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DOCUMENTARY SOURCES CONNECTED  
WITH THE ACTIVITY OF M. V. KOYALOVICH

У другой палове XIX ст. адбываўся росквіт навуковага вывучэння беларускіх тэрыто-
рый. Важную ролю ў гэтай справе адыграла дзейнасць прафесара Санкт-Пецярбургскай 
духоўнай акадэміі М. В. Каяловіча. На аснове шматлікіх дакументальных крыніц мож-
на прасачыць ступень уплыву гэтай асобы на грамадска-палітычнае жыццё заходніх 
губерняў Расійскай імперыі, інтэнсіўнасць яго кантактаў з сталічнымі ўплывовымі 
чыноўнікамі і навуковымі дзеячамі.
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In the second half of the XIX century it occurred blossoming of the scientific study of 
the Belarusian territory. An important role in this operation played the professor of the St. 
Petersburg Theological Academy, M.V. Koyalovich. On the basis of numerous documentaries 
of the sources can be traced to the degree of influence of the person on the socio-political life 
of the western provinces of the Russian Empire, the intensity of his contacts with the capital's 
influential officials and scientific leaders.
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М. В. Каяловіч – гэта вядомы вучоны, выкладчык, грамадска-палітычны 
дзеяч беларускага паходжання. Яго публіцыстычныя і навуковыя працы 
аказалі значнае ўздзеянне на прадстаўнікоў інтэлігенцыі заходніх губерняў 
Расійскай імперыі. 

З асабістай і прафесійнай дзейнасцю Каяловіча звязана вялікая коль-
касць пісьмовых гістарычных крыніц. Усе выяўленыя намі матэрыялы на 
аснове падабенства структуры і зместу можна падзяліць на дакументальныя 
(заканадаўчыя, справаводчыя і статыстычныя) і апавядальныя (мемуарная 
літаратура, эпісталярныя крыніцы, гістарычныя і публіцыстычныя творы) 
крыніцы.

Крыніцы заканадаўчага характару не з’яўляюцца шматлікімі. 
Заканадаўчыя дакументы часта вызначалі межы грамадскай актыўнасці, 
дазволенай уладамі, і фіксавалі змены, якія адбываліся ў палітычным 
жыцці на беларускіх землях. Важнае значэнне мелі заканадаўчыя даку-
менты, прынятыя ў 1860-х гг. пад уплывам віленскага генерал-губернатара 
М. М. Мураўёва. Да іх адносяцца пастановы аб прызначэнні спецыяльнай 
грашовай надбаўкі чыноўнікам, прысланым з іншых рэгіёнаў Расійскай 
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імперыі для працы ў беларускіх губернях, аб стварэнні сялянскіх каравулаў, 
аб увядзенні і асаблівасцях спагнання спецыяльнага працэнтнага збору  
з даходаў уладальнікаў маёнкаў у беларускіх губернях [1].

Вялікае значэнне мелі матэрыялы справаводства. Гэта група крыніц 
прадстаўлена афіцыйнымі дакументамі, звязанымі з прафесійнай дзей-
насцю М. В. Каяловіча ў Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі і пра-
цай у разнастайных навуковых і грамадскіх аб’яднаннях. Асноўная маса 
справаводчых матэрыялаў захоўваецца ў фондах Расійскага дзяржаўнага 
гістарычнага архіва (РДГА). У гэтай установе знаходзіцца шэраг 
афіцыйных дакументаў, прысвечаных службовай дзейнасці вучонага. Гэта 
справы аб прызначэнні М. В. Каяловіча членам Археаграфічнай камісіі, аб 
прысуджэнні гісторыку ступені доктара багаслоўя, зацвярджэнні ў званні 
ардынарнага прафесара, аб аказанні фінансавай дапамогі для лячэння за 
мяжой. Матэрыялы дадзенай групы крыніц дазваляюць прасачыць служ-
бовы рост выкладчыка духоўнай акадэміі. Акрамя таго, дзякуючы ім мы 
можам вызначыць асноўныя кірункі навуковай і грамадска-палітычнай 
актыўнасці вучонага.

