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АДУКАЦЫЯ БЕЛАГА ЎНІЯЦКАГА ДУХАВЕНСТВА  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ  
Ў КАНЦЫ XVI – ТРЭЦЯЙ ЧВЭРЦІ XVІII СТАГОДДЗЯ

THE EDUCATION OF SECULAR UNIATE CLERGY  
IN BELARUS IN THE END XVI – THE THIRD QUARTER  
XVIII CENTURIES

Навуковы артыкул прысвечаны нераспрацаванай у гістарыяграфіі праблеме адукацыі 
белага ўніяцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў канцы XVI – трэцяй чвэрці  
XVІIІ ст. Прааналізаваны станоўчыя змены ў падрыхтоўцы белага святарства  
з сярэдзіны XVIII ст. Вывучаны асноўныя напрамкі яе ўдасканалення – стварэнне сеткі 
пачатковых школ і духоўных семінарый, рэарганізацыя папскага алюмната ў Вільні, сама-
стойнае вывучэнне святарамі асноў маральнага багаслоўя. Адзначаны негатыўны вынік 
для яе развіцця дамінавання ў асветніцкай сферы ўніятаў базыльянскага ордэну.

Ключавыя словы: адукацыя; белае духавенства; семінарыі; алюмнаты; навіцыяты; 
падручнікі.

The scientific article is devoted to undeveloped in historiography problem of the formation 
of white Uniate clergy in Belarus at the end of XVI – XVIII in the third quarter. Analyzed the 
positive changes in the preparation of the white priesthood from the middle of the XVIII century. 
Studied the main directions of its development – the creation of a network of primary schools and 
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seminaries, reorganization of the papal alyumnata in Vilnа, independent study of the foundations 
of moral theology priests. Noting the negative result for the development of its dominance in the 
field of education Uniate Basilian Order.

Key words: education; secular clergy; seminary; aluminates; novitiate; schoolbooks.

З моманту стварэння ўніяцкай царквы ў 1596 г. належная адукацыя свя-
тарства ды вернікаў яе кіруючымі коламі ўспрымалася ў якасці адной з пры-
ярытэтных задач. Толькі так можна было ўмацаваць становішча канфесіі 
ў краіне і на роўных супрацьстаяць ціску з боку каталікоў і пратэстантаў. 
Разам з тым, трывалыя стасункі з езуітамі спрыялі арганізацыі ў 1617 г. ба-
зыльянскага ордэну, члены якога ў хуткім часе пачалі займаць большасць 
вышэйшых духоўных пасад. Гэта дазволіла ім скарэктаваць наяўныя ў 
уніятаў асветніцкія рэсурсы на сваю карысць. Вынікам стала змаганне бе-
лага ўніяцкага духавенства ды базыльянскага ордэну за доступ да сярэдняй 
і вышэйшай ступеняў адукацыі. Але толькі з сярэдзіны XVIII ст. базыльяне 
пачалі страчваць свой фактычна манапольны кантроль над школьнай спра-
вай у межах уніяцкай канфесіі.

