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З часоў ранняга Сярэднявечча ў асветніцкай справе 
Еўропы панавалі так званыя «septem artes liberalis», ці 
«сем вольных мастацтваў». Распрацоўкай іх зместу 
ў IV–VI стст. займаліся як хрысціянскія дзеячы (Гры-
горый Багаслоў, Блажэнны Аўгустын), так і свецкія 
навукоўцы (М. Капела, Баэцый), якія падзялілі ўсе ак-
туальныя на той момант навукі паміж трывіумам 
(граматыка, рыторыка, дыялектыка) і квадрыумам 
(арыфметыка, геаметрыя, астраномія, музыка). 
У далейшым агульны заняпад культуры ў так званыя 
«цёмныя вякі» прывёў да таго, што свецкія ў перша-
аснове «septem artes liberalis» аказаліся падпарадка-
ваны тэалогіі. Іх заступнікам быў абвешчаны Святы 
Дух, а мэтай стала каментаванне рэлігійных і ан-
тычных твораў з акцэнтам на пошук у іх схаваных 
універсалій (агульных паняццяў аб узаемасувязі Бога, 
свету і чалавека).

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 12.01.2016.

Падобны падыход зрабіў «сем вольных мастацт-
ваў» універсальным сродкам арганізацыі вучэбнага 
працэсу, які падыходзіць як каталіцкай адукацыйнай 
сістэме, так і праваслаўнай. Прычым датычылася 
гэта ўсяго абшару Еўропы – у тым ліку і беларускіх 
зямель, дзе яны ўзгадваліся, напрыклад, у творах 
Ф. Скарыны. Так, славуты асветнік ва ўласнай прад-
мове да кнігі «Быццё» (1519) раіў выкарыстоўваць 
у якасці вучэбнага дапаможніка найперш Біблію: «Тут 
научение седми наук вызволеных достаточное. Хо-
щеши ли умети грамматику… знайдёши в зуполной 
Библии, Псалтыру… разумети логику… чти книгу 
светого Иова или Послания светого апостола Павла… 
помыслиши умети риторику… чти книги Саломоно-
вы. А то суть три науки словесные. Восхощеш ли пак 
учитися музики… премножество стихов и песен све-
тых по всей книзе сеи знайдеши. Люболити ест умети 
аритметику… четвёртыи книги Моисеевы часто чти. 
Пак ли же имаши пред очима науку геометрию… чти 
книгу Исуса Наувина. Естъ ли астрономии или звез-
дочети, найдеш на початку книги сее о сотворении 
солнеца и месеца и звезд… А то суть седм наук вы-
зволеных…» [1, с. 46].

Скарынінскія выданні атрымалі шырокае рас-
паўсюджанне ў краінах Усходняй Еўропы і нават на-
прыканцы XVI ст. усё яшчэ лічыліся неад’емным 
элементам бібліятэк пры навучальных установах 
розных канфесій. Адносілася гэта, безумоўна, і да 
праваслаўных вучылішчаў, якія пачалі ўзнікаць 
у Рэчы Паспалітай у адказ на актыўную асветніцка-
місіянерскую дзейнасць з боку пратэстантаў і ката-
лікоў. Найбольшую папулярнасць у іх асяроддзі 
атрымалі брацкія школы. Першыя з іх узніклі ў Вільні 
(1584) і Львове (1585–1586) і ў далейшым вызначалі 
агульны напрамак арганізацыі вучэбна-выхаваўчага 
працэсу, уласцівы ўсім аналагічным навучальным 
установам. Найбольшая іх колькасць дзейнічала на 
ўкраінскіх землях (каля 30). На тэрыторыі сучаснай 
Беларусі брацкія школы былі адкрыты ў Магілёве 
(1590), Брэсце (1591), Мінску (1592), а ў першай 
трэці XVII ст. яны з’явіліся ў Полацку, Пінску, Оршы 
і Шклове.

Аб арганізацыі тут вучэбна-выхаваўчага працэсу 
сведчаць ацалелыя «Школьныя парадкі» Львоўскай 
і Луцкай школ (адпаведна 1586 і 1624 гг.). Статут 
першай школы меў універсальны характар і быў узя-
ты ў якасці ўзору для пераймання праваслаўнымі 
брацтвамі па ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай. На 
гэты конт У. П. Мешчаракоў пісаў наступнае: «Наи-
более удачным в методическом и организационном 
отношениях был устав Львовской школы, или как 
его называли тогда ‟порядок школьный”. Все осталь-
ные уставы близки к Львовскому по содержанию или 
индентичны ему. Это дает право считать Львовский 
устав образцом для всех братских школ как Украины, 
так и Белоруссии. Исходя из устава Львовской шко-
лы… можно объективно судить и о работе белорус-
ских братских школ. Нельзя думать, что Львовский 
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устав является плодом творчества только Львовского 
братства… Можно предполагать, что устав Львовской 
школы испытал на себе влияние первой братской шко-
лы, каковой и является Виленская» [2, с. 19].

Разам з тым пытанні навучальнага плана ў ім 
даваліся ў вельмі агульных рысах: «В школе мають 
быти дети розделены на трое: едны, которые ся будуть 
учити слов познавати и складати; другии, которыи 
ся будуть учити читати и на память многих ся речий 
учити; третии ся будуть учити, читаючи, выкладати, 
розсужати и розумети… Порану первее, по молитвах 
мають мовити кождый вчорашную науку свою и пис-
мо свое, што дома писал: выклад науки свое показо-
вати маеть, и потом учитися мають дробле, псалтири 
или грамматики з розвязованям еи и иным многим 
потребным наукам… По обеде хлопци мають писати 
сами на таблицах кождый свою науку, выданую им от 
дидаскала, кроме малыхъ, которым сам виненъ будеть 
дидаскал писати… В суботу с поранку мають понов-
ляти всех речий, которых ся учили през тыждень; а по 
обеде их учити мають пасхалии и лунного течения 
и личбы и рахованя, или мусик церковного пения… 
В неделю и в празники Господския со всеми маеть 
дидаскал, поки пойдуть до литургии, розмовляти и их 
учити о святе и празнику том, и учити их воле Божой; 
а по обеде – евангелию и апостолу празника того ма-
еть всех научити…». 

Утрымліваў Львоўскі статут і пэўныя метадыч-
ныя рэкамендацыі настаўнікам: «Повинен будеть ди-
даскал учити и на писме им подавати от грамматики, 
реторики, диалектики, мусики и от прочих внешных 
поетов и отъ святаго евангелия, отъ книг апостол-
ских…». Рабіўся тут акцэнт і на выхаваўчай працы: 
«По вечерни в суботу маеть дидаскал з детьми намов-
лятися час немалый, болше ниж в дни иные, учачи их 
страху Божию и обычаем встыдливым младенческим, 
яко мають быти во церкви против Богу, дома – про-
тив родичов своих, и инде иным цноту и встыд захо-
вывати: Богу, мовлю, и Его святым – честь и страх, 
родичови и дидаскалови – послушенство, посполите 
против всем покору и уваженя, собе самому – встыд 
и цноту…» [3, с. 181–184].

Паступовая эвалюцыя брацкай педагагічнай думкі 
прасочваецца пры аналізе норм унутранага распарадку 
Луцкай школы, які ў значнай ступені капіраваў разгле-
джаны вышэй Львоўскі статут. Меліся ў ім і істотныя 
ўдакладненні і дадаткі. Прычым датычыліся яны якраз 
арганізацыі вучэбна-выхаваўчай справы. Так, тут па-
іншаму тлумачыліся крыніцы, з якіх настаўнік можа 
браць матэрыял для заняткаў: «Повинен будетъ даскал 
учити и на писме им подавати от святого евангелия, 
от книг апостолских, от пророков всех, от отец свя-
тых учения, от философов, от поэтов, от гисториков, 
и прочая…». У гэтай рэдакцыі дадзены параграф, 
з аднаго боку, выглядае больш кансерватыўным, бо 
ставіць на першае месца вывучэнне асноў рэлігіі, 
а з другога – дэманструе шырокі спектр ужывае-
май свецкай літаратуры. Вельмі важным з’яўляецца 

і напісаны непасрэдна луцкімі братчыкамі апошні аб-
зац «Школьнага парадку», дзе былі паказаны абрысы 
ўласна працэсу навучання ў тагачасных брацкіх шко-
лах: «Школы словенское наука починается: Напервей 
научившися складов литер, потом граматики учат, при 
том же и церковному чину учат, читаню, спеваню. Так 
же учат на каждый день, абы дети един другого пы-
тал погрецку, абы ему отповедал пословенску, и тыж 
пытаются пословенску, абы им отповедано по простой 
мове. И тыж не мают з собою мовити простою мовою, 
ено словенскою и грецкою. А так ныне тому учатся, до 
болших приступаючи, к диалектице и реторице, кото-
рые науки пословенску переведенные; руским языком 
списано диалектику, и реторику, и иные философские 
писма, школе належачие» [4, с. 51, 54].

З прыведзеных урыўкаў статутаў Львоўскай 
і Луцкай школ добра бачна, што брацкія настаўнікі 
ў цэлым прытрымліваліся «сямі вольных навук» ва 
ўласнай асветніцкай дзейнасці, што цалкам адпавя-
дала каралеўскім прывілеям, якія былі нададзены 
падобным навучальным установам. Так, у 1592 г. ка-
роль Жыгімонт ІІІ Ваза выдаў грамату, згодна з якой 
Львоўскае вучылішча атрымала статус «Scholae pro 
tractandis liberalіbus artіbus» («Школа, ужываючая 
вольныя мастацтвы»). У інвентары Магілёва за 1604 г. 
таксама адзначалася, што гораду школу «для наук роз-
ных свободных мети дазволено». А 3 сакавіка 1633 г. 
кароль Уладыслаў IV Вазы ва ўласным прывілеі 
пацвердзіў правы тутэйшых праваслаўных мяшчан: 
«Школы наук вызволенных языков вшеляких мети…» 
[5, с. 46].

Аднак у поўнай меры традыцыйны падыход да 
выкладання навук трывіума і квадрыума братчыкамі  
не прымяняўся. Тлумачылася гэта найперш іх жа-
даннем прыстасаваць змест вучэбнай праграмы да 
патрэб паўсядзённага жыцця. Найперш гэта бач-
на з акцэнта на вывучэнне моў. Акрамя звыклых 
для тагачаснай праваслаўнай педагогікі грэчаскай 
і царкоўнаславянскай моў, выхаванцы дадаткова 
авалодвалі лацінскай і польскай мовамі, а сам курс 
(як гэта бачна з Луцкага статута) прадугледжваў 
ужыванне і «простай» мовы, ці народнай гаворцы. 
Апошняй у брацкіх школах надавалася асобая ўвага. 
Гэта была свядомая пазіцыя тутэйшых настаўнікаў, 
якія самі імкнуліся яе выкарыстоўваць ва ўласных 
творах (праз уключэнне асобных словазваротаў 
і прымавак). Мэтай стварэння «Граматык славенскіх» 
Л. Зізанія (1596) і М. Сматрыцкага (1618–1619) было 
жаданне аўтараў даказаць, што народная гаворка – 
гэта не проста штучнае злучэнне асобных мясцо-
вых дыялектаў, а рэгулярная, кіруемая правіламі 
граматыкі літаратурная мова, якая падыходзіць 
для навуковага вывучэння свету і нічым не састу-
пае латыні ці грэчаскай мове. Аб значнай колькасці 
беларусізмаў ва ўжываемай братчыкамі «простай» 
мове сведчыць «Лексікон» П. Бярынды (1627): «врач – 
лекар», «внимаю – зрозумеваю», «питомец – выхова-
нец» і інш. [6, с. 17, 21, 82].
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Зварот да нацыянальнай мовы – гэта відавочны 
подых эпохі Адраджэння і «studia humanitatis», якія 
склаліся пад яе ўплывам. У сваю чаргу ўключэнне 
ў вучэбны курс латыні было вымушанай справай, 
бо ў Рэчы Паспалітай яна панавала ў справаводстве, 
дыпламатыі, а таксама лічылася неад’емным элемен-
там каталіцкай і пратэстанцкай літаратуры, навукі 
і адукацыі. Засвойвалі яе па славутых граматыках 
Альвара і Даната з ужываннем методык, уласцівых 
езуітам. Апошні момант, дарэчы, істотна паўплываў 
на арганізацыю працэсу навучання. Напрыклад, 
у Віленскай брацкай школе ў 1617–1619 гг. з гэтай на-
годы ён быў падзелены на пяць класаў, і ў трох з іх 
асноўным прадметам была якраз латынь. У лісце 
тутэйшых братчыкаў да львоўскіх аднадумцаў ад 
21 студзеня 1619 г. чытаем: «Божиею помощию со-
оружихом каменным назданием дом школный, в пять 
училищ разделенный, от них же во трех иноверными 
(скудности ради своих) Немцами чтется, в четвертом 
Руская, пятое во Славенскаго и Греческаго языка на-
казание…» [7, с. 506]. 

Падобны падыход да спалучэння братчыкамі «сямі 
вольных мастацтваў» з неасхаластычнай педагогікай, 
відавочна, можна лічыць наватарскім для традыцый-
най праваслаўнай адукацыі. Да таго ж ён істотна 
пашыраў цыкл вывучаемых дысцыплін.

Значнага прагрэсу ў брацкіх школах дабіліся пры 
выкладанні асноў маралі. Хрысціянская першааснова 
ў тагачасным выхаванні вучнёўскай моладзі рабіла 
галоўным «падручнікам» у дадзенай галіне Новы За-
павет, выдадзены ў Астрогу ў 1580 г. Менавіта Свя-
шчэннае Пісанне лічылася вышэйшым аўтарытэтам 
і невычарпальнай крыніцай аргументаў у дыскусіях, 
дыспутах, пропаведзях, пры напісанні свецкіх 
і рэлігійных тэкстаў. Для аблягчэння працы з ім 
Ц. Міхайловіч у гэтым жа годзе выдаў зборнік пад 
назвай «Книжка собрание вещей нужнейших вкратце 
скораго ради обретения в Книзе Новаго завета», дзе 
цытаты з Евангелля былі размешчаны ў алфавітным 
парадку – «Богатым горе», «Богатства злая», «Бога-
титися хотящий впадает в напасти и сети и похоти 
многи» і г. д., што дапамагала выхаванцам у напісанні 
прамоў, тэалагічных і філасофскіх твораў. 

Маралізатарскія тэксты рэлігійнага характа-
ру сталі неад’емным элементам і брацкіх вучэбных 
дапаможнікаў. Ужо львоў скае выданне «Азбукі» І. Фё-
дарава (1574) утрымлівала «Павучанне сыну». Нор-
мы паводзін у грамадстве і адносін паміж людзьмі 
ўтрымлівалі тэксты для чытання ў «Азбуцы» Л. Зізанія 
(1596). Павучальны характар мелі і выдадзеныя 
зборнікі твораў «айцоў царквы». У 1609 г. у друкарні 
Львоўскай брацкай школы выйшла кніга «Иже во свя-
тых отца нашего Іоанна Златоустого Беседа о воспита-
нии чад», у якой агучвалася думка пра тое, што дзецям 
патрэбна сістэматычнае выхаванне з самага ранняга 
ўзросту і падкрэслівалася карысць станоўчага пры-
кладу з боку дарослых. Утрымліваў зборнік і парады 
па паўсядзённых паводзінах – хадзіць трэба спакойна, 

размаўляць памяркоўна і разумна, есці і піць не спя-
шаючыся. Рэкамендавалася вучыць дзяцей пры ста-
рэйшых – маўчанню, пры мудрэйшых – уважлівасці, 
пры маючых уладу – пакорлівасці, пры роўных 
і ніжэйшых – любові неліцамернай [8, с. 50–55].

Відавочна, што на практыцы ў брацкіх шко-
лах вывучэнне хрысціянскай маралі паступова 
эвалюцыяніравала ў больш свецкія па зместу заняткі 
па грамадазнаўству. Тут можна прывесці словы 
К. Харламповіча: «Братства стремились не только 
укрепить в своих питомцах православные убеждения, 
но и сообщить им знания по тем предметам, которые 
могли быть полезны и для общего их развития, ‟поле-
руя” их умы, и для служения обществу и государству… 
Они нашли, что и воспитательная часть не должна 
ограничиваться только сообщением ученикам христи-
анской морали и укреплением их в нравственных на-
выках, но что следует знакомить их и с кодексом свет-
ских приличий, которые не всегда ведь так условны 
и неважны и знание которых в таком государстве, как 
Польша, было так необходимо, почему ввели и этот 
предмет в воспитательную систему, под именем ‟люд-
скости”, ‟учливости”». Далей ён прыводзіў словы вы-
хаванца Магілёўскай брацкай школы І. Іеўлевіча, які 
адзначаў, што тутэйшы настаўнік Ф. Тарасовіч «улуч-
шал его характер» праз правядзенне «бесед и советов 
на разные случаи жизни» [9, с. 341, 475]. 

З іншых прадметаў, што выкладаліся ў брацкіх шко-
лах, трэба спыніцца на рыторыцы, якая спалучалася з 
вывучэннем дыялектыкі (заняткі вёў адзін настаўнік). 
Выкладанне гэтых дысцыплін было скіравана на тое, каб 
выхаванцы авалодалі ўменнем весці палемічныя дыскусіі 
з іншаверцамі. Звычайна азначаныя курсы вывучалі па 
рукапісных падручніках, якія ўяўлялі сабой кампіляцыю 
шэрагу адпаведных твораў І. Дамаскіна. Пасля пера-
ходзілі да вучэння пра сілагізмы, узятага з «Логікі» 
І. Спангенберга і перакладзенага на царкоўнаславян-
скую мову князем А. Курбскім (1586). Поруч з рыто-
рыкай  ішло вывучэнне паэтыкі. Асновы гэтага прад-
мета ўтрымлівалі згаданыя вышэй граматыкі Л. Зізанія 
і М. Сматрыцкага. Прычым у першага раскрывалася 
сутнасць сілабічнага вершаскладання са скарочанымі 
правіламі напісання твораў у іранічным, элегійным 
і ямбным стылях, другі ж сканцэнтраваў сваю ўвагу на 
прыкладах танічнага вершаскладання [10, с. 178].

Саступкай кансерватыўнай часткі праваслаўнага 
грамадства была адсутнасць у брацкіх школах пра-
вавых навук. Слаба было прадстаўлена і выкладан-
не гісторыі. Як ужо адзначалася, у «Парадку школь-
ным» Луцкай школы рэкамендавалася настаўнікам 
знаёміць выхаванцаў з кнігамі, у тым ліку і «от гисто-
риков». У пераліку кніг бібліятэкі Львоўскай брац-
кай школы меліся: царкоўнаславянская «Кроника 
о Грецком панстве»; лацінскія «Война венецыянская» 
М. А. Сабелікуса, «Хронография» і «Кроничка руская 
малая»; польскія «Кроники всего света на шест ве-
ков», «История о потопе» і «О збуреню Иерусалима». 
Разам з тым асобных заняткаў па гісторыі ў брацкіх 
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школах не было. Пэўныя звесткі па ёй даваліся ў час 
вывучэння рыторыкі і дыялектыкі, а рэгулярныя 
спасылкі на ўчынкі нейкіх антычных і сярэднявеч-
ных герояў павінны былі ўмацоўваць унутраную ма-
тывацыю выхаванцаў да вучобы. Знаёмілі юнакоў 
і з біблейскай гісторыяй. Брацкія настаўнікі для гэ-
тага карысталіся царкоўнымі календарамі – першы 
з іх выйшаў у Астрогу ў 1581 г. пад назвай «Которого 
ся месяца што за старых веков деело короткое опи-
сание». У якасці вучэбнага дапаможніка выступала і 
беларускамоўная вершаваная «Храналогія» А. Рым-
шы, выдадзеная ў тым жа Астрогу ў 1581 г. У ёй аўтар 
распавядаў пра рэлігійныя святы і розныя падзеі са 
Старога і Новага Запавету. Вершаваная форма тэксту 
ідэальна падыходзіла якраз для школы, дзе практыка-
валася завучванне твораў на памяць [11, с. 240–243]. 

У цэлым абагульнены і ўніверсальны характар 
«Школьных парадкаў» брацкіх школ адкрываў пе-
рад імі выдатныя перспектывы для ўдасканалення 
сваёй асветніцкай справы, што было надзвычай важ-
на ва ўмовах вострай канкурэнцыі з навучальнымі 
ўстановамі іншых канфесій. Аднак гэта прывяло і да 
размывання традыцыйных прынцыпаў арганізацыі 
вучэбна-выхаваўчага працэсу. Той жа К. Харламповіч 
пісаў: «Наши братства в то время были слишком живой 
силой и не могли допустить рутины в школьном деле. 
Очень чуткие к потребностям времени, они постоянно 
вводили в курс школы новые дополнения и перемены», 
у выніку чаго яны «не носили одного определённого ха-
рактера – они не были ни исключительно греческими, 
ни исключительно латинскими... каждая школа... про-
шла две стадии своего развития: сначала она существо-
вала как школа греко-славянская, потом постепенно 
сближалась с латинскою, при чем это сближение захо-
дило порой очень далеко…» [9, с. 414–415].

Такім чынам, відавочна, што пры арганізацыі 
вучэбна-выхаваўчага працэсу стваральнікі брацкіх 
школ зыходзілі з намеру знайсці пэўны кампраміс 
паміж праваслаўнай артадоксіяй і рэаліямі тагачас-
най свецкай культуры. Пры гэтым непрымальнымі 
для іх аказаліся як асобныя занадта прагрэсіўныя 
ідэі асветнікаў эпохі Адраджэння, так і мясцо-
вых кансерватараў. Бліжэй за ўсё ім былі погляды 
памяркоўнага «хрысціянскага гуманізму», да якога 
схіляўся, напрыклад, такі вядомы заходнееўрапейскі 
асветнік, як Эразм Ратэрдамскі. На жаль, з-за пазіцыі 

ўлад і хуткага пашырэння на беларускіх землях езуітаў 
брацкія школы ў другой трэці XVII ст. пераўтварыліся 
ў звычайныя пачатковыя школы граматы, хаця пры 
іншых умовах існавання яны, верагодна, былі здоль-
ныя ўтварыць шырокаразгалінаваную адукацыйную 
сістэму з уласнай вышэйшай навучальнай установай 
на чале, як гэта (хай і не ў поўнай меры) адбылося 
на Украіне, дзе лепшыя праявы брацкай педагагічнай 
мадэлі былі скарыстаны пры заснаванні ў 1632 г. 
Кіева-Магілянскай акадэміі.
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Аннотация

Артыкул прысвечаны актуальнай для сучаснай айчыннай гістарычнай навукі праблеме арганізацыі ў брацкіх школах 
вучэбна-выхаваўчага працэсу ў канцы XVI – першай трэці XVII ст. Акцэнт зроблены на вызначэнні спецыфікі ўжывання 
ў іх «septem artes liberalis», для чаго былі прааналізаваны школьныя статуты, а таксама змест асобных прадметаў. Адзначана 
істотная трансфармацыя ў брацкіх школах традыцыйнай праваслаўнай адукацыйнай мадэлі ў бок яе збліжэння з каталіцкай 
і пратэстанцкай педагагічнымі сістэмамі з адначасовым імкненнем да стварэння альтэрнатыўнага ім напрамку асветы.

Summary

The article is devoted to modern Russian historical science, the problem of domestic fraternal organization in the schools of the 
educational process at the end of XVI – the first third of the XVII century. Emphasis is placed on determining the specificity of the 
popular them «septem artes liberalis», which were analyzed for the school statutes, and the content of individual subjects. A substantial 
transformation in the traditional schools of fraternal Orthodox educational model towards its rapprochement with the Catholic and 
Protestant teaching systems with simultaneous desire to create an alternative to them towards enlightenment.


