з улікам канкрэтных гістарычных умоў дазваляе 

вывесці гістарычнае даследаванне на належны навуковы ўзровень і дасягнуць 

больш глыбокага разумення мінулага. Айчынныя даследчыкі пачалі вывучаць 

персаналіі, раней па розных прычынах незаслужана забытыя, але якія ўнеслі 

значны ўклад у гісторыю нашай краіны. Адным з такіх гістарычных дзеячаў 

з’яўляецца Міхаіл Кірылавіч Баброўскі (1784–1848) – прафесар Віленскага 

ўніверсітэта, выдатны вучоны, які ўжо ў пачатку XIX ст. падкрэсліваў 

адметнасць беларускай мовы, стаяў ля вытокаў беларусазнаўства і беларускага 

нацыянальнага адраджэння, першым сярод навукоўцаў Усходняй Еўропы пачаў 

грунтоўна займацца такімі важнымі напрамкамі, як славістыка і біблеістыка. 

Імя М.К. Баброўскага доўгі час не было вядома шырокай грамадскасці, 

нягледзячы на тое, што ён сваёй навуковай дзейнасцю вызначыў асноўныя шляхі 

развіцця гістарычнай навукі XIX ст. Вучоны даследаваў  і ўвёў у навуковы абарот 

значную колькасць помнікаў стараславянскага пісьменства. Менавіта яму 

належыць гонар адкрыцця Супрасльскага кодэкса XI ст., аднаго з самых 

старажытных кірылічных помнікаў, які ў 2007 г. быў уключаны ў рэестр 

«Помнікі свету» міжнароднага праекта ЮНЕСКА (праграма ААН па ахове 

сусветнай дакументальнай спадчыны). Даследчык упершыню грунтоўна 

пазнаёміў навуковую і студэнцкую аўдыторыю Беларусі і Літвы з біблеістыкай і 

біблейскай археалогіяй, падрыхтаваў пераклад фундаментальнага даследавання 

аўстрыйскага ўсходазнаўца І. Яна «Archeologia Biblica» («Біблейская 

Археалогія»). М.К. Баброўскі вылучаўся поглядамі, у аснове якіх ляжалі 

імкненне да ўсебаковага вывучэння крыніц і валодання біблейскай 

герменеўтыкай і экзэгетыкай, крытычнае стаўленне да шматлікіх перакладаў і 

даследаванняў, выкарыстанне мовы арыгінала. 

Як пачынальнік беларусазнаўства, М.К. Баброўскі ўжо ў першай 

палове XIX ст. стаў лідарам універсітэцкай моладзі, якая паводле яго праграмы 

збірала старажытнабеларускія крыніцы, вывучала беларускія гаворкі і народную 

творчасць, тым самым унёс значны ўклад у развіццё беларускай фалькларыстыкі. 

Вучоны стаў аўтарам першай беларускай кнігі ў XIX ст. – «Krótkie zebranie nauki 

chrześcjańskiej dla wieśniaków mówiących językiem polsko-ruskim wyznania 

rzymsko-katolickiego» («Кароткі збор навукі хрысціянскай для вяскоўцаў, што 

размаўляюць на мове польска-рускай, веравызнання рымска-каталіцкага»), якая 

была надрукавана ў 1835 г. лацінкай. М.К. Баброўскі паклаў пачатак навуковаму 

вывучэнню беларуска-літоўскага летапісання з нагоды адкрыцця самага поўнага 
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спіса 2-й рэдакцыі Беларуска-літоўскага летапісу 1446 г. Адкрыў для беларускай 

і еўрапейскай навукі імя выдатнага ўсходнеславянскага першадрукара 

Ф. Скарыны, звесткі пра выданні якога ён знайшоў у бібліятэцы Супрасльскага 

манастыра і ўключыў у сваю працу «Historia drukarń słowiańskich na Litwe» 

(«Гісторыя славянскіх друкарняў на Літве»).  

М.К. Баброўскі прыцягвае ўвагу як выдатны царкоўны дзеяч першай паловы 

XIX ст., праз рэлігійны светапогляд якога можна прасачыць стаўленне 

прадстаўнікоў белага ўніяцкага духавенства да працэсаў, звязаных з аб’яднаннем 

уніяцкай і праваслаўнай цэркваў. Як прыхільнік захавання строгага выканання 

традыцый грэка-візантыйскай абраднасці ў уніі, М.К. Баброўскі карыстаўся 

аўтарытэтам у вядомых епіскапаў Іосіфа (Сямашкі) і Антонія (Зубко) і сваёй 

дзейнасцю паўплываў на вырашэнне лёсу ўніяцкай царквы.  

Навуковая значнасць дысертацыйнага даследавання вызначана 

неабходнасцю глыбокага асэнсавання складанага для Беларусі часу ад канца 

XVIII да сярэдзіны XIX ст. і асвятлення важных гістарычных падзей адзначанага 

перыяду праз лёс непасрэднага іх удзельніка. Велічыня асобы М.К. Баброўскага, 

чыя навукова-педагагічная і асветніцкая дзейнасць цесна звязана з падзеямі 

эпохі, дазваляе пранікнуць у сутнасць гістарычных пераўтварэнняў, аднавіць 

цэласную карціну мінулага і пашырыць уяўленні аб грамадска-палітычных 

працэсах і падзеях канца XVIII – сярэдзіны XIX ст. на тэрыторыі Беларусі. 

Актуальнасць даследаванню надае і тая акалічнасць, што ў замежнай і айчыннай 

гістарычнай навуцы асобе М.К. Баброўскага ўдзелена не шмат увагі. У XX – 

пачатку XXI ст. навуковай спадчыне вучонага не было прысвечана 

дысертацыйных або манаграфічных даследаванняў, што абумовіла патрэбнасць 

сістэмна і ўсебакова раскрыць значэнне навукова-педагагічнай і асветніцкай 

дзейнасці М.К. Баброўскага. 

 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Сувязь работы з буйнымі навуковымі праграмамі (праектамі) і тэмамі 

Дысертацыйнае даследаванне праводзілася ў рамках тэматыкі НДР 

«Эвалюцыя сацыяльнай актыўнасці насельніцтва Беларусі на этапе станаўлення 

індустрыяльнага грамадства (другая палова ХIХ – пачатак ХХ ст.)» за 2011– 

2015 гг., (№ дзяржаўнай рэгістрацыі 20113061, ДПНД «Гісторыя, культура, 

грамадства, дзяржава»), а таксама НДР «Сацыяльныя змены ў грамадстве ва 

ўмовах капіталістычнай трансфармацыі эканомікі Беларусі (1861–1914 гг.)» за 

2016–2020 гг. (№ дзяржаўнай рэгістрацыі 20161683, ДПНД «Эканоміка і 
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гуманітарнае развіццё беларускага грамадства», падпраграма № 1 «Гісторыя і 

культура»). 

Мэта і задачы даследавання 

Мэта дысертацыйнага даследавання – выявіць адметныя рысы навукова-

педагагічнай і асветніцкай дзейнасці М.К. Баброўскага і значэнне яго навуковай 

спадчыны ў станаўленні беларускай гістарычнай навукі ў першай палове XIX ст. 

У рамках сфармуляванай мэты вызначаны наступныя задачы: 

 вылучыць асноўныя фактары, якія аказалі ўздзеянне на фарміраванне 

светапогляду М.К. Баброўскага; 

 выявіць характар навукова-педагагічнай і асветніцкай дзейнасці 

вучонага; 

 вызначыць пазіцыю М.К. Баброўскага ў пытанні аб’яднання ўніяцкай 

царквы з праваслаўнай;  

 раскрыць уклад вучонага ў развіццё беларусазнаўства, славістыкі і 

біблеістыкі. 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца грамадска-палітычная і гістарычная 

думка на тэрыторыі Беларусі ў першай палове XIX ст. Прадметам даследавання 

выступае навукова-педагагічная і асветніцкая дзейнасць М.К. Баброўскага. 

Храналагічныя межы дысертацыйнага даследавання задаюць гады жыцця 

М.К. Баброўскага – з 1784 г. па 1848 г. Даты прыводзяцца па юліянскім 

календары, пры ўказанні дзён нараджэння і смерці М.К. Баброўскага – па 

юліянскім і грыгарыянскім календарах. Спецыфіка тэмы патрабуе выхаду за 

храналагічныя рамкі пры вывучэнні фактараў, якія аказалі ўплыў на 

фарміраванне светапогляду вучонага. Геаграфічныя межы ахопліваюць 

сучасную тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, якая ў акрэслены перыяд уваходзіла 

ў склад Віленскай, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай, Магілёўскай губерняў і 

Беластоцкай вобласці (з 1842 г. у складзе Гродзенскай губерні) Расійскай 

імперыі. У шэрагу выпадкаў спецыфіка тэмы абумовіла неабходнасць выхаду за 

гэтыя межы. 

Навуковая навізна 

У дысертацыйным даследаванні ўпершыню з улікам сучасных 

метадалагічных падыходаў і з дапамогай выкарыстання шырокага кола крыніц 

праведзены сістэмны і ўсебаковы аналіз навукова-педагагічнай і асветніцкай 

дзейнасці М.К. Баброўскага, паказана яго роля ў станаўленні беларусазнаўства і 

ідэй беларускага нацыянальнага адраджэння, аргументавана аўтарства вучонага 

ў дачыненні да першай беларускай кнігі XIX ст., якая з’яўляецца бясспрэчным 

фактам пачатку фарміравання беларускай літаратурнай мовы. Аўтарам быў 

зроблены вывад аб тым, што менавіта М.К. Баброўскі паклаў пачатак навуковаму 

вывучэнню гісторыі, культуры і мовы беларускага народа, што садзейнічала 
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развіццю беларускай фалькларыстыкі, а таксама вярнуў імя Ф. Скарыны ў 

беларускую і еўрапейскую навуку, стаўшы першым скарыназнаўцам. 

У дысертацыйнай рабоце вызначана роля М.К. Баброўскага ў даследаванні 

стараславянскіх рукапісаў і старадрукаў, сістэматызаваны помнікі пісьменства, 

якія  вучоны адкрыў сусветнай навуковай супольнасці. Упершыню адзначаны 

той факт, што менавіта М.К. Баброўскі з’яўляецца заснавальнікам багаслоўскай 

школы ў Віленскім універсітэце, у аснове выкладання якой былі крытычны 

падыход да тлумачэння Свяшчэннага Пісання і валоданне біблейскай 

герменеўтыкай і экзэгетыкай. Саіскальнікам уведзена ў навуковы абарот значная 

частка навуковай спадчыны М.К. Баброўскага, праведзена сістэматызацыя і 

аналіз яго прац, вызначаны яго погляды як прадстаўніка белага ўніяцкага 

духавенства падчас працэсаў, звязаных з аб’яднаннем ўніяцкай і праваслаўнай 

цэркваў. 

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 

1. Вырашальнае ўздзеянне на станаўленне асобы М.К Баброўскага 

аказала асяроддзе спадчыннага белага ўніяцкага духавенства, у якім ён вырас і 

атрымаў першапачатковую адукацыю і якое садзейнічала развіццю беларускага 

нацыянальна-культурнага руху. М.К. Баброўскі, як прадстаўнік уніяцкай 

інтэлектуальнай эліты, заўсёды выступаў за захаванне строгага выканання грэка-

візантыйскай абраднасці і недапушчэнне скажэнняў умоў Брэсцкай царкоўнай 

уніі 1596 г., быў супраць паступовай лацінізацыі грэка-каталіцкай царквы, якая 

асабліва ўзмацнілася ў канцы XVIII – пачатку XIX ст. Значны ўплыў на 

фарміраванне светапогляду М.К. Баброўскага аказала магчымасць даследавання 

царкоўнаславянскіх старажытных рукапісаў і першадрукаў у бібліятэцы 

Супрасльскага базыльянскага манастыра, дзе ён набыў навыкі крытычнага 

падыходу да вывучэння гістарычных крыніц. Ідэйнаму далягляду і далейшаму 

фарміраванню ўстойлівай цікавасці М.К. Баброўскага да славянскай 

праблематыкі садзейнічала навуковае падарожжа па краінах Еўропы (1817–

1822): вучоны даследаваў найбуйнейшыя бібліятэкі, увёў у навуковы абарот 

выдатныя помнікі стараславянскага пісьменства, наладзіў стасункі з вядомымі 

еўрапейскімі вучонымі, якія аказалі ўплыў на яго светапогляд («бацька 

славянскай філалогіі» Й. Даброўскі, славенскі славіст Б. Капітар, прадстаўнік 

чэшскага нацыянальнага адраджэння В. Ганка, французскі лінгвіст С. дэ Сасі, 

італьянскі паліглот Дж. Мецафанці і інш.). 

2. У перыяд выкладчыцкай працы ў Віленскім універсітэце 

М.К. Баброўскі ўпершыню заявіў перад навуковай і студэнцкай аўдыторыяй аб 

неабходнасці крытычнага асэнсавання тэксту Свяшчэннага Пісання на аснове 

ведання мовы крыніцы і стварыў уласны курс яго тлумачэння пад назвай 

«Hermeneutyka» («Герменеўтыка»). Падыход вучонага да Бібліі перш за ўсё як да 
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гістарычнай крыніцы і крытычнае стаўленне да яе тэксту супярэчылі існаваўшай 

традыцыі, якая не дазваляла тлумачыць і каментаваць Свяшчэннае Пісанне, і 

выклікалі адмоўны водгук у кансерватыўных царкоўных колах Вільні. 

М.К. Баброўскі, ацэньваючы Біблію ў пачатку 20-х гг. XIX ст., значна апярэдзіў 

час, бо тлумачэнне Свяшчэннага Пісання ў шырокім сэнсе атрымала развіццё 

толькі ў XX стагоддзі. Вучоны ў 1826 г. упершыню ва Усходняй Еўропе стварыў 

курс славяназнаўства, які ён чытаў у Віленскім універсітэце, што садзейнічала 

актыўнаму вывучэнню гісторыі і культуры славян, даследаванню 

стараславянскіх старажытных помнікаў пісьменства. У сваёй навукова-

педагагічнай дзейнасці М.К. Баброўскі выкарыстоўваў такія метадалагічныя 

прынцыпы, як крытычны падыход да вывучэння крыніц, валоданне біблейскай 

герменеўтыкай і экзэгетыкай, выкарыстанне мовы арыгінала. 

3. Рашэнні Полацкага царкоўнага сабору 1839 г., якія прывялі да 

скасавання ўніяцкай царквы, не выклiкалi ў М.К. Баброўскага адкрытай крытыкі. 

У пытанні аб’яднання ўніяцкай царквы з праваслаўнай ён займаў нейтральную 

пазіцыю і звязваў крызіс уніяцтва з імкненнем прадстаўнікоў базыльянскага 

ордэна лацінізаваць унію. М.К. Баброўскі як святар поўнасцю падпарадкоўваўся 

духоўнай уладзе, дапамагаў тлумачыць перавагі грэчаскіх абрадаў перад 

лацінскімі ў час шматлікіх аб’ездаў Літоўскай уніяцкай епархіі. Вучоны быў 

сярод тых, хто паставіў свой подпіс за аб’яднанне цэркваў, і ў ліку ўдзельнікаў 

урачыстай службы з гэтай нагоды 3 верасня 1839 г. у Вільні. Аднак 

М.К. Баброўскі ў прыватных лістах неаднаразова пісаў аб жаданні захаваць 

веру,  у якой нарадзіўся, і лічыў існаванне ці падзенне уніі Промыслам Божым. 

Пазіцыя М.К. Баброўскага з’яўляецца прыкладам унутраных ваганняў 

прадстаўнікоў белага ўніяцкага духавенства: з аднаго боку, жаданне застацца 

ўніятамі, а з другога боку, імкненне быць вернымі гістарычнаму шляху, па якім 

пайшла царква, і рабіць тое, што патрабуе абавязак вернападданага. 

4. М.К. Баброўскі адносіцца да ліку тых навукоўцаў, якія вызначылі 

развіццё гістарычнай навукі XIX ст. у Расійскай імперыі. Вучоны стаяў ля 

вытокаў беларусазнаўства і садзейнічаў абуджэнню нацыянальных ідэй на 

тэрыторыі Беларусі, паклаў пачатак навуковаму вывучэнню беларуска-

літоўскага летапісання, з’яўляўся лідарам універсітэцкай моладзі, якая зрабіла 

значны ўклад у збор і вывучэнне беларускіх гаворак і народнай творчасці. 

М.К. Баброўскі быў першым беларускім даследчыкам, які яшчэ ў 1826 г. заявіў 

навуковай грамадскасці аб самабытнасці беларускай мовы і беларускай 

культуры. Ён стаў аўтарам першай беларускай кнігі ў XIX ст., надрукаванай у 

1835 г. лацінкай. Вучоны ўвёў у навуковы абарот сведчанні пра выданні 

Ф. Скарыны і паказаў значэнне яго дзейнасці для беларускай гісторыі і сусветнай 

навукі. Імя М.К. Баброўскага ўключана ў рэестр «Помнікі свету» міжнароднага 



 

6 

 

праекта ЮНЕСКА як адкрывальніка аднаго з самых старажытных кірылічных 

помнікаў царкоўнаславянскага пісьменства – Супрасльскага кодэкса XI ст. 

М.К. Баброўскі адным з першых сярод вучоных Усходняй Еўропы пачаў 

займацца славістыкай і біблеістыкай, што паўплывала на паляпшэнне 

адукацыйнага працэсу ў Віленскім універсітэце і ў цэлым у Беларусі і вывела 

навуковыя даследаванні на якасна новы ўзровень. 

Асабісты ўклад саіскальніка 

Дысертацыя з’яўляецца вынікам самастойнай даследчай працы аўтара. Пры 

падрыхтоўцы даследавання быў выяўлены, апрацаваны і крытычна асэнсаваны 

шэраг комплексаў дакументаў у архівасховішчах Рэспублікі Беларусь, Літоўскай 

Рэспублікі і Расійскай Федэрацыі. Большасць матэрыялаў была ўпершыню 

выяўлена аўтарам і ўведзена ў навуковы абарот. Вывучэнне і аналіз 

гістарыяграфіі па тэме дысертацыі, а таксама апора на асноўныя прынцыпы і 

метады гістарычнага даследавання дазволілі дасягнуць мэты дысертацыйнай 

работы. 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

Вынікі дысертацыйнай работы былі прадстаўлены на 9 навуковых 

канферэнцыях: Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі «Гісторыя і традыцыі 

беларускай навукі (да 90-годдзя Інстытута беларускай культуры)», 24 лютага 

2012 г., Брэст; Міжнароднай канферэнцыі маладых вучоных «Молодёжь в 

науке – 2012», 17–20 красавіка 2012 г., Мінск; XIV Рэспубліканскай навукова-

метадычнай канферэнцыі маладых вучоных, 11 мая 2012 г., Брэст; Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў, аспірантаў і маладых вучоных 

«VI Машеровские чтения», 27–28 верасня 2012 г., Віцебск; II Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі маладых даследчыкаў «Новая формула 

науки – 2012», 20 снежня 2012 г., Баранавічы; Міжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыі «Актуальные проблемы социально-гуманитарных 

наук», 18–19 красавіка 2013 г., Магілёў; VІ Міжнароднай навукова-тэарэтычнай 

канферэнцыі «Европа: актуальные проблемы этнокультуры», 22 красавіка 

2013 г., Мінск; III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традиции и 

современное состояние культуры и искусств», 25–26 красавіка 2013 г., Мінск; 

X Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі маладых вучоных і аспірантаў 

«Социально-гуманитарные знания», 29 ноября 2013 г., Минск. 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі 

Асноўныя палажэнні і вынікі дысертацыі прадстаўлены ў 14 апублікаваных 

навуковых работах, з якіх 4 артыкулы змешчаны ў навуковых выданнях, 

рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь для публікацыі вынікаў 

дысертацыйных даследаванняў, агульным аб’ёмам 2,8 друкаванага аркуша, 1 – 

у зборніку навуковых прац, 9 – у зборніках матэрыялаў навуковых канферэнцый. 
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Структура і аб’ём дысертацыі 

Дысертацыйнае даследаванне складаецца са спіса скарачэнняў і ўмоўных 

абазначэнняў, уводзін, агульнай характарыстыкі работы, асноўнай часткі, якая 

ўключае 3 главы, заключэння, бібліяграфічнага спіса (364 найменні, з іх 14 – 

публікацыі саіскальніка) і 3 дадаткаў. Поўны аб’ём дысертацыі складае 

152 старонкі, у тым ліку 3 дадаткі займаюць 14 старонак. 

 

 

АСНОЎНЫ ЗМЕСТ ДЫСЕРТАЦЫІ 

 

Глава 1 «Гістарыяграфія, крыніцы і метады даследавання» складаецца 

з трох раздзелаў. 

У раздзеле 1.1 «Гістарыяграфія» разглядаюцца гістарычныя даследаванні, 

якія былі выкарыстаны ў дысертацыйнай рабоце. У вывучэнні даследуемай 

праблемы выдзяляюцца тры перыяды: 1) другая палова XIX ст. – 1917 г.; 

2) 1917 г. – 80-я гг. XX ст.; 3) 90-я гг. XX ст. – пачатак XXI ст. 

Для першага перыяду характэрны пачатак вывучэння жыцця і творчасці 

М.К. Баброўскага, які быў пакладзены даследчыкам царкоўнай і грамадзянскай 

гісторыі П.М. Жуковічам1. Аднак ён разглядаў толькі перыяд навучання і працы 

М.К. Баброўскага ў Віленскай Галоўнай духоўнай семінарыі без абагульняючых 

характарыстык і ацэнак. Пэўны ўклад у даследаванне асобы М.К. Баброўскага 

ўнёс яго пляменнік П.В. Баброўскі – ваенны гісторык, краязнавец, аўтар шэрага 

прац, у якіх змешчаны сведчанні аб жыццёвым шляху М.К. Баброўскага2. Аднак, 

нягледзячы на даволі шырокі біяграфічны матэрыял, працы П.В. Баброўскага не 

закранаюць такія важныя бакі дзейнасці вучонага, як беларусазнаўства, 

скарыназнаўства, біблеістыка і інш. 

Сярод прац абагульняючага характару, у якіх згадвалася імя 

М.К. Баброўскага, заслугоўваюць увагу даследаванні славістаў У.А. Францава3 і 

І.В. Ягіча4, аднак гэтыя аўтары закранаюць толькі перыяд падарожжа 

                                                 
1 Жукович, П. О профессорах богословского факультета Виленского университета в настоящем столетии / 

П. Жукович // Христиан. чтение. – 1888. – № 3/4. – С. 367–409 ; № 5/6. – С. 556–595; Жукович, П. Об основании 

и устройстве главной духовной семинарии при Виленском университете (1803–1832 гг.) / П. Жукович // 

Христиан. чтение. – 1887. – № 3/4. – С. 237–286. 
2 Бобровский, П. Бобровский Михаил Кириллович / П. Бобровский // Венгеров, С. А. Критико-биографический 

словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней) : в 6 т. / С. А. Венгеров. – 

СПб., 1895. – Т. 4, отд. 1 : Боборыкин – Богоявленский, отд. 2 : Материалы для критико-биографического словаря 

русских писателей и ученых : Вавилов – Введенский. – С. 29–40; Бобровский, П. Ещё заметка о Супрасльской 

рукописи / П. Бобровский // Журн. М-ва нар. просвещения. – 1888. – Ч. CCLV, апр. – С. 339–347; Бобровский, П. 

К биографии М. К. Бобровского (славянского филолога ориенталиста) / П. Бобровский. – СПб : Тип. 

В. В. Комарова, 1890. – 52 с. 
3 Францев, В. А. Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX ст. / В. А. Францев. – Прага 

Чешская : Тип. «Политики», 1906. – 491 с. 
4 Ягич, И. В. История славянской филологии / И. В. Ягич. – Репр. изд. – М. : Индрик, 2003. – [8], 960 с. 
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М.К. Баброўскага па Еўропе (1817–1822). У энцыклапедычных выданнях канца 

XIX – пачатку XX ст. М.К. Баброўскі прадстаўлены як «польскі пісьменнік-

святар»5. Найбольш поўную характарыстыку асобы гісторыка даў У. Штэйн6. 

У польскай гістарыяграфіі дадзенага перыяду трэба адзначыць навуковае 

даследаванне Й. Бялінскага «Uniwersytet Wileński (1579–1831)», якое дазволіла 

прасачыць занятасць М.К. Баброўскага ва ўніверсітэце з 1814 г. па 1832 г.7. 

Савецкая гістарыяграфія пакінула творчасць М.К. Баброўскага без асаблівай 

увагі. Аднабаковымі ў плане характарыстыкі поглядаў вучонага былі практычна 

ўсе гістарыяграфічныя працы, якія выйшлі ў дадзены перыяд. У савецкіх 

энцыклапедычных выданнях змяшчаюцца фрагментарныя сведчанні аб 

М.К. Баброўскім, аўтары ўхіліліся ад ацэнак, прывялі толькі некаторыя 

біяграфічныя данныя8. 

Перагляд адносін савецкай гістарыяграфіі да творчасці дарэвалюцыйных 

гісторыкаў пачаўся ў 80-х гг. XX ст., калі перастала прымяняцца ўласцівая 

савецкай навуцы манапольная сістэма ацэнак. Упершыню ў гэты перыяд вядомы 

даследчык беларуска-літоўскага летапісання М.М. Улашчык падкрэсліў 

значэнне М.К. Баброўскага для беларускай навукі як адкрывальніка 

Супрасльскага рукапісу9. Важнае месца ў даследаванні дзейнасці 

М.К. Баброўскага займаюць працы гісторыка Ю.А. Лабынцава10. Трэба 

адзначыць, што для прац дадзенага перыяду характэрна цікавасць даследчыкаў 

толькі да аднаго боку дзейнасці М.К. Баброўскага – славістыкі. Аўтары 

засяроджваюць увагу на ім толькі як на адкрывальніку Супрасльскага рукапісу 

або як на даследчыку помнікаў глагалічнага пісьма, не здзяйсняючы спроб 

цэласна раскрыць значэнне навукова-педагагічнай і асветніцкай дзейнасці 

вучонага.  

                                                 
5 Бобровский Михаил // Русская энциклопедия : в 10 т. / под ред. С. А. Адрианова [и др.]. – СПб., [1912]. – Т. 3. – 

С. 56. 
6 Штейн, В. Бобровский Михаил Кириллович / В. Штейн // Русский биографический словарь : [в 25 т.] / изд. под 

наблюдением А. А. Половцова. – СПб., 1908. – [Т. 3] : Бетанкур – Бякстер. – С. 120–123. 
7 Bieliński, J. Uniwersytet Wileński: 1579–1831 : w 3 t. / J. Bieliński. – Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki, 1899–

1900. – T. 1. – 1899. – 486 s. – (Materiały i Opracowania Dotyczące Historii Wyższych Zakładów Naukowych w 

Polsce ; 2); Estreicher, K. Bobrowski Michał / K. Estreicher // Bibliografia polska XIX stulecia. Cz. 1 : Stolecie XIX : 

kat. 50000 dr. pol. lub Polski dotyczących od r. 1800, ułożony abecadłowo według aut. i przedmiotów, z wyrażeniem cen 

księg. / K. Estreicher. – Kraków, 1881. – T. 6 : Dopełnienia (A–O). – S. 69–70. 
8 Баброўскі Міхаіл Кірылавіч // Беларуская ССР : карот. энцыкл. : у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. – 

Мінск, 1981. – Т. 5 : Біяграфічны даведнік. – С. 48; Каханоўскі, Г. А. Баброўскі Міхаіл Кірылавіч / 

Г. А. Каханоўскі // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : у 5 т. / рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) 

[і інш.]. – Мінск, 1984. – Т. 1 : А капэла – Габелен. – С. 240. 
9 Улащик, Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания / Н. Н. Улащик ; Акад. наук СССР,   

Ин-т истории СССР. – М. : Наука, 1985. – 281 с. 
10 Лабынцев, Ю. А. Михаил Бобровский – первый исследователь болгарского «Абагара» 1651 г. / 

Ю. А. Лабынцев // Русско-болгарские связи в области книжного дела : сб. науч. тр. / Гос. б-ка СССР, Нар. б-ка 

им. Кирилла и Мефодия (НРБ) ; редкол.: Е. Л. Немировский (отв. ред.) [и др.]. – М., 1981. – С. 79–83. – 

(Актуальные проблемы книговедения ; вып. 5); Лабынцев, Ю. А. Первая книга, напечатанная глаголицей, и её 

исследователь Михаил Бобровский / Ю. А. Лабынцев // Совет. славяноведение. – 1983. – № 4. – С. 86–93. 
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Імя М.К. Баброўскага ў адзначаны перыяд эпізадычна з’яўлялася на 

старонках польскіх выданняў11. Артыкулы ў польскіх энцыклапедыях 

характарызуюцца падрабязным апісаннем дзейнасці М.К. Баброўскага і 

з’яўляюцца выключна біяграфічнымі12. 

Трэці перыяд – станаўлення беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі – 

абумовіў перагляд адносін да творчасці дарэвалюцыйных гісторыкаў. 

Паказчыкам прызнання заслуг М.К. Баброўскага перад беларускай навукай 

з’яўляецца прысутнасць біяграфічных звестак аб ім ва ўсіх найноўшых 

гісторыка-энцыклапедычных выданнях13. 

На сучасным этапе развіцця гістарычнай навукі адным з першых, хто 

адзначыў М.К. Баброўскага як чалавека, які стаяў ля вытокаў беларускага 

нацыянальнага адраджэння, быў гісторык А.Ю. Латышонак. Даследчыца 

Л. Шчавінская раскрывае асобу М.К. Баброўскага як удзельніка гуртка 

М.П. Румянцава14, святар А. Хацееў даследуе дзейнасць вучонага ў галіне 

славістыкі15. Этнолаг П.У. Церашковіч паспрабаваў вырашыць пытанне аб 

этнічнай ідэнтычнасці М.К. Баброўскага ў сваім артыкуле16. Каштоўным 

з’яўляецца артыкул беларускага даследчыка В.М. Чарапіцы, дзе аўтар аналізуе 

перыяд жыцця вучонага ў мястэчку Шарашова і прасочвае лёс яго спадчыны17. 

Асаблівае месца ў беларускай гістарыяграфіі займае даследаванне гісторыка 

І. Марзалюка «Вытокі беларускага заходнерусізму і літвінізму», дзе даследчык 

аналізуе гістарычныя погляды ўніяцкай прафесуры Віленскага ўніверсітэта, у 

тым ліку і М.К. Баброўскага, прычыны звароту прадстаўнікоў «беларускага 

акадэмічнага кола» да вывучэння беларускай гісторыі і мовы18.  

                                                 
11 Janowski, L. Historjografja Uniwersytetu Wileńskiego / L. Janowski. – Wilno : [s. n.], 1921. – Cz. 1. – 133 s. 
12 Bobrowski Michał // Oświecenie: hasła ogólne, rzeczowe i osobowe     A– H / oprac. E. Aleksandrowska z zesp. ; Inst. 

Badań Literackich Polskiej Akad. Nauk ; red. t. T. Mikulski. – Warszawa, 1966. – S. 248–250. – (Bibliografia literatury 

polskiej Nowy Korbut ; 4 ); Charkiewicz, W. Bobrowski Michał / W. Charkiewicz // Polski słownik biograficzny / Polska 

Akad. Nauk, Inst. Historii. – Reprint. – Wrocław, 1989. – T. 2 : Beyzym Jan – Brownsford Marja / kom. red.: 

W.ł Konopczyński [et al.]. – S. 160–161. 
13 Баброўскі Міхаіл Кірылавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1996. – Т. 2. – С. 184–185; Баброўскі 

Міхаіл Кірылавіч // Беларусь : энцыкл. давед. / рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 1995. – С. 62; 

Лабынцаў, Ю. А. Баброўскі Міхаіл Кірылавіч / Ю. А. Лабынцаў // Асветнікі зямлі Беларускай, IX–пачатак XX ст. : 

энцыкл. давед. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – 2-е выд. – Мінск, 2006. – С. 32–33. 
14 Щавинская, Л. Посланцы Подляшья и канцлер Н. П. Румянцев: археографические труды И. Даниловича и 

о. Михаила Бобровского / Л. Щавинская // Литература белорусов Польши (XV–XIX вв.) / Л. Щавинская, 

Ю. Лабынцев ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения, Нац. б-ка Беларуси. – Минск, 2003. – С. 198–223. 
15 Хотеев, А. Прот. Михаил Бобровский (1785–1848): ученый славист и богослов / иер. А. Хотеев // Россия и 

Беларусь: от века XIX к веку XXI : сб. материалов респ. науч. чтений, посвящ. памяти И. В. Оржеховского, Брест, 

27 мая 2003 г. / Брест. гос. ун-т ; под общ. ред. Б. М. Лепешко. – Брест, 2004. – С. 135–147. 
16 Церашковіч, П. У. Да пытання аб этнічнай ідэнтычнасці М. Баброўскага і І. Даніловіча / П. У. Церашковіч // 

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2007. – Вып. 2. – С. 172–178. 
17 Черепица, В. Н. О судьбе наследства церковного деятеля и ученого-слависта М. К. Бобровского (1784–1848) / 

В. Н. Черепица // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 1, Гісторыя, філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2007. – № 3. – 

С. 38–45. 
18 Марзалюк, І. Вытокі беларускага заходнерусізму і літвінізму / І. Марзалюк // Беларуская думка. – 2012. – №8. – 

С. 53–59. 
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Для польскай гістарыяграфіі адзначанага перыяду характэрна павышэнне 

цікавасці да асобы М.К. Баброўскага. Так, напрыклад, польскі вучоны 

Б. Белаказовіч у сваёй працы «Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów 

formowania się białoruskiej świadomości narodowej»19 падкрэслівае значэнне 

навуковай дзейнасці М.К. Баброўскага для развіцця самасвядомасці беларусаў. 

Такім чынам, аналіз гістарыяграфіі дысертацыйнага даследавання не дае 

магчымасці сцвярджаць аб завершанасці вывучэння навукова-педагагічнай і 

асветніцкай дзейнасці М.К. Баброўскага. Працы характарызуюцца 

фрагментарнасцю, адсутнасцю сістэматызацыі навуковай спадчыны вучонага. 

На сучасным этапе развіцця гістарыяграфіі адзначаецца павышэнне цікавасці да 

творчасці гісторыкаў XIX ст., але даследчыкі, як і раней, разглядаюць толькі 

асобныя бакі дзейнасці М.К. Баброўскага. Па-за ўвагай застаўся яго ўклад у 

развіццё беларусазнаўства і біблеістыкі, станаўленне беларускага нацыянальнага 

адраджэння. 

У раздзеле 1.2 «Крыніцы» апісваюцца крыніцы, якія былі выкарыстаны ў 

дысертацыйным даследаванні. Дадзеныя крыніцы захоўваюцца ў Нацыянальным 

гістарычным архіве Беларусі ў г. Гродна, Расійскім дзяржаўным гістарычным 

архіве, Санкт-Пецярбургскім філіяле архіва Расійскай акадэміі навук, аддзеле 

рукапісаў і аддзеле рэдкіх кніг Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, навукова-

даследчым аддзеле рукапісаў Бібліятэкі Расійскай акадэміі навук, Дзяржаўным 

гістарычным архіве Літвы, аддзеле рукапісаў Бібліятэкі акадэміі навук Літвы 

ім. Урублеўскіх, аддзеле рукапісаў Бібліятэкі Вільнюскага ўніверсітэта.  

Прааналізаваны комплекс матэрыялаў уключае як дакументальныя (актавыя 

крыніцы і матэрыялы справаводства), так і апавядальныя крыніцы (мемуарная 

літаратура і эпісталярныя крыніцы), а таксама перыядычны друк. 

Найбольш важную групу крыніц у дысертацыйным даследаванні складаюць 

асабістыя працы М.К. Баброўскага: артыкулы, казанні, справаздачы, рапарты. 

Аднак пэўная колькасць прац вучонага загінула і не захавалася да сённяшняга 

часу. Пры жыцці М.К. Баброўскага былі апублікаваны асобныя артыкулы ў 

часопісах «Вестник Европы»20, «Dziennik Wileński»21, «Dzieje Dobroczynności»22. 

                                                 
19 Białokozowicz, B. Między Wschodem a Zachodem: z dziejów formowania się białouskiej świadomości narodowej / 

B. Białokozowicz. – Białystok : Bialowieza, 1998. – 180 s. 
20 Бобровский, М. Записки о путешествии по землям Славянским / каноник М. Бобровский // Вестн. Европы. – 

1824. – Ч. 138, № 22. – С. 122–135; Бобровский, М. Исторический взгляд на книжный язык арабов и на литературу 

сего народа / М. Бобровский // Вестн. Европы. – 1825. – № 5. – С. 15–39 ; № 7. – С. 190–209; Бобровский, М. К. 

О незнании Славянского книжного языка в Далматии / М. К. Бобровский // Вестн. Европы. – 1827. – Ч. 151, № 1. – 

С. 14–25 ; № 2. – С. 106–117 ; № 3. – С. 191–209 ; № 4. – С. 257–274. 
21 Bobrowski, M. Krótki opis historyczny pismienney mowy i literatury arabskiey z dołączeniem pożytkow, z jey 

znajomości wypływających / M. Bobrowski // Dz. Wileński. – 1824. – T. 1. – S. 1–33.  
22 Bobrowski, M. Dodatek do Historyi obrazu N. M. Panny Żyrowickiey tak w Litwie jako i w Rzymie, z wyjaśnicniem 

dawnego stanu kościoła i domu w ostatniem mieście / M. Bobrowski // Dzieje Dobroczynności Krajowej i Zagraniczney 

z Wiadomościami ku Wydoskonaleniu jej Służącymi. – 1822. – № 36. – S. 1255–1263. 
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У дысертацыі былі выкарыстаны такія актавыя крыніцы, як урадавыя 

распараджэнні, папскія дэкрэты і пасланні, праекты, запіскі, якія былі 

апублікаваны ў шаснаццатым томе «Актов, издаваемых Виленской 

археографической комиссией»23.  

Матэрыялы справаводства складаюць найбольш шматлікую групу крыніц, 

іх умоўна можна падзяліць на дзве падгрупы. Першая ўключае дакументы, якія 

былі створаны выключна дзяржаўнымі органамі кіравання (распараджэнні 

цэнтральных і мясцовых органаў улады, праекты, рапарты і інш.), другая – 

справаводства царкоўных органаў улады (дакументы органаў царкоўнага 

кіравання: кансісторыі, капітула, канцылярыі мітрапаліта). 

Дасягнуць мэты дысертацыйнага даследавання дазволілі матэрыялы 

справаводства фондаў «Департамент народного просвещения (1803–1917 гг.)», 

«Канцелярия митрополита греко-униатских церквей в России (1596–1839 гг.)» 

(неафіцыйная назва – «Архив западнорусских униатских митрополитов»), 

«Белорусско-Литовская духовная коллегия (1828–1843 гг.)» Расійскага 

дзяржаўнага гістарычнага архіва; «Гродненский губернский комитет по 

обеспечению православного духовенства» Нацыянальнага гістарычнага архіва 

Беларусі ў г. Гродна; «Vilniaus Universitetas» Літоўскага нацыянальнага 

гістарычнага архіва.  

Выкарыстанне апавядальных крыніц (мемуарнай літаратуры і эпісталярных 

крыніц) дазволіла наблізіцца да разумення прычын, якімі кіраваліся царкоўныя і 

дзяржаўныя дзеячы пры прыняцці таго ці іншага рашэння. У дысертацыйным 

даследаванні былі выкарыстаны мемуары, якія ўключаюць успаміны вядомых 

царкоўных дзеячаў, непасрэдна знаёмых з М.К. Баброўскім, – Іосіфа (Сямашкі), 

Васілія (Лужынскага), Антонія (Зубко)24. Эпісталярныя крыніцы прадстаўлены 

лістамі М.К. Баброўскага да розных асоб: Й. Даброўскага, Б. Капітара, 

А. Чартарыйскага, Я. Лялевеля, І.М. Даніловіча, П. Янкоўскага, С. Малеўскага, 

І.М. Лабойкі, П.І. Кёпена, А.Х. Вастокава, Э.І. Эйхвальда і інш.  

У даследаванні былі выкарыстаны крыніцы даведачнага характару – адрас-

календары («Месяцесловы с росписью чиновных особ или общий штат 

Российской империи») – афіцыйныя даведнікі, якія ўключаюць пералік усіх 

губернскіх і павятовых урадавых і грамадскіх устаноў з іх асабістым складам. 

                                                 
23 Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией : в 39 т. – Вильно : Тип. А. К. Киркора, 1865–1915. – 

Т. 16 : Документы, относящиеся к истории церковной унии в России. – Вильна : Тип. А. Г. Сыркина, 1889. – 

CXLII, 704 с. 
24 Иосиф. Записки Иосифа, митрополита Литовского, изданные Императорской Академией наук по завещанию 

автора : в 3 т. / митр. Лит. Иосиф. – СПб. : Тип. Императ. Акад. наук, 1883. – Т. 2. – [3], 786 с.; Василий 

(Лужинский). Записки Василия Лужинского, архиепископа Полоцкого / Василий (Лужинский) ; Казан. духов. 

акад. – Казань : Тип. Императ. ун-та, 1885. – [2], 310 с.; Антоний (Зубко). О греко-унитской церкви в Западном 

крае России: воспоминания / архиеп. Антоний (Зубко) // Пятидесятилетие (1839–1889) воссоединения с 

православной церковью западно-русских униатов : собор. деяния и торжеств. служения в 1839 году. – СПб., 

1889. – С. 31–76. 
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Дадзеныя крыніцы дапамаглі даць характарыстыку службовым пасадам, якія 

займаў М.К. Баброўскі ў перыяд з 1821 па 1832 г. 

Такім чынам, крыніцы па тэме даследавання прадстаўлены рознымі відамі 

апублікаваных і архіўных матэрыялаў, што стварыла неабходныя ўмовы для 

раскрыцця тэмы дысертацыйнага даследавання. 

У раздзеле 1.3 «Метады даследавання» прыведзена характарыстыка 

прынцыпаў і метадаў, якія былі выкарыстаны ў рабоце. Дысертацыйнае 

даследаванне грунтуецца на асноўных прынцыпах гістарычнай навукі: 

гістарызму, аб’ектыўнасці, сістэмнасці і каштоўнаснага падыходу. 

У адпаведнасці з прынцыпам гістарызму факты біяграфіі М.К. Баброўскага 

разглядаліся ў строгай часавай паслядоўнасці. Аб’ектыўнасць дасягалася 

спробай усебаковага ахопу вывучаемага прадмета. Згодна з прынцыпам 

сістэмнасці дзейнасць М.К. Баброўскага разглядалася як цэласны феномен з 

улікам розных сфер яго праяўлення. Дзякуючы выкарыстанню каштоўнаснага 

падыходу аўтар дысертацыйнага даследавання вызначыла значэнне дзейнасці 

М.К. Баброўскага ў мінулым з пункта гледжання ідэалаў і норм сучаснага жыцця. 

У дысертацыйным даследаванні прымяняліся агульнанавуковыя метады 

(аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, параўнанне і абагульненне), спецыяльна-

гістарычныя метады (гісторыка-генетычнага, гісторыка-параўнальнага, 

гісторыка-тыпалагічнага і гісторыка-сістэмнага), а таксама метады гуманітарна-

сацыяльных дысцыплін: паліталогіі (сітуацыйны) і сацыялогіі (біяграфічны).  

Глава 2 «Фарміраванне светапогляду М.К. Баброўскага. Навукова-

педагагічная дзейнасць у Віленскім універсітэце» складаецца з трох 

раздзелаў. 

У раздзеле 2.1 «Станаўленне асобы вучонага» вылучаюцца асноўныя 

фактары, якія аказалі вырашальнае ўздзеянне на фарміраванне светапогляду 

М.К. Баброўскага. Адзначаецца, што паступовая лацінізацыя грэка-каталіцкай 

царквы прывяла да абвастрэння адносін паміж яе прадстаўнікамі: базыльянскім 

ордэнам, які імкнуўся да збліжэння з каталіцтвам, і  белым (жанатым) 

духавенствам, якое выступала супраць выкарыстання рымскага абраду ў уніі. 

Разгледжаны асаблівасці адукацыйнай сітуацыі ў асяроддзі белага ўніяцкага 

духавенства, барацьба прадстаўнікоў Брэсцкага капітула супраць лацінізацыі 

уніі, стан Беластоцкай акругі, якая ў выніку трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай 

1795 г. адышла да Прусіі і ў 1807 г. была перададзена Расійскай імперыі. 

Ахарактарызавана становішча бібліятэкі Супрасльскага манастыра, дзе 

М.К. Баброўскі займаўся даследаваннем царкоўнаславянскіх старажытных 

рукапісаў і першадрукаў, што садзейнічала ўстойлівай цікавасці вучонага да 

вывучэння славістыкі, а таксама крытычнаму падыходу да гістарычных крыніц. 
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Прааналізаваны працэс стварэння Віленскай Галоўнай духоўнай семінарыі, 

склад яе кіраўніцтва, асаблівасці выкладання. 

У раздзеле 2.2 «Замежнае падарожжа (1817–1822). Уклад дасдедчыка ў 

развіццё славістыкі» засяроджана ўвага на навуковым падарожжы 

М.К. Баброўскага па Еўропе ў 1817–1822 гг., дзе пачалося яго грунтоўнае 

знаёмства са славістыкай. Вылучаны асаблівасці стану навукі ў Вене, Рыме і 

Парыжы, ахарактарызаваны кнігазборы найбуйнейшых еўрапейскіх бібліятэк. 

Адзначаецца, што М.К. Баброўскі наладзіў стасункі з такімі вядомымі 

еўрапейскімі вучонымі, як Й. Даброўскі, Б. Капітар, В. Ганка, А. Маі, С. дэ Сасі, 

П. Саларыч, Дж. Мецафанці і інш. Выяўлены прычыны імкнення рымска-

каталіцкага духавенства закрыць Віленскую Галоўную духоўную семінарыю. 

Вялікая ўвага надаецца апісанню помнікаў стараславянскага пісьменства, якія 

былі ўведзены М.К. Баброўскім у навуковы абарот. Падчас замежнага 

падарожжа вучоны робіць вывад аб тым, што стараславянская мова знаходзіцца 

ў заняпадзе  па наступных прычынах: палітычныя абставіны, недахоп добрых 

дапаможнікаў (азбук, граматык, слоўнікаў), зневажальныя адносіны да 

грэчаскага абраду і інш. У дысертацыі прыведзены меркаванні М.К. Баброўскага 

аб тым, як палепшыць дадзеную сітуацыю.  

У раздзеле 2.3 «Развіццё беларусазнаўства і біблеістыкі ў працах і 

выкладчыцкай дзейнасці М.К. Баброўскага» адзначаюцца асаблівасці навукова-

педагагічнай дзейнасці М.К. Баброўскага ў Віленскім універсітэце з 1822 па 

1832 г. (з перапынкам у 1824–1826 гг.). Увага засяроджваецца на метадах 

выкладання вучонага, у аснове якіх знаходзілася грунтоўнае вывучэнне крыніц і 

крытычнае стаўленне да шматлікіх перакладаў і даследаванняў. Адзначаецца, 

што М.К. Баброўскі адкрыта заяўляў, што лацінскі пераклад Бібліі з’яўляецца 

нездавальняючым і тлумачэнне Свяшчэннага Пісання па ім без выкарыстання 

сапраўдных тэкстаў недапушчальна. Раскрыта значэнне дзейнасці 

М.К. Баброўскага для ўзнікнення асобнага кірунку ў гуманітарных навуках – 

беларусазнаўства, вылучаны факты, якія дазваляюць гаварыць аб вучоным як аб 

пачынальніку беларускага нацыянальнага адраджэння. Прыведзены аргументы, 

якія пацвярджаюць аўтарства прафесара М.К. Баброўскага ў дачыненні да 

першай беларускай кнігі XIX ст., надрукаванай у 1835 г. лацінкай. Выяўлены 

прычыны забароны для М.К. Баброўскага займацца выкладчыцкай дзейнасцю і 

звальнення з універсітэта ў 1824 г., ахарактарызаваны складаныя адносіны паміж 

базыльянскім ордэнам і прадстаўнікамі белага ўніяцкага духавенства. 

Глава 3 «Навукова-асветніцкая дзейнасць у перыяд святарскай 

службы» складаецца з трох раздзелаў. 

У раздзеле 3.1 «Дзейнасць у Шарашоўскім прыходзе» прааналізавана 

дзейнасць М.К. Баброўскага як святара ў Шарашоўскім прыходзе Пружанскага 
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павета Гродзенскай губерні пасля яго выхаду ў адстаўку. У дысертацыі 

адзначаецца, што вучоны не згаджаўся на прапановы аб кар’ерным росце і 

заставаўся задаволены сціплай доляй сельскага святара, выкарыстоўваў у 

казаннях беларускаю мову. У мястэчку Шарашова М.К. Баброўскі працягнуў 

працаваць у рэчышчы навукі, ствараць бібліяграфічныя нататкі і запіскі, весці 

навуковую перапіску з выдатнымі славістамі. Падкрэсліваецца той факт, што 

М.К. Баброўскі займаўся выхаваннем малалетніх пляменнікаў, у тым ліку Паўла 

Восіпавіча Баброўскага, будучага вядомага гісторыка другой паловы XIX–

пачатку XX ст. У даследаванні адзначаецца, што ў рамках Праграмы 

«Добрасуседства: Польшча – Беларусь – Украіна» на месцы пахавання вучонага 

быў устаноўлены памятны знак. 

У раздзеле 3.2 «Уплыў М.К. Баброўскага на вызначэнне лёсу ўніяцкай 

царквы» ахарактарызаваны адносіны М.К. Баброўскага як аднаго з 

прадстаўнікоў белага ўніяцкага духавенства да працэсаў, звязаных з аб’яднаннем 

ўніяцкай і праваслаўнай цэркваў. Прадстаўлены выказванні Іосіфа (Сямашкі) і 

Антонія (Зубко), у якіх яны высока ацэньваюць аўтарытэт М.К. Баброўскага і яго 

імкненне да строгага выканання грэка-візантыйскай абраднасці ў уніі. 

Даследаваны працэс збору подпісаў за аб’яднанне ўніяцтва з праваслаўем, 

звяртаецца ўвага на тое, што М.К. Баброўскі даў распіску за пераход у праваслаўе 

не ў 1833 г., а толькі ў 1837 г., што сведчыць аб унутраных ваганнях уніяцкага 

святара. Прыведзены лісты вучонага да розных асоб, дзе ён піша, што існаванне 

ці падзенне уніі з’яўляецца Промыслам Божым. Адзначаецца, што 

М.К. Баброўскі займаў нейтральную пазіцыю ў пытанні аб’яднання ўніяцкай 

царквы з праваслаўнай, хацеў застацца ў той веры, у якой нарадзіўся, але разам з 

тым жадаў быць верным гістарычнаму шляху, па якому пайшла царква.  

У раздзеле 3.3 «Страта навуковай спадчыны вучонага» разглядаюцца 

асаблівасці вырашэння пытання аб лёсе навуковай спадчыны М.К. Баброўскага і 

прычынах яе страты. Дадзена характарыстыка бібліятэцы вучонага, якая 

ўключала каштоўныя стараславянскія кнігі, надрукаваныя кірылічным, 

глагалічным і лацінскім шрыфтамі, паказаны прычыны і ўмовы яе продажу. 

Прыведзены звесткі аб матэрыялах і рэчах, якія зніклі пасля смерці 

М.К. Баброўскага і лёс якіх да сённяшнягу часу невядомы. У дысертацыйным 

даследаванні аналізуецца працэс вырашэння пытання аб лёсе спадчыны вучонага 

ў такіх інстанцыях, як Пружанская дваранская апека, Гродзенская палата 

грамадзянскага суда, Сенат. Зроблены вывад аб тым, што менавіта абыякавыя 

адносіны і парушэнні з боку дзяржаўных улад сталі прычынай незваротнай 

страты каштоўнай навуковай спадчыны М.К. Баброўскага. 

 

 



 

15 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

1. На фарміраванне светапогляду М.К. Баброўскага значны ўплыў аказалі 

асаблівасці развіцця грамадска-палітычнай і гістарычнай думкі ў канцы XVIII – 

пачатку XIX ст. У гэты перыяд унутры ўніяцкай царквы існавала дзве плыні: 

моцна лацінізаваны базыльянскі ордэн, які імкнуўся да збліжэння з каталіцтвам, 

і белае духавенства, адукаваная частка якога выступала супраць працэсу 

ўніфікацыі грэка-каталіцкіх і рымска-каталіцкіх абрадаў. М.К. Баброўскі быў 

сынам уніяцкага святара з Беласточчыны, што дазволіла яму ўжо з дзяцінства 

свядома засвоіць царкоўны статут, дагматыку і абрады грэка-каталіцкай царквы. 

Вялікі ўплыў на станаўленне асобы вучонага аказала ўніяцкае асяроддзе, 

прадстаўнікі якога вызначаліся сваёй прыхільнасцю да строгага выканання 

традыцый грэка-візантыйскай абраднасці, выкарыстаннем у набажэнстве 

царкоўнаславянскай мовы, у казаннях – беларускай мовы, а таксама дзейнасць 

Брэсцкага капітула, члены якога мелі самастойныя і незалежныя пазіцыі і вялі 

актыўную барацьбу з базыльянскім ордэнам за чысціню грэка-візантыйскай 

абраднасці ў уніі. Магчымасць вывучэння і даследавання М.К. Баброўскім 

царкоўнаславянскіх старажытных рукапісаў і першадрукаў у адной з 

найбуйнейшых бібліятэк былога Вялікага Княства Літоўскага – бібліятэцы 

Супрасльскага Дабравешчанскага манастыра – у самым пачатку сваёй навукова-

педагагічнай дзейнасці стала прычынай пашырэння яго поглядаў, у аснове якіх 

знаходзілася крытычнае стаўленне да вывучэння гістарычных крыніц. Навуковае 

падарожжа М.К. Баброўскага па Германіі, Італіі, Францыі, Аўстрыйскай імперыі  

(1817–1822) супала з часам станаўлення славістыкі як навукі ў цеснай сувязі з 

развіццём нацыянальнага адраджэння сярод славянскіх народаў і садзейнічала 

фарміраванню ў вучонага ўстойлівай цікавасці да славянскай праблематыкі. 

М.К. Баброўскі атрымаў магчымасць наведаць буйныя еўрапейскія ўніверсітэты 

і старажытныя бібліятэкі, наладзіць навуковыя стасункі з выдатнымі вучонымі 

таго часу, такімі як Й. Даброўскі, Б. Капітар, В. Ганка, С. дэ Сасі, 

Дж. Мецафанці і інш., а таксама магчымасць вывучэння, выяўлення і збору 

помнікаў стараславянскага пісьменства [1; 4; 8; 10]. 

2. Пачаткам навукова-педагагічнай дзейнасці М.К. Баброўскага з’яўлялася 

яго праца настаўнікам ў Беластоцкай гімназіі (1806–1808) і адначасовыя заняткі 

па вывучэнні царкоўнаславянскіх рукапісаў і першадрукаў у супрасльскім 

кнігазборы, дзе вучоны захапіўся чытаннем старажытных дакументаў і 

зацікавіўся гісторыяй беларускіх зямель. У час працы ў Віленскім універсітэце з 

1822 па 1832 г. (з перапынкам у 1824–1826 гг.) М.К. Баброўскі выпрацаваў 

цалкам новую праграму выкладання багаслоўскай навукі ў цеснай сувязі з 
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вывучэннем усходніх моў, заклікаў вывучаць Біблію на мове арыгінала і 

прапаноўваў выкарыстоўваць крытычны падыход да яе тлумачэння. Гэты 

падыход выклікаў негатыўны водгук у кансерватыўных царкоўных колах Вільні, 

бо існуючая сістэма вывучэння Бібліі зводзілася да прачытання яе тэксту на 

лацінскай мове ў суправаджэнні ксяндза, самастойнае тлумачэнне Бібліі не 

дазвалялася амаль да Другога Ватыканскага сабору (1962–1965). Боязь таго, што 

пры тлумачэнні Бібліі ў вернікаў могуць з’явіцца сумненні і бязвер’е,  прывяла 

да фабрыкацыі абвінавачванняў М.К. Баброўскага ў вальнадумстве і выключэння 

вучонага з універсітэта на два гады (1824–1826). М.К. Баброўскі ўпершыню ў 

Віленскім універсітэце стварыў уласныя курсы па герменеўтыцы і славістыцы, а 

таксама выкладаў арабскую мову. Асноўнымі метадалагічнымі прынцыпамі, 

якімі карыстаўся М.К. Баброўскі былі наступныя: даследчык павінен крытычна 

падыходзіць да вывучэння гістарычных крыніц, параўноўваць розныя выданні, а 

таксама ведаць гістарычныя ўмовы іх стварэння; даследчыку неабходна ведаць 

мову крыніцы, каб мець магчымасць самастойна яе вывучаць, перакладаць і 

даследаваць; даследчык павінен валодаць мастацтвам тлумачэння, тэорыяй 

інтэрпрэтацыі і разумення тэкстаў – герменеўтыкай і здзяйсняць экзэгетычныя 

спробы – самастойна тлумачыць біблейскія тэксты [1; 4; 5; 10; 11; 13]. 

3. М.К. Баброўскі з’яўляўся непасрэдным удзельнікам падзей, звязаных з 

Полацкім царкоўным саборам 1839 г., ініцыятарамі якога былі яго вучні, уніяцкія 

епіскапы Іосіф (Сямашка), Антоній (Зубко) і Васілій (Лужынскі). М.К. Баброўскі, 

заўзяты прыхільнік чысціні грэка-візантыйскага абраду, барацьбіт з імкненнем 

базыльянскіх манахаў лацінізаваць унію, разумеў, што ў пачатку XIX ст. уплыў 

рымска-каталіцкага вучэння і абрадаў паставіў унію на мяжу поўнага знішчэння. 

Вучоны быў патрэбны духоўнаму начальству: епіскапы Іосіф (Сямашка) і 

Антоній (Зубко) запрашалі яго на аб’езды Літоўскай уніяцкай епархіі, каб той 

сваім аўтарытэтам паўплываў на разуменне духавенствам пераваг грэчаскіх 

абрадаў перад лацінскімі. М.К. Баброўскі імкнуўся пераканаць людзей у 

неабходнасці быць пакорлівымі Волі Божай і рабіць тое, што патрабуе сумленне 

і абавязак вернападданага. Тым не менш распіску за пераход у праваслаўе 

М.К. Баброўскі даў у 1837 г. (збор подпісаў пачаўся з 1833 г.), што сведчыць аб 

яго ўнутраных ваганнях і сумненнях у правільнасці дадзенага рашэння. 

У пытанні аб’яднання ўніяцкай царквы з праваслаўнай М.К. Баброўскі займаў 

нейтральную пазіцыю: ён лічыў існаванне ці падзенне уніі Промыслам Божым, 

хацеў быць верным гістарычнаму шляху, па якім пайшла ўся царква, аднак 

асабіста жадаў застацца ўніятам [1; 4; 8; 10; 11; 13; 14]. 

4. Паглыбляючыся ў вывучэнне царкоўнаславянскага пісьменства і гісторыі 

кніжнай культуры на тэрыторыі Беларусі, М.К. Баброўскі стаяў ля вытокаў 

этнакультурнага адраджэння беларусаў. У пачатку XIX ст. М.К. Баброўскі быў 
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адным з кіраўнікоў так званай партыі ў Віленскім універсітэце, удзельнікі якой 

збіралі старажытнабеларускія крыніцы, вывучалі беларускія гаворкі і народную 

творчасць. Вучоны падрыхтаваў працы, якія тычыліся справы 

беларусазнаўства, – «O charakterystycznych językowych zwrotach ludu 

białoruskiego»  («Аб характэрных моўных зваротах люду беларускага») і «Historia 

drukarń słowiańskich na Litwe» («Гісторыя славянскіх друкарняў на Літве»). 

Вучоны знайшоў сведчанні пра выданні Ф. Скарыны ў бібліятэцы Супрасльскага 

манастыра, тым самым адкрыў для беларускай і еўрапейскай навукі імя вядомага 

першадрукара, сабраў навуковы матэрыял аб дзейнасці друкароў І. Фёдарава, 

П. Мсціслаўца, Ш. Фіёля. М.К. Баброўскі стаў аўтарам першай беларускай кнігі 

ў XIX ст. – «Krótkie zebranie nauki chrześcjańskiej dla wieśniaków mówiących 

językiem polsko-ruskim wyznania rzymsko-katolickiego» («Кароткі збор навукі 

хрысціянскай для вяскоўцаў, што размаўляюць на мове польска-рускай, 

веравызнання рымска-каталіцкага»), якая была надрукавана ў 1835 г. лацінкай. 

Вучоны садзейнічаў развіццю самасвядомасці беларусаў, паклаў пачатак 

навуковаму вывучэнню беларуска-літоўскага летапісання, адкрыўшы самы 

поўны спіс 2-й рэдакцыі Беларуска-літоўскага летапісу 1446 г. М.К. Баброўскаму 

належыць гонар адкрыцця аднаго з самых старажытных кірылічных помнікаў 

царкоўнаславянскага пісьменства – Супрасльскага кодэкса XI ст. Сабраная ім 

багатая бібліятэка стала першым спецыяльным зборам помнікаў беларускага 

старадруку. Вучоны стаў пачынальнікам беларускага нацыянальнага адраджэння 

і стварыў навуковую базу, на аснове якой у далейшым сфарміраваўся пазнейшы 

беларускі нацыянальны рух. М.К. Баброўскі зрабіў апісанне біблейскіх і 

гістарычных славянскіх рукапісаў і кніг Ватыканскай бібліятэкі, стаў адным з 

першых у сусветным славяназнаўстве, хто звярнуўся да вывучэння такіх 

помнікаў літаратуры як «Міcал па законе Рымскага двара» (XV ст.), «Misal 

xruacki по римски обичаи и чинь» (1531 г.), «Абагар» (1651 г.), «Асеманіева 

Евангелле» (XI ст.) і інш. [1; 2; 3; 6; 7; 9; 12]. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

Высновы і палажэнні дысертацыйнага даследавання будуць выкарыстаны 

пры падрыхтоўцы спецыяльных і абагульняючых прац па гісторыі Беларусі, пры 

распрацоўцы вучэбных дапаможнікаў, агульных лекцыйных курсаў для 

студэнтаў устаноў вышэйшых адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

Дасягнутыя вынікі стануць асновай для далейшых даследаванняў 

грамадска-палітычнай і гістарычнай думкі на тэрыторыі Беларусі ў XIX ст., 

будуць прымяняцца ў навукова-аналітычнай дзейнасці, пры стварэнні музейных 

экспазіцый. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Пустаход Таццяна Сяргееўна 

 

Навукова-педагагічная і асветніцкая дзейнасць  

М.К. Баброўскага (1784–1848 гг.) 

 

Ключавыя словы: М.К. Баброўскі, навукова-педагагічная дзейнасць, 

асветніцтва, Віленскі ўніверсітэт, уніяцтва, беларусазнаўства, славістыка, 

біблеістыка, беларускае нацыянальнае адраджэнне. 

Мэта даследавання: выявіць адметныя рысы навукова-педагагічнай і 

асветніцкай дзейнасці М.К. Баброўскага і значэнне яго навуковай спадчыны ў 

станаўленні беларускай гістарычнай навукі ў першай палове XIX ст. 

Метады даследавання: выкарыстаны гістарычныя метады (гісторыка-

генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-

сістэмны) і метады гуманітарна-сацыяльных дысцыплін (паліталогіі: 

сітуацыйны; сацыялогіі: біяграфічны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: упершыню ў айчыннай і замежнай 

гістарыяграфіі з улікам сучасных метадалагічных падыходаў, а таксама на аснове 

выкарыстання шырокага кола крыніц цэласна даследаваны жыццё і дзейнасць 

М.К. Баброўскага. Аўтарам праведзены сістэмны аналіз навукова-педагагічнай і 

асветніцкай дзейнасці вучонага, вызначана роля М.К. Баброўскага ў станаўленні 

і развіцці беларусазнаўства і ідэй беларускага нацыянальнага адраджэння, 

узнікненні скарыназнаўства, раскрыта значэнне яго дзейнасці для развіцця 

славістыкі і біблеістыкі, уведзена ў навуковы абарот значная частка навуковай 

спадчыны вучонага, праведзена сістэматызацыя і аналіз яго прац, 

ахарактарызавана стаўленне М.К. Баброўскага да рашэнняў Полацкага 

царкоўнага сабору 1839 г. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: высновы і палажэнні дысертацыйнага 

даследавання будуць выкарыстаны пры падрыхтоўцы спецыяльных і 

абагульняючых прац па гісторыі Беларусі, пры распрацоўцы вучэбных 

дапаможнікаў, агульных лекцыйных курсаў для студэнтаў устаноў вышэйшых 

адукацыі Рэспублікі Беларусь. Дасягнутыя вынікі стануць асновай для далейшых 

даследаванняў грамадска-палітычнай і гістарычнай думкі на тэрыторыі Беларусі 

ў XIX ст., будуць прымяняцца ў навукова-аналітычнай дзейнасці, пры стварэнні 

музейных экспазіцый. 

Сфера выкарыстання: гісторыя Беларусі, гістарыяграфія, 

крыніцазнаўства. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Пустаход Татьяна Сергеевна 

 

Научно-педагогическая и просветительская деятельность 

М.К. Бобровского (1784–1848 гг.) 

 

Ключевые слова: М.К. Бобровский, научно-педагогическая деятельность, 

просвещение, Виленский университет, униатство, белорусоведение, славистика, 

библеистика, белорусское национальное возрождение. 

Цель исследования: выявить отличительные черты научно-педагогической 

и просветительской деятельности М.К. Бобровского и значение его научного 

наследия в становлении белорусской исторической науки в первой половине 

XIX в. 

Методы исследования: использованы исторические методы (историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-типологический и историко-

системный) и методы гуманитарно-социальных дисциплин (политологии: 

ситуационный; социологии: биографический). 

Полученные результаты и их новизна: впервые в отечественной и 

зарубежной историографии с учётом современных методологических подходов, 

а также на основе использования широкого круга источников целостно 

исследованы жизнь и деятельность М.К. Бобровского. Автором проведён 

системный анализ научно-педагогической и просветительской деятельности 

учёного, выявлена роль М.К. Бобровского в становлении белорусоведения и 

идей белорусского национального возрождения, возникновении 

скориноведения, раскрыто значение его деятельности для развития славистики и 

библеистики, введена в научный оборот значительная часть научного наследия 

учёного, проведена систематизация и анализ его работ, охарактеризовано 

отношение к решениям Полоцкого церковного собора 1839 г. 

Рекомендации по использованию: выводы и положения исследования 

будут использованы при подготовке специальных и обобщающих работ по 

истории Беларуси, при разработке учебных пособий и общих лекционных курсов 

для студентов учреждений высшего образования Республики Беларусь. 

Достигнутые результаты станут основой для дальнейших исследований 

общественно-политической и исторической мысли на территории Беларуси 

XIX в., будут применяться в научно-аналитической деятельности, при создании 

музейных экспозиций. 

Область использования: история Беларуси, историография, 

источниковедение. 
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SUMMARY 

 

Pustakhod Tatsiana 

 

The scientific, pedagogical and education activities of  

M. Bobrovsky (1784–1848) 

 

Keywords: M. Bobrovsky, scientific and pedagogical activity, education, Vilnius 

University, Uniate, Belarusian Studies, Slavic Studies, Biblical Studies, Belarusian 

National Revival. 

The purpose of the study: to reveal the distinctive features of his scientific, 

pedagogical and education activities and the importance of the scientific heritage of the 

scientist for the formation of the Belarusian historical science in the first half of the 

19th century. 

Research methods: during the research historical methods (historical-genetic, 

historical-comparative, historical-typological and historical-systemic) and methods of 

humanitarian and social disciplines (political science: situational, sociology: 

biographical) were used. 

Results and scientific novelty: for the first time in the domestic and foreign 

historiography taking into account modern methodological approaches, and also on the 

basis of using a wide range of sources, the life and activity of M. Bobrovsky were 

thoroughly investigated. The author carried out a systematic analysis of the scientific, 

pedagogical and education activities of the scientist; the role of M. Bobrovsky in the 

formation of Belarusian studies and the ideas of the Belarusian national revival were 

revealed, the begging of scorinology was analyzed, the importance of his activities for 

the development of Slavic studies and biblical studies was revealed, a significant part 

of the scientific heritage of the scientist was put into scientific circulation, the work 

was systematized and analyzed, and the attitude of M. Bobrovsky to the decisions of 

the Polotsk church council in 1839 was characterized. 

Recommendations for use: the conclusions and thesis of scientific research will 

be used for the preparation of special and general works on the history of Belarus for 

the development of teaching materials and general lecture courses for university of 

Belarus. The achieved results will become a basis for further studies of social and 

political and historical ideas on the Belarusian lands in the 19th century, will be used 

in scientific and analytical activity, in creating museum exhibitions.  

Field of application: history of Belarus, historiography, source study. 

 