Значную цікавасць прадстаўляюць дакументы з фонда 940 («А. П. За-
блоцкий-Десятовский») РДГА. Гэта справы: «Записка А. П. Заблоцкого-
Десятовского для императора», «Записка о предполагаемых литературных 
работах членов Западно-Русского общества Михаила Осиповича Коялови-
ча, Алексея Егоровича Разина и Константина Николаевича Бестужева-Рю-
мина», «Материалы для истории Западно-Русского общества». Дадзеныя 
крыніцы дазваляюць атрымаць інфармацыю аб стварэнні «Заходня-Руска-
га таварыства» ці, як яго часта называлі, «брацтва» і ролі ў гэтым працэсе  
М. В. Каяловіча.

Дакументы, звязаныя з асобай вучонага, захоўваюцца ў фондзе 136 
(«Минская духовная консистория») Нацыянальнага гістарычнага архіва 
Беларусі (НГАБ). Справа 30544 «Дело о церковных братствах Минское 
епархии и о выдаче братских книг для сбора пожертвований в поль-
зу беднейших церквей (15 окт. 1863–1868 гг.)» змяшчае матэрыялы аб 
аднаўленні царкоўных брацтваў і пашырэнні брацкага руху на беларускіх 
тэрыторыях [2]. Важнейшымі дакументамі з’яўляюцца распіскі аб выдачы 
і звароце спецыяльных кніг для збору ахвяраванняў на царкоўныя патрэ-
бы, пісьмы ад прыватных асобаў з просьбамі ўключыць іх у склад гэтага 
аб’яднання вернікаў, перапіска паміж заснавальнікамі брацтваў і духоўнай 
кансісторыяй. Там жа знаходзяцца матэрыялы, непасрэдна звязаныя  
з М. В. Каяловічам, якія адлюстроўваюць яго ўдзел у зборы ахвяраванняў на 
патрэбы навагрудскай Мікалаеўскай царквы, пры якой у канцы 1863 г. было 
створана брацтва. У гэтай справе змешчаны звесткі аб фінансавай дапамозе 
новаму аб’яднанню вернікаў з боку цэсарэвіча Мікалая Аляксандравіча і ад 
пецярбургскага купецтва.

Шэраг важных крыніц, звязаных з палітыкай М. М. Мураўёва падчас 
падаўлення паўстання 1863–1864 гг., утрымліваецца ў фондзе 81 («М. Н. Му-
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равьев») у Дзяржаўным архіве Расійскай Федэрацыі (ДА РФ). Напрыклад, 
там змешчана копія прапановы генерал-губернатара да апякуна Віленскай 
навучальнай акругі аб абвяшчэнні конкурса па стварэнні падручніка, прыс-
вечанага гісторыі літоўска-беларускіх губерняў, там жа выказаны думкі, 
якія датычыліся барацьбы за ўплыў на грамадскае меркаванне ў рэгіёне  
і вызначэнне адносінаў да польскага насельніцтва [3, л. 3–4].

У фондзе 1278 («Строгановы, Бар., гр.»), які захоўваецца ў Расійскім 
дзяржаўным архіве старажытных актаў (РДАСА), знаходзіцца значная част-
ка дакументаў, звязаных з фарміраваннем палітыкі цэнтральных уладаў  
у Беларусі, разгледжаных на пасяджэннях Заходняга камітэта. 

Напрыклад, у ананімнай запісцы ад 25 лютага 1862 г. утрымліваецца 
пажаданне, каб улады з павагай адносіліся да «мясцовых элементаў» – 
прадстаўнікоў беларускага, літоўскага, украінскага насельніцтва рэгіёна. 
Многія ідэі гэтага дакумента і стылістычныя асаблівасці тэкста падобныя 
на тыя, якія М. В. Каяловіч ужываў у сваіх пазнейшых работах. У той жа час 
нельга адназначна сцвярджаць, што аўтарам запіскі быў менавіта гэты вучо-
ны. Таксама ў матэрыялах Заходняга камітэта знаходзяцца разважанні апе-
куна Віленскай навучальнай акругі князя А. П. Шырынскага-Шыхматава аб 
пераводзе выкладання «Закона Божага» для каталіцкіх вучняў у навучаль-
ных установах беларуска-літоўскіх губерняў з польскай мовы на рускую ці 
нават на беларускую.

У фондзе 14 («Архив И. С. Аксакова») Аддзела рукапісаў Расійскай на-
цыянальнай бібліятэкі (АР РНБ) змешчаны важны дакумент, які мае назву 
«Записи о поступлении и распределении пожертвований на школы и церкви 
Западного края и др. (1863–1865 гг.)». На аснове гэтай крыніцы можна пра-
сачыць удзел М. В. Каяловіча ў справе збору і размеркавання дабрачынных 
ахвяраванняў для беларускіх зямель, арганізацыі дапамогі малазабяспеча-
ным студэнтам з гэтага рэгіёна [4].

Шэраг дакументальных матэрыялаў адносіцца да групы статыстыч-
ных крыніц. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў 129 фондзе 
(«Комитет училищ девиц духовного звания Минской епархии») знаходзяц-
ца фінансавыя справаздачы Парыцкага жаночага духоўнага вучылішча. Ма-
тэрыялы справы «Дело, по комитету училищ девиц духовного звания» па-
цвярджаюць атрыманне ахвяраванняў ад І. С. Аксакава, перададзеных праз 
святара Мінскай духоўнай кансісторыі М. Смоліча для гэтай навучальнай 
установы. Шмат важнай інфармацыі, якая датычыцца асаблівасцяў вучэбна-
га працэсу, выкладчыцкага саставу, колькасці вучняў і сведчанняў непасрэд-
на аб М. В. Каяловічы, змешчана ў апісанні Літоўскай духоўнай семінарыі.

Апавядальныя крыніцы прадстаўлены мемуарнай літаратурай, 
эпісталярнымі крыніцамі, гістарычнымі і публіцыстычнымі творамі.

У сваіх мемуарах узгадвалі асобу Каяловіча такія прадстаўнікі 
ўлады, царкоўныя гісторыкі і грамадскія дзеячы, як А. Ф. Цютчава,  
П. А. Валуеў, А. В. Нікіценка, П. М. Жуковіч, А. П. Лапухін, А. Л. Катанскі,  
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В. В. Шчарбіцкі, А. Ф. Коні. Выкарыстанне крыніц гэтай групы дазволіла 
прасачыць адносіны сучаснікаў да прафесійнай і грамадскай дзейнасці ву-
чонага, выявіць найбольш характэрныя рысы яго характару. 

Да эпісталярных матэрыялаў адносіцца інтэнсіўная перапіска  
М. В. Каяловіча з грамадскімі дзеячамі, вучонымі і чыноўнікамі другой 
паловы ХІХ ст. Акрамя таго, у гэтую ж групу ўваходзяць пісьмы, у якіх 
узгадваецца асоба гісторыка і даецца ацэнка яго дзейнасці. Большасць 
дадзеных крыніц не апублікавана і знаходзіцца ў архівах. Вялікая коль-
касць матэрыялаў, звязаных з жыццём і працай вучонага, захоўваецца ў 
фондах Аддзела рукапісаў Расійскай нацыянальнай бібліятэкі. Найбольш 
шырока прадстаўлена перапіска гісторыка з вучонымі і чыноўнікамі 
таго часу. Захаваліся пісьмы даследчыка да П. М. Бацюшкава, М. П. Гі-
лярова-Платонава, С. М. Шубінскага, А. Ф. Бычкова, В. В. Грыгор’ева,  
І. П. Карнілава, А. С. Норава, К. П. Пабеданосцава. У гэтай установе знахо-
дзяцца пісьмы, адрасаваныя М. В. Каяловічу ад І. П. Карнілава, Г. Рункевіча, 
М. П. Гілярова-Платонава [5]. 

Значная колькасць эпісталярных крыніц, выкарыстаных падчас дас-
ледавання, захоўваецца ў фондзе 1077 («Коялович М.О.») Расійскага 
дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва (РДАЛМ). Справы гэтага фон-
ду змяшчаюць інтэнсіўную перапіску гісторыка з яго вучнем, рэдактарам 
«Літоўскіх епархіяльных ведамасцяў» віленскім святаром І. А. Катовічам 
[6]. Не ўсе пісьмы знаходзяцца ў добрым стане, некаторыя не маюць даты 
адпраўлення, пачатку ці канца, агульная ж іх колькасць перавышае 100 
экзэмпляраў. У фондах 459 («А .С. Суворин»), 436 («И. И., В. И., О. И. Срез-
невские») і 1077 («М. О. Коялович») гэтага ж архіва захоўваюцца пісьмы 
М. В. Каяловіча да рэдактара газеты «Новы час» і буйнейшага выдаўца  
А. С. Суворына, да вядомага вучонага-славіста І. І. Сразнеўскага і обер-пра-
курора Св. Сінода К. П. Пабеданосцава.

У фондзе 1274 («Панины-Блудовы») РДАСА знаходзіцца вялікая 
перапіска М. В. Каяловіча з графіняй А. Д. Блудавай, якая доўгі час 
з’яўлялася вельмі ўплывовай асобай пры двары жонкі Аляксандра ІІ 
Марыі Аляксандраўны. Колькасць пісьмаў, напісаных гісторыкам да гэ-
тай жанчыны, складае чатыры дзясяткі. Аналіз іх зместу дазваляе лепей 
зразумець асаблівасці ўзаемадзеяння вучонага з сям’ёй А. Д. і Д. М. Блу- 
давых, І. С. Аксакавым, К. П. Пабеданосцавым, В. К. Саблерам. У гэ-
тым жа фондзе знаходзіцца пісьмо братчыкаў Спаскай царквы з вёскі 
Мастаўляны Гродзенскай губерні. Яго аўтары звярталіся да маскоўскіх 
мецэнатаў за дапамогай для мясцовага брацтва і выказвалі жаданне ба-
чыць аднаго з іх ганаровым апекуном гэтага аб’яднання вернікаў [7]. 
Верагодна, гэта пісьмо па парадзе М. В. Каяловіча было накіравана  
А. Д. Блудавай, каб яна пазней перадала яго якой-небудзь зацікавіўшайся 
асобе. 



215

Шэраг пісьмаў гісторыка да вядомага археографа А. Ф. Бычкова выяў-
лены ў фондзе 764 («Бычков Афанасий Федорович») у Санкт-Пецярбургскім 
філіяле Архіва Расійскай акадэміі навук (СПбФ АРАН). Яны змяшча- 
юць важную інфармацыю, звязаную з публікацый гістарычных дакументаў, 
узаемаадносінамі гісторыка з апекуном Пецярбургскай навучальнай акругі 
І. Д. Дзялянавым і міністрам народнай асветы А. В. Галаўніным [8].

Некалькі крыніц, звязаных з асобай М. В. Каяловіча, былі апублікаваны 
ўкраінскім даследчыкам В. І. Ульяноўскім у якасці дадаткаў да яго кнігі 
«Руская справа ў Паўночна-Заходнім краі…». Гэта пісьмо ад І. П. Карнілава 
да М. В. Каяловіча ад 25 кастрычніка 1866 г. і пісьмы вывучаемага намі 
гісторыка да А. С. Норава і А. Ф. