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Б. РОК, Ю.Л. КАЗАКОЎ 

ЮЗАФ ЛЯГОВІЧ І ЯГО АСВЕТНІЦКІЯ ЖЫЦЦЁВЫЯ ПАРАДЫ  
(з гісторыі грамадскай ментальнасці Вялікага Княства Літоўскага ў другой палове XVIII ст.) 
На примере деятельности католического священника Ю. Леговича раскрываются взгляды на жизнь в ВКЛ в эпоху  

Просвещения, анализируется общественная ментальность основных сословий, показана связь этих процессов с общеевро-
пейскими. 

On the example of a Catholic priest J. Liagovich the attitudes to the life of the clergy in the lands of the Great Duchy of Lithuania are 
analyzed. Social mentality of the major classes and the relationship of these processes with the European ones are shown. 

У гісторыі культуры ВКЛ канца XVIII ст. трэба 
назваць некалькі духоўных асоб, якія распаў-
сюджвалі важнейшыя ідэі, звязаныя з ідэалогіяй 
Асветніцтва1. Здзейсненае імі можна залічыць да 
значных дасягненняў асветніцкага каталіцызму, 
узнікшага на мяжы XVIII–XIX стст. У існуючай да 
гэтага часу гістарыяграфіі можна знайсці адпа-
ведныя даследаванні, прысвечаныя прапагандзе 
ў каталіцкім асяроддзі Абодвух Народаў прагрэ-
сіўных грамадскіх ідэй2. Але, на жаль, не да кан-
ца прадстаўлена роля ўсіх працуючых у той час 
адукаваных пастыраў, асабліва на тэрыторыі Вя-
лікага Княства Літоўскага. Асобнае месца сярод 
іх займаў Юзаф Ляговіч – шляхціч з ВКЛ. Да гэ-
тага часу аб ім напісана няшмат3. Кароткую бія-
графію для «Польскага слоўніка біяграфічнага» 
падрыхтаваў Эмануэль Раствароўскі, які звярнуў 
увагу на цяжкасці ў вызначэнні асобных дадзе-
ных4, указаў на публіцыстычную вартасць некато-
рых выдадзеных у друку прац Ляговіча. Звесткі 
аб Ляговічу змясціў таксама Баляслаў Кумар у 
«Слоўніку польскіх тэолагаў каталіцкіх»5. Услед 
за Раствароўскім ён паведаміў аб немагчымасці 
даць поўныя біяграфічныя дадзеныя аб Ляговічу і 
прывёў надрукаваныя працы гэтага пісьменніка ў 
«Бібліяграфіі Эйстрэйхера»6. На вялікі жаль, у 
складзенай Кумарам бібліяграфіі можна знайсці 
пэўныя недакладнасці. Кароткая біяграфія напі-
сана з адзінай апорай на артыкул Раствароўска-
га, які таксама быў змешчаны ў «Каталіцкай 
Энцыклапедыі». 

На неабходнасць аналізу прац Ляговіча з пунк-
ту гледжання асветы і выхавання звярнула ўвагу 

Каліна Бартніцка. У дзвюх сваіх публікацыях яна 
выказалася аб патрэбе выдання прац Ляговіча, 
аб чым сведчыць яго вялікі дапаможнік шлюбнага 
жыцця7. Вельмі істотным з’яўляецца яе сцвяр-
джэнне, што гэты дапаможнік можна «тракта-
ваць... як выражэнне звычайнага інтэлекту і куль-
туры чалавека XVIII ст.», між іншым «правін-
цыяльнай шляхты» Вялікага Княства Літоўскага. 
Дапаможнік можна слушна лічыць важнай гіста-
рычнай крыніцай у даследаванні ментальнасці. 
Адначасова ацэньваючы погляды Ляговіча як 
афіцыйную думку, трэба прызнаць, што яны 
шмат у чым адпавядаюць поглядам прафесараў 
Галоўнай Школы Вялікага Княства Літоўскага 
разам з духавенствам віленскай курыі 1780-х гг. У 
цэлым «адзінай парадай, перасцярогай і ўказан-
нем, якія выдзяляў [Ляговіч], з’яўляецца блытані-
на дактрынальных прадпісанняў каталіцызму, 
маралізатарства і немалога вопыту, якіх аўтар 
набраўся ў сваёй парафіі»8. 