Нажаль, дадзены аспект эвалюцыі ўніяцкай адукацыі дагэтуль не знайшоў 
свайго належнага асвятлення ў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі. Увага 
большасці даследчыкаў звернута на асветніцкую дзейнасць базыльянскага 
ордэну. Датычыцца гэта як вузкаспецыялізаваных прац, так і абагульняючых 
манаграфій па гісторыі ўніяцкай царквы. Сярод першых з іх можна назваць 
кнігу М. Підлыпчак-Маеровіч, дзе праблема стасункаў ордэна з белым ду-
хавенствам практычна не разглядаецца [1, с. 31–37]. Сярод другіх найбольш 
поўна адукацыйная справа ўніятаў аналізуецца ў рабоце С. Марозавай. Але  
і ў ёй, нажаль, таксама больш даследуюцца адпаведныя намаганні базыльян. 
У дачыненні ж да белага святарства адзначаны «нізкі адукацыйны узровень 
прыходскага кліра» і згаданы факт адкрыцця цэлага шэрагу новых школ  
у 1750-я гг. [2, с. 95–96]. Агульны стан яго падрыхтоўцы ў пэўнай ступені 
вывучаны Д. Лісейчыкавам, які прысвяціў дадзенаму пытанню асобны 
раздзел манаграфіі. Больш увагі тут, аднак, удзяляецца перыяду знаходжан-
ня беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Наконт жа папярэдняга 
часу аўтар лічыць, што ў асяроддзі прыходскіх святароў пераважала хатняе 
навучанне. Адбылося гэта, на яго думку, з прычыны недахопу сродкаў, не-
жадання бацькоў адпраўляць сваіх сыноў у аддаленыя ад парафіі навучаль-
ныя ўстановы і адсутнасці стымулу для атрымання якаснай адукацыі [3,  
с. 40–42]. У цэлым жа, ўсебаковы аналіз спецыфікі асветы белага ўніяцкага 
духавенства ў канцы XVI – трэцяй чвэрці XVIII ст. так і не стаў прадметам 
спецыяльнага навуковага інтарэсу, што і прыдае прадстаўленаму артыкулу 
актуальнасць ды навуковую навізну. 

У час стварэння ўніяцкай царквы яе вышэйшыя іерархі лічылі справу 
адкрыцця ўласных школ неабходнай як для ўздыму агульнай падрыхтоўцы 
духавенства, так і для пашырэння асветы ў свецкім асяроддзі. У гэтым пла-
не іх меркаванні мала адрозніваліся ад мэт праваслаўнай педагогіцы. Тым 
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больш, што менавіта брацкія школы ўніяты спачатку імкнуліся зрабіць асно-
вай сваёй сістэмы адукацыі. Аднак падобныя спадзяванні не ажыццявіліся, 
і мітрапаліт кіеўскі І. Пацей ды яго пераемнік І. В. Руцкі былі вымушаны 
ствараць яе фактычна нанава. 

Пры гэтым, першапачаткова вядучым цэнтрам уніяцкай адукацыі ім 
бачылася Віленская семінарыя, утвораная ў 1601–1603 гг. Але яе злучэнне 
з навіцыятам фактычна зачыніла доступ сюды для дзяцей белага святар-
ства [4, с. 39–40]. У выніку, адзінымі месцамі іх навучання сталі ўніяцкія 
вучылішчы ў Навагрудку і Мінску. Першае з іх было адчынена ў 1613 г. Акра-
мя граматыка-рытарычнага цыклу прадметаў тут выкладаліся багаслоўскія 
дысцыпліны, добрае веданне якіх мясцовымі вучнямі адзначаў сам  
І. В. Руцкі ў 1624 г. [5, с. 57] У Мінску ж уніяты распачалі асветніцкую 
дзейнасць у 1617 г. Вядома, што пры мясцовай школе існавала 2-класнае 
«лацінскае» і 1-класнае «рускае» аддзяленні з уласнымі настаўнікамі [6,  
с. 105]. 

Менавіта Мінскае вучылішча ў сярэдзіне 1620-х гг. І. В. Руцкі вырашыў 
пераўтварыць у новы вядучы асяродак уніяцкай адукацыі, таму што да-
лейшаму развіццю семінарыі ў Вільні першакаджала канкурэнцыя з боку 
езуіцкай акадэміі, кальвінскай гімназіі і праваслаўнай брацкай школы.  
У Мінску мітрапаліт меркаваў адкрыць Галоўную семінарыю, якая павінна 
была працаваць у трох напрамках – рыхтаваць настаўнікаў для свецкіх 
школ, папаўняць манастыры добраадукаванымі манахамі і забяспечваць 
асветніцкія патрэбы белага духавенства. Наконт апошняга ім адзначала-
ся, што семінарысты: «Будут помещаться нами… по городам при церквах 
кафедральных, коллегиатских… Будут поступать на должности Визита-
тора деревенских церквей и даже на Священников в эти последние...» [7,  
с. 123–124]. Падобныя разважанні станоўча ўспрынялі ўніяцкія царкоўныя 
іерархі. У тым ліку яны знайшлі падтрымку і сярод белага духавенства, 
якое з’ехалася на ўласны сабор у кастрычніку 1626 г. у Навагрудак. Дэ-
легаты вырашылі сабраць для яе па капе грошаў з кожнага святара. Свае 
подпісы пад гэтым рашэннем паставілі: пратапопы слонімскі І. П. Сулкоўскі 
і мірскі Г. Зяновіч; прэсвітары клецкі Лазінскі, турэцкі І. Хлебніцкі  
і старасвержаньскі А. Лецавіч; святары С. Агурцэвіч з Мінска, Г. Цімафеявіч 
з Ляхавіч, Е. Мішкоўскі з Нясвіжа, Д. Міхайловіч з Бярозы, М. Лявонцевіч  
з Новага Свержаня, Д. Грыгор’евіч са Сталбцоў і інш. [8, арк. 1–2].

Мінская Галоўная семінарыя распачала сваю працу ў 1632 г., але рэ-
альна здолела выйсці на запланаваны ўзровень з выкладаннем у тым ліку 
і вышэйшых філасофска-тэалагічных прадметаў толькі ў першай палове 
1650-х гг. Аднак, узяцце горада рускімі войскамі ў 1655 г. прывяло да яе 
ліквідацыі. Падобныя ж падзеі абумовілі і знікненне вучылішча ў Навагруд-
ку. У пасляваенны ж перыяд у абодвух гэтых гарадах адукацыйную справу 
манапалізавалі езуіты [9, c. 389–391].
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Агульны заняпад уніяцкай адукацыі на тэрыторыі Беларусі ў дру-
гой палове XVII ст. прывёў да таго, што асноўнымі месцамі навучання 
прадстаўнікоў гэтай канфесіі сталі езуіцкія калегіўмы. Для падрыхтоўцы 
кандыдатаў на ўступленне ў базыльянскі ордэн былі адкрыты канвікты пры 
манастырах у Вільні і Жыровічах. Сюды ж царкоўныя ўлады заклікалі адда-
ваць сваіх сыноў і прыходскіх святароў [10, c. 36].

Надзвычай важнае значэнне для ўніяцкай царквы меў Замойскі сабор 
1720 г. Тут таксама разглядаліся пытанні, звязаныя з адукацыяй белага 
духавенства: кандыдатаў у святары абавязалі мець належную адукацыю, 
а епіскапаў заклікалі адкрываць на падуладных ім тэрыторыях семінарыі 
для белага духавенства, альбо адсылаць жадаючых у Віленскі і Львоўскі 
папскія алюмнаты: «для навучання навукам ды царкоўнаму вучэнню і для 
настаўлення ў добрай маральнасці» [11, c. 153–157].

Але ажыццявіць згаданыя рашэнні аказалася не проста. Сярод 
выхаванцаў алюмнатаў з асяроддзя ўніятаў пераважалі базыльяне. А ад-
крываць адразу епархіяльныя семінарыі мясцовыя царкоўныя іерархі не 
спяшаліся. З-за недахопу сродкаў яны былі згодны спачатку выдзяліць гро-
шы на навучанне асобных прадстаўнікоў белага духавенства. Так, епіскап 
турава-пінскі Т. Гадэбскі збіраўся вучыць: «двух или одного в каком-нибудь 
монастыре», а архіепіскап полацкі Ф. Грабніцкі пагадзіўся: «воспитывать на 
свои средства двух учеников в Жировицком монастыре или в другом удоб-
ном месте» [12, c. 325–326, 330]. Пры гэтым апошні не выключаў магчы-
масць заснавання ва ўласнай епархіі семінарыі, але пры ўмове фінансавай 
дапамогі з боку Ватыкана. Разам з тым, Кангрэгацыя прапаганды веры не 
падтрымала яго хадайніцтва на гэты конт, хаця на баку іерарха выступіў 
смаленскі біскуп Б. Корвін-Гасеўскі, у лісце якога у Рым ад 28 кастрычніка 
1725 г. адзначалася, што для «искоренения схизмы» і невуцтва ў асяроддзі 
ўніяцкага духавенства лепшым сродкам з’яўляецца адкрыццё «семинарии 
для юношества, предназначенного к восприятию священнического сана» 
[13, c. 354–355].

Як след гэтага, у перыяд пасля Замойскага сабору ўніяцкая адука-
цыя па-ранейшаму найперш забяспечвала інтарэсы базыльянскага ордэ-
на, кіраўніцтва якога канцэнтравала сваю ўвагу на належным выхаванні 
ўласных членаў альбо тых, хто збіраўся да іх далучыцца. Пад падобную 
мэту, напрыклад, прыстасавалі школу ў Барунах, якую адкрылі яшчэ ў 1700 г.  
на сродкі М. Песляка для вучобы шырокіх колаў уніяцкай моладзі, але ў 
1740 г. пераўтварылі ў 3-гадовую тэалагічную студыю для ўдасканалення 
духоўнай асветы членаў ордэну [14, c. 300, 304]. Падобны лёс напаткаў  
і ўтвораную ў 1743 г. у Новым Свержані пад Стоўбцамі 5-гадовую ўніяцкую 
семінарыю. Мясцовы Успенскі манастыр быў заснаваны ў 1739 г. на фун-
душ гетмана польнага ВКЛ кн. М. К. Радзівіла Рыбанькі, прычым боль-
шая частка гэтага ахвяравання (74,3 тыс. зл.) прызначалася на ўтрыманне  
4 настаўнікаў і 12 выхаванцаў з ліку сыноў уніяцкіх святароў з належа-
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чых князю маёнткаў. Базыльяне, аднак, акцэнт пры выкладанні тут адразу  
ж пачалі рабіць на перакананні выхаванцаў у неабходнасці прыняцця мана-
скага чыну, а частку сродкаў пусцілі на арганізацыю пры семінарыі чарго-
вай тэалагічнай студыі [15, c. 54].

Падобныя паводзіны базыльян выклікалі значную незадаволенасць бе-
лага духавенства, прадстаўнікі якога ў 1746 і 1747 гг. накіравалі ў Ваты-
кан скаргі з абвінавачваннем ордэна ва наўмысным нежаданні пашыраць  
у іх асяроддзі асвету. Прычынай гэтага яны лічылі імкненне яго ўлад за-
хаваць пад уласным кантролем як мага большую колькасць вышэйшых 
царкоўных пасад, бо па тагачаснай традыцыі ўніяцкі іерарх узроўню 
епіскапа павінен быў быць «беглым у канонах» і пажадана мець доктарскую 
ступень [16, c. 263].

У 1751 г. папа рымскі Бенедыкт XIV загадаў нунцыю у Рэчы Паспалітай 
А. Архінто прадпрыняць захады па выпраўленню становішча. Асобна тут 
адзначалася: «На невежество клира нужно обратить особенное внимание, 
так как оно – источник всех зол». З гэтай нагоды нунцый 24 красавіка  
1751 г. у лісце да протаархімандрыта ордэна І. Біліньскага пісаў: «Если 
бы базилиане согласно обещанию основали в обеих провинциях главные 
училища, прекратилась бы нужда для папских семинарий воспитывать мо-
нахов, вместо которых могли бы воспитываться в них светские клирики… 
Его святейшество, не принимая извинений в медленности учреждения сих 
школ, повелевает мне, чтобы я назначил вашему высокопреподобию доста-
точный срок, в течении коего… вы должны… открыть школы и прислать 
ко мне все делопроизводство как относительно школьного метода, так  
и назначения лекторов. Если бы в течении сего срока (который я назначаю  
в 6 месяцев), не была исполнена воля первосвященника; то мне дано пра-
во назначить самому монастыри и исполнить все прочее, относящиеся  
к делу…». Гэты ліст быў зачытаны на Брэсцкай кангрэгацыі базыльян у тым 
жа 1751 г., але яе дэлегаты звярнуліся да нунцыя з просьбай даць ім больш 
часу на ажыццяўленне азначанага распараджэння. У выніку працяглых кан-
сультацый канчатковым тэрмінам выканання загаду быў вызначаны 1753 г. 
[17, c. 149–150].

Аднак толькі епіскап брэсцка-ўладзімірскі Т. Гадэбскі абвясціў у 1752 г. 
аб сваім намеры адкрыць у бліжэйшы час у Брэсце семінарыю. У ёй павінны 
былі вучыць «тэалогіі маральнай, перакладам з мовы славянскай на поль-
скую, а тых з іх, хто ўжо скончыў школы публічныя ніжэйшыя, паэтыцы  
і рыторыцы, філасофіі, рыхтаваць да пропаведзяў і вучэнню духоўнаму, усе 
павінны мець здольнасць пісаць па-руску і па-польску». Аднак семінарыя 
распачала сваю дзейнасць толькі ў 1770-я гг. (2 настаўнікі і некалькі 
дзясяткаў вучняў) [18, c. 199–201].

Больш паспяховай стала пастанова Навагрудскай капітулы ў маі 1753 г. 
аб утварэнні ў кожным дэканаце 3-гадовых школ «для обучения капланских 
детей» узростам ад 7 да 10 год, у якіх яны б: «учились читать по русско-сла-
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вянски псалтири, октоихи и ирмологии и обучались бы церковному пению 
и богослужебному порядку». Навучанне ў гэтых школах было абавязковым 
для дзяцей са святарскіх сямей – пры адмове на працягу 3 год плаціўся 
штраф у памеры 3 талераў штогод, якія накіроўваліся на ўтрыманне збядне-
лых выхаванцаў. Дадзеныя школы былі адкрыты: у Скідзеле, Росі, Слоніме, 
Арлі, Малой Бераставіцы, Турцы, Стоўбцах, Ляхавічах, Клецку, Маладзеч-
на, Дукоры, Ігумене, Іллі, Лебедзеве, Далгінаве, Свіслачы, Мядзеле і Глу-
ску [19, арк. 1–2]. Разам з тым, колькасць узнікшых школ была куды боль-
шай. Так, польская даследчыца Д. Вярэда таксама адзначае іх наяўнасць у 
Антопалі, Бярозе і Кобрыне [20, c. 221]. Вядома, што ў другой палове 1750– 
1760-х гг. уніяцкая «церковная школа» з курсам ажно да рыторыкі зноў па-
чала сваю дзейнасць і ў Навагрудку [21, арк. 1].

Далейшаму развіццю адукацыі белага ўніяцкага духавенства спрыяла 
була папы рымскага Бенедыкта XIV ад 5 красавіка 1753 г., згодна з якой 
быў рэарганізаваны Віленскі папскі алюмнат. Усе 20 тутэйшых стыпен-
дый з наступнага году аддаваліся ўніятам – 4 заставаліся за базыльянамі,  
а 16 размяркоўваліся па епархіях. Таксама у ёй падкрэслівалася, каб тутэй-
шыя выхаванцы: «у малітве і ў царкоўным богаслужэнні выкарыстоўвалі 
славянскую мову і спевы, якія б складалі прадмет асобнага вывучэння» [22, 
с. 111–112]. За наступныя 20 год яго скончыла 75 уніятаў (24 базыльян). Ся-
род іх ступені бакалаўра філасофіі і вызваленых навук атрымалі 27 чалавек 
(1 базыльянін), магістра філасофіі і вызваленых навук – 47 чалавек (22 ба-
зыльян). Пры гэтым 18 выхаванцаў не толькі сталі ўладальнікамі ступеняў 
бакалаўра (3 базыльяніна) і магістра (15, з іх 9 базыльян), але яшчэ і здалі 
экзамен за поўны курс тэалогіі (9 базыльян), з якіх 8 дасягнулі ступені 
ліцэнцыята тэалогіі (3 базыльяніна) [23, с. 277–282].

Асобная ўвага царкоўных улад была звернута на стымуляванні  
ў асяроддзі белага святарства ведання асноў маральнага багослоўя, больш 
вядомага ў тыя часы пад назвай «Казусы». У 1744 г. мітрапаліт кіеўскі  
А. Шэптыцкі разаслаў паўсюдна загад аб неабходнасці ўсім мець падоб-
ныя кнігі. Адаведна яму выходзілі і распараджэнні больш нізкіх царкоўных 
інстанцый. Так, 6 сакавіка гэтага ж году мінскі афіцыял Я. Лук’яновіч выдаў 
«Наставление униатским священникам игуменской протопресвитерии», дзе 
пісаў: «Каждый “каплан”, под страхом смертного греха, обязывается знать 
всё то, что относится к совершению таинств… У кого нет печатной книжки 
kazusow, тот должен ее переписать. Протопресвитер обязан ежегодно… эк-
заменовать священников в их успехах относительно изучения kazusow» [24, 
арк. 1–2]. На ўвазе тут мелася праца па маральнай тэалогіі Л. Кішкі, якая 
выйшла ў 1693 г. у Любліне. У ёй разглядаліся абавязкі святароў, а таксама 
пытанні, звязаныя з хрышчэннем дзяцей, эўхрыстыяй і г. д. [25, c. 20–23, 
46–48, 119–124, 255–256].

Актывізацыя асветніцкай справы прынесла станоўчыя вынікі, аб чым 
сведчаць тагачасныя рапарты рэвізій парафій. У 1757 г. візітатар Брэсцкага 
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дэканату адзначаў, што пробашч царквы Страдэч: «даслаў сыноў у школу і 
ўсім навукам навучыў». У сваю чаргу, пробашч у Радванічах Я. Гарачка ў 
1759 г. накіраваў свайго сына Тэадора ў Холмскую ўніяцкую семінарыю. 
Праўда прабыў ён там усяго 2 месяцы, за якія, аднак, добра прасунуўся 
ў засваенні: «навук, саслоўю святарскаму неабходных» [26, с. 115, 120]. 
Звычайнымі сталі і такія запісы наконт адукацыі саміх святароў, як: «рускай 
навукі», «навукі рыторыкі» і інш. [27, арк. 6, 11, 34–39, 64, 79–84]. Некато-
рыя з іх утрымлівалі і больш разгорнутую характарыстыку. Так, дзякую-
чы добрай падрыхтоўцы, атрыманай у 1760-я – пачатку 1770-х гг., святар  
у в. Дубай пад Пінскам Л. Аляшкевіч у 1801 г. быў прызнаны: «у навуках 
маральнай тэалогіі ёсць дасканалым» [28, с. 107].

У цэлым, можна лічыць, што адукацыйнае пытанне ў асяроддзі ўніяцкай 
канфесіі найперш успрымалася праз прызму змагання за ўплыў у царкве 
базыльян і белага святарства. Магчымасць заняцця першымі з іх вышэйшых 
духоўных пасад і куды большыя матэрыяльныя рэсурсы ордэна да сярэдзіны 
XVIII ст. рабілі іх відавочнымі пераможцамі ў дадзеным супрацьстаянні. 
Разам з тым, даволі вузкае кола базыльян-інтэлектуалаў пры агульным 
нізкім узроўні падрыхтоўкі ўніяцкага духавенства не магло падтрымліваць 
на належным узроўні аўтарытэт канфесіі ў краіне. Для яго ўмацавання  
з 1750-х гг. і распачалася рэарганізацыя ўніяцкай школьнай справы. 
Станоўчы вынік яе найперш адчулі ў асяроддзі белага святарства, што 
было вельмі важна з прычыны пачатку пранікнення ў айчыннае грамадства 
прагрэсіўных ідэй эпохі Асветніцтва наконт распаўсюджвання адукацыі  
ў шырокіх колах простага насельніцтва.
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