Адначасова трэба заўважыць, што не хапае 
даследаванняў аб творчасці Ляговіча ў літоўскай 
гістарыяграфіі. Не змяшчаецца біяграфія гэтага 
святара ў «Энцыклапедыі Вялікага Княства 
Літоўскага». Неабходным з’яўляецца пошук бія-
графічных матэрыялаў, а таксама падрабязны 
аналіз асобных прац Ляговіча. У бібліятэцы Ві-
ленскага ўніверсітэта ўдалося знайсці некалькі 
рукапісаў, што некалі належалі Ляговічу, з яго на-
таткамі, у тым ліку з верагоднай біяграфічнай 
інфармацыяй. Маруднай працай аказаўся пошук 
асобных твораў Ляговіча, якія былі надрукаваны. 
У польскіх бібліятэках захавалася некалькі яго 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2011. № 1 

 6 

выданняў, апублікаваных у віленскіх друкарнях. 
Не ўсе выданні захаваліся таксама ў бібліятэках 
літоўскіх і беларускіх: многія – у адзіным або 
двух, трох экзэмплярах. Таму ўзнікае пільная пат-
рэба новага выдання гэтых рэдкіх тэкстаў як важ-
най крыніцы для даследавання асветніцкага ка-
таліцызму на беларускіх землях. 

Па-ранейшаму мы не ведаем даты нараджэн-
ня Ляговіча. Вядома толькі тое, што паходзіў ён 
са шляхты віленскага ваяводства, якая валодала 
гербам «Прыяцель». Гярбоўнік Баніцкага назы-
вае Іасафата Ляговіча з Вярхоўкі – вількамірскага 
стольніка ў 1752–1768 гг., які быў стрыечным 
братам нашага героя. З захаваўшыхся дакумен-
таў аб Іасафаце можна ўстанавіць, што ён памёр 
у 1768 г. Баніцкі называе Тадэуша Ляговіча – 
вількамірскага лоўчага і яшчэ аднаго Юзафа Ля-
говіча, якія падпісалі элекцыю Станіслава Аўгуста 
Панятоўскага. Але не ўдалося ўстанавіць ступень 
сваяцкіх адносін з цікавым для нас Юзафам9. 
Можна сцвярджаць, што Ляговічы былі хутчэй 
дробнай, чым сярэдняй, шляхтай Вялікага Княст-
ва Літоўскага. 

Юзаф Ляговіч быў сынам Якуба, які памёр у 
1768 г. ва ўзросце 81 год і быў пахаваны ў 
касцёле ксяндзоў трынітарыяў у Маладзечне10. 
Малады Юзаф, напэўна, ужо ў 1765 г. знаходзіў-
ся ў Вільне, дзе атрымаў адукацыю. 23 лістапада 
1766 г. яму далі ступень бакалаўра філасофіі, а 
17 верасня 1768 г. – прыняў «святую сукенку ў 
віленскай дыяцэзіяльнай семінарыі. 9 чэрвеня 
1770 г. атрымаў сан ксяндза»11. Быў таксама сту-
дэнтам факультэта тэалогіі Віленскага ўніверсітэта. 

Захавалася некалькі нататак з часоў яго вучо-
бы. З рукапісаў, якія знаходзяцца ў бібліятэцы Ві-
ленскага ўніверсітэта, мы знайшлі запіскі Лягові-
ча аб тэалогіі і філасофіі, фізіцы, матэматыцы ра-
зам з тэматыкай напісаных лістоў. Захаваліся 
таксама рукапісы з заўвагамі яго першых казан-
няў, у якія ён дадаткова ўпісваў навіны з газет12. 

У часы вучобы ў Вільні аб ім рупліва клапаціў-
ся згадваемы намі Юзаф з Вярхоўкі. У 1765 г. 
прыслаў маладому студэнту 2 пары абутку і 
камплект пасцельнай бялізны. У адным са сваіх 
лістоў пісаў да брата: «Шаноўны пан Юзаф як 
найпаўней і Пану Богу служы, і за нас Пана Бога 
прасі, а мы, чым зможам, дапамагаць будзем». У 
1766 г. студэнт тэалогіі быў на вакацыях у свайго 
стрыечнага брата ў Вярхоўцы13. 

У Віленскай акадэміі Ляговіч атрымаў званне 
доктара тэалогіі. Напэўна, у 1770-я гг. стаў пара-
фіяльным ксяндзом у Каркажышках, побач з Пад-
броддзем, у 40 мілях ад Вільні. Як святар Карка-
жышак аднавіў знішчаны раней маланкай касцёл, 
які пад імем св. Пятра і Паўла быў асвечаны ў 
1782 г. 

У спецыяльнай анкеце аб стане прыходскага 
жыцця віленскай дыяцэзіі 1839 г. знаходзяцца 
запісы пробашча Каркажышак Юліана Пацэвіча 
аб яго папярэдніку – Юзафу Ляговічу: «Ю. Ляго-

віч памёр у 1812 г. і яшчэ па сённяшні дзень зас-
таецца ў памяці не толькі грамадзян, але нават 
простых людзей. Гэты святар быў сапраўдным 
апосталам Пана Хрыста, які, ходзячы сярод усіх, 
апавядаў Слова Божае з найбольшай старан-
насцю для меншых, з’яўляўся прыкладам для 
ўсіх. Быў міласэрным і паслухмяным, а яшчэ 
больш, што канец яго жыцця быў сапраўды 
апостальскім, бо ў часы рэвалюцыі 1812 г., 
будучы бязлітасна збітым ворагамі, па закліку 
хворага для прычасця перад смерцю адправіўся 
пехатой у той самы дзень, калі быў збіты, за 8 
вёрст ад Каркажышак. Аказаўшы там дапамогу 
хвораму, аддаў сваю душу Богу»14. Яшчэ ў 
сярэдзіне ХІХ ст. на могілках у Каркажышках 
знаходзіўся каменны помнік паважанаму святару. 

Ляговіч быў узорам пастырскага служэння, 
аддана распаўсюджваў асвету сярод найшырэй-
шых колаў грамадства. Яго можна параўнаць з 
другім прагрэсіўным прапаведнікам ВКЛ – Міхаі-
лам Карповічам (1744–1803)15. Абодва ў нейкай 
ступені з’яўляліся прататыпамі святара, прад-
стаўленага Ю. Касакоўскім – біскупам інфлянскім 
у яго аповесці-трактаце «Ксёндз-святар»16. 

Ляговіч як пісьменнік падрыхтаваў перш за ўсё 
твор аб характары каментарыяў, рознага роду 
дапаможнікаў і катэхізісаў і адрасаваў яго вяско-
вым святарам. Ужо ў назве аўтар адзначаў, што 
кніга прызначалася для «ўсеагульнасці», «лю-
дзей вясковага жыцця», «вяскоўцаў і прастач-
коў». Напэўна, гэтыя выданні не траплялі пад ся-
лянскую страху, але іх атрымальнікамі былі 
вясковыя святары. 

Творчасць Ю. Ляговіча змяшчалася ў сферы 
маральнай тэалогіі і ўяўляла новыя падыходы да 
гэтай праблематыкі. На працягу XVIII ст. у 
тэалогіі Рэчы Паспалітай замацаваліся фран-
цузскія ўплывы, якія, аднак, не выходзілі за 
сціслыя рамкі каталіцкай артадаксальнасці. Ужо ў 
1704 г. быў выдадзены на польскай мове «Катэ-
хізіс» Клаўдзія Флеруегі (1640–1723). Былі пера-
выдадзены пропаведзі іншых французскіх свята-
роў. Відаць, і Ляговіч у сваіх шматлікіх дапамож-
ніках у сферы маральнай тэалогіі імкнуўся звяр-
тацца да французскіх тэолагаў17. 

Ю. Ляговіч выкарыстоўваў таксама іншыя 
французскія педагагічныя працы, што з’яўляліся 
на кніжным рынку. У першую чаргу гэта быў твор 
Шарля Раліна (1661–1741), які прадставіў прагра-
му граматычна-рытарычнай гуманістыкі. У плане 
выхавання дзяцей ён прыцягнуў перакладзеную 
на польскую мову працу Марыі дэ Прынцэ 
Бамонт (1711–1780). Спасылаўся таксама на 
твор знаходзячагася ў Польшчы ў другой палове 
XVIII ст. Луіса Антонія Каракцільегі (1721–1803). 

Варта таксама звярнуць увагу і на валоданне 
Ляговічам медычнымі ведамі, асабліва ў галіне 
гігіены. У многіх сваіх дапаможніках ён прыводзіў 
фрагменты з прац адукаванага швейцарскага 
лекара Самуэля Аўгуста Цісота (1726–1774). 
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Пералік прац, якімі карыстаўся Ю. Ляговіч, 
сведчыць аб яго вялікай начытанасці тагачаснай 
літаратурай. Кемлівы вясковы святар імкнуўся 
выкарыстаць у сваіх творах уласныя назіранні, 
якія адносіліся да парафіяльнага жыцця. Дапа-
можнікі аўтара былі звязаны з папулярнымі поль-
скімі выданнямі XVIII ст., што прапагандавалі ўзо-
ры годнага жыцця. У сваіх творах аўтар падкрэс-
ліваў значэнне асветніцкіх перакананняў. Вар-
тасць розуму ён адразу ставіў на другое месца 
пасля клопату аб збаўленні чалавека: «Пасля 
патрэбы аб неабходнасці збаўлення надыходзіць 
патрэба аб святле розуму. Бо Бог хацеў так, каб 
людзі ўдасканальвалі свае душы і розум у набыц-
ці прыстойных і патрэбных уменняў, і гэта для 
нас у многіх месцах ад Святога Пісання зале-
жыць»18. Адначасова для аргументацыі сваіх пог-
лядаў звяртаўся да Бібліі. 

Знаходзячыся на пазіцыях каталіцкай артадак-
сальнасці, Ю. Ляговіч сфармуляваў канон пе-
расцярог і рэкамендацый, паказаў аксіялагічную 
сістэму, прадставіў пэўнага роду каталог тагачас-
ных праступкаў. Неабходна ўказаць на цікавую іх 
градацыю, дзе выразна прадстаўлены перш за 
ўсё п’янства, крадзяжы і грахі «амаральнасці», а 
больш за ўсё ўчынкі, не адпавядаючыя сексуаль-
ным адносінам. Вельмі цікавымі былі яго аргу-
менты адносна грознага падатку за п’янства. 
Аўтар пісаў: «Падатак чалавека адразу неспакой-
ным, смутным, заклапочаным і нешчаслівым ро-
біць». П’янства даволі часта прыводзіць да 
разбурэння маёмасці і параджае рознага роду ка-
латню і сваркі. Далей Ляговіч перасцерагае ад 
рознага роду злосці, «несхаванай халеры», лю-
тасці, заўзятасці, злоўжывання лаянкай. Нарэш-
це, грознымі былі ашуканства, несумленнасць 
інтарэсаў склочнікаў, а таксама хлусня. Гэта былі 
напамінкі аб агульналюдскіх учынках, характэр-
ныя для розных гістарычных эпох. Але звяртае на 
сябе ўвагу асабліва вострая крытыка п’янства19. 

У пэўным сэнсе цікавымі аказаліся парады 
кіравання, што былі кваліфікаваны як «павіннасці 
гаспадарскія». Найперш больш казалася аб кло-
паце за цэласнасцю гаспадаркі. Сярод звязаных 
з гэтым перасцярог аўтар звяртаў увагу на неаб-
ходнасць уважлівага абыходжання з агнём. Заклі-
каў да неабходнасці засыпкі агню. Рашуча выказ-
ваўся: «Часта слухаем навіны, як многа дамоў, 
вёсак і гаспадарак з-за неасцярожнасці ў агні гіне 
і да апошніх прыходзіць згуба. Гэта неразумныя і 
вельмі грэшныя людзі, якія не ўчыняюць ніводнай 
перасцярогі з агнём». Наступным было ўказанне 
аб вялікай пільнасці пры правядзенні ворыўных 
работ. У многіх месцах знаходзім дэталёвыя тлу-
мачэнні адносна працы ў хатняй гаспадарцы і 
клапатлівага выкарыстання ворыўных прылад. 
Асновай жа паспяховай гаспадаркі аўтар лічыў 
працу і знаходзіў аргументацыю ў адпаведных 
біблейскіх тэкстах20. Аўтар стараўся фармуля-
ваць канкрэтныя вывады, якія адносіліся да су-

меснага грамадскага вясковага жыцця, і тым са-
мым стварыць адпаведную аснову сумленнага 
чалавека21. 

Асобым чынам Ю. Ляговіч прадставіў прабле-
му сямейнага жыцця і выдаў спецыяльны вялікі 
дапаможнік22. Казаў аб шлюбе як сапраўдным 
таінстве, сфармуляваў шэраг заўваг аб адносінах 
мужа і жонкі. Прадставіў мадэль патрыярхальна-
га шлюбу, які вырашаў праблему мужа і бацькі 
сям’і згодна з тагачаснай традыцыяй. Мужам на-
казваў клапаціцца аб жонках: «Абавязкам мужа 
з’яўляецца цярпець слабасці і недахопы, не-
дасканаласць сваёй жонкі як слабейшага ад сябе 
стварэння». Аднак тут жа дадае: «Не павінен, па 
праўдзе кажучы, муж, калі жонка выходзіць за 
межы (апранаецца неразумна), паблажаць і ліслі-
віць, але, з’яўляючыся для яе старэйшым, паві-
нен папраўляць, рознымі чыніць гэта спосабамі, 
лагоднасцю і цярплівасцю... Калі б яна значна 
выходзіла за межы, а на нейкую просьбу мужа, 
перасцярогу, напамін, забабону і пагрозу ў сваіх 
злачынствах не палепшылася, муж павінен крыху 
перасцерагчы яе і аблаяць, не пераходзячы ме-
жаў любові і цярплівасці». Падаў вельмі многа 
дадатковых перасцярог перад ужываннем цялес-
ных пакаранняў і катэгарычна забараніў біццё ця-
жарных. Звычайным абавязкам жонкі лічыў кло-
пат аб хатняй гаспадарцы і выхаванні дзяцей23. 

У дапаможніках Ю. Ляговіча можна знайсці 
ўдалыя заўвагі аб годным жыцці мужа і жонкі. 
Аўтар імкнуўся ўнікнуць у сутнасць непаразумен-
няў паміж мужам і жонкай, якія былі выкліканы 
перш за ўсё рознага роду заганамі ў іх жыцці. Рэ-
камендаваў мужчынам і жанчынам больш праяў-
ляць узаемнай павагі, падкрэсліваў, што спрэчкі 
паміж імі трэба пераадольваць шляхам дыялогу. 

Ю. Ляговіч змясціў шмат інфармацыі аб ахове 
здароў’я і апецы над хворымі. На яго думку, 
здароў’е людзей ёсць агульны скарб: «Чалавек 
не з’яўляецца гаспадаром свайго жыцця і зда-
роў’я, але Бог цяпер, гэты ж Бог загадаў чалавеку 
клапаціцца аб сваім жыцці і здароў’і. Таму ча-
лавек не можа псаваць сваё жыццё і здароў’е без 
граху і крыўды Бога тварца. Здароў’е і наша 
жыццё мы павінны больш засцерагаць і бараніць, 
і ніколі не псаваць і траціць, хіба, калі б для 
гэтага была патрэба самога Бога...»24 

Ю. Ляговіч называў прычыны, якія ўплывалі на 
страту здароў’я. Сярод іх ён вылучаў абжорства і 
п’янства. Цікавымі з’яўляліся іншыя фактары: 
«Празмерная страсць і не ўтрыманне яе ў сваіх 
межах, якая падпарадкоўваецца залішняму смут-
ку, залішняй турбоце, залішняй халеры, злосці, 
запальчывасці і г. д.». Наадварот, «акуратнае 
кіраванне страсцю», «рука ў памяркоўнай працы» 
і «таксама ва ўсім памяркоўнасць» спрыялі заха-
ванню здароў’я25. 

У сваіх павучэннях Ю. Ляговіч звяртаў увагу 
на неабходнасць захавання «ашчаднасці», а 
больш гігіены як фактару захавання здароў’я лю-
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дзей. Рэкамендаваў утрымліваць цела, вопратку і 
жылыя памяшканні ў чысціні. Важнымі былі так-
сама «ашчаднасць у ежы». Хлеб, цеста і іншую 
ежу трэба было гатаваць у чысціні і са свежых 
прадуктаў. Ю. Ляговіч перасцерагаў ад ужывання 
гнілых і заплеснелых прадуктаў. Хлеб павінен 
быў быць добра выпечаным, а мяса і гародніна 
адпаведным чынам прыгатаваныя. Харчаванне 
неабходна было падаваць на добрыя сталы, 
засланыя абрусамі, у чыстых місах і талерках26. 
Перасцерагаў ад размяшчэння гною побач з 
хатамі і ўтрымання ў іх зімой жывёлы. «Па гэтай 
прычыне, мы кажам, у хаце найзаразлівейшае і 
найшкоднае паветра, слабасць, немач, незлічоныя 
смярцельныя хваробы нават, асабліва ў маленькіх 
дзяцей, найбольшай з’яўляюцца прычынай»27. 

У сваіх дапаможніках Ю. Ляговіч шмат увагі 
надаваў цяжарным жанчынам і дзецям. Пісаў аб 
гэтым у шлюбных парадніках, дзе выказаў шэраг 
рацыянальных указанняў. Як дбайны святар, які 
ведаў аб вялікай смяротнасці жанчын пры родах, 
рэкамендаваў: «Пры надыходзе часу нараджэння 
свайго дзіцяці [жанчына] павінна падрыхтавацца 
як да смерці (бо яе жыццё не з’яўляецца нейкай 
небяспекай, калі сваё дзіця з’яўляецца на свет) і 
не павінна ўпусціць, каб у Бога была добра прад-
стаўлена, і рабіць гэта ўсё, як хацела б рабіць у 
час сваёй смерці». Перад родамі цяжарная павін-
на была спавядацца і прычасціцца. Пасля родаў 
належала больш клапаціцца аб здароў’і кормя-
чай маці. Ляговіч перасцерагаў ад падавання ка-
бетам адразу пасля родаў гарэлкі «простым звы-
чаем». «Жанчыны павінны таксама асцерагацца 
пры родах ад розных унутраных альтэрнацый, 
або лазневай плёткі і г. д., што для іх з’яўляецца 
вялікай небяспекай страшных выпадкаў, смяр-
цельнай канвульсіі і смерці»28. 

Доўгае павучанне Ю. Ляговіч аднёс да адпа-
веднай заклапочанасці аб немаўлятах і малых 
дзецях. І зноў указанні аб захаванні іх здароў’я 
былі пастаўлены побач са святарскімі заўвагамі. 
Святар рэкамендаваў доўга не адтэрміноўваць 
хрышчэнне немаўлят. Адначасова папярэджваў 
ксяндзоў, каб у час абраду немаўлят палівалі 
цёплай вадой, «прынамсі, вельмі цёплай, бо ха-
лодная магла надта пашкодзіць дзіця». Да адпа-
веднай рацыянальнай заўвагі адносілася заха-
ванне чысціні немаўлят, якіх трэба было што-
дзённа купаць, залежала гэта і ад частаты змены 
пялёнак. Немаўлят і малых дзяцей не трэба было 
пакідаць адных, «каб не сумавалі і не плакалі». 
Вядома, таксама было неабходна засцерагаць 
дзяцей ад падзенняў, а калі яны пачыналі поў-
заць і хадзіць, наказваў сачыць, каб яны не з’елі 
чаго неадпаведнага. Ю. Ляговіч перасцерагаў ад 
звычаю звязваць немаўлят пялёнкамі. У спе-
цыяльным дапаможніку змясціў два доўгія фраг-
менты з твора згаданага С.А. Цісота, якія даты-
чыліся агульных перасцярог у захаванні здароў’я 
дзяцей і лячэнні воспы29. 

Ю. Ляговіч спыняўся і на праблеме выхавання 
дзяцей, выказаў шэраг заўваг адносна  цялесных 
пакаранняў. Аўтар прывёў шмат фрагментаў са 
Святога Пісання аб неабходнасці такіх выхаваў-
чых дзеянняў, але пры гэтым, вельмі разважліва 
каменціруючы прыклады, выказаўся аб захаванні 
меры ў пакаранні дзяцей: «Патрэбна больш тры-
маць дзяцей у дысцыпліне, але прадбачлівай. І 
мець іх у дысцыпліне не з’яўляецца тым, каб іх 
бесперапынна біць, не добрае гэта навучанне, 
калі толькі пасадзіць іх на задніцу і празмерна 
пляжыць...»30 Могуць з’явіцца негатыўныя нас-
тупствы, а дзеці атрымаюцца «нікчэмнымі, кры-
вадушнымі і хлуслівымі». Лічыў, што біццё шкод-
нае для здароў’я дзяцей і «праз гэта яны стано-
вяцца меланхолікамі, смутнымі, наўмысна тупы-
мі»31. Замест цялесных пакаранняў раіў ужываць 
іншага роду меры, якія называў «пакутамі». 

Вельмі істотным з’яўляецца падыход Ю. Ляго-
віча да справы вучобы дзяцей, якіх ён лічыў ра-
зумнымі істотамі разам з дарослымі. Рэкаменда-
ваў звязваць іх вучобу з пазнавальнымі магчы-
масцямі. Прапанаваў, згодна з іх разуменнем, га-
варыць аб рэчах з паўтарэннем як аб нейкай 
гісторыі, а калі, здаецца, ужо зразумелі – зада-
ваць простыя пытанні32. 

Раскрываючы важнасць ідэй Ю. Ляговіча, 
трэба ўказаць і на прадстаўленыя ў яго дапамож-
ніках асветніцкія грамадскія перакананні. Выраз-
на зазначаў роўнасць усіх людзей перад Богам і 
падмацоўваў гэту ідэю тэалагічнымі пераканан-
нямі: «Усе роўна людзі з’яўляюцца справай адна-
го тварца, усе носяць на сабе выяву гасподню. 
Усе па целу роўныя браты, роўныя ад нараджэн-
ня ад аднаго бацькі Адама і Ноя»33. 

Згодна з асветніцкімі перакананнямі, святар 
вызначаў і ролю сялян: «Што ж аб сялянах, мы 
кажам, што гэта найкарыснейшая частка ў гра-
мадстве народа. З іх крывавага поту ўсе адпа-
ведна мелі ежу, багацце, маёмасць, грошы і роз-
ныя выгоды». Таму абавязкам шляхты з’яўляец-
ца клопат аб асвеце і вучобе вясковых людзей, 
бо цемната сялян была прычынай распаўсюдж-
вання многіх забабонаў і неадпаведнай апрацоўкі 
зямлі34. У гэтым поглядзе Ю. Ляговіч рэпрэзента-
ваў фізіякратычныя ідэі і знакамітую эканамічную 
сістэму Франка Кесная (1694–1774), якая тады 
замацоўвалася на землях Рэчы Паспалітай. 

Відавочна, што святар стаяў на пазіцыях заха-
вання феадальнага ладу жыцця. Але як асветнік 
рэзка выступаў супраць дадатковых павіннасцей, 
крытыкаваў рознага роду «даніны, шарваркі і г. д.», 
лічыў, што шляхта павінна была папярэджваць 
розныя сялянскія распусты і здзяйсняць «нагляд 
над розным прыгнётам, рознай лютасцю, ціскам 
разам з абразлівымі да сялян адносінамі»35. 

Такім чынам, прааналізаваныя погляды Юза-
фа Ляговіча як важнага прадстаўніка Асветніцтва 
ў Вялікім Княстве Літоўскім аказвалі значны 
ўплыў на менталітэт тагачаснага грамадства. 
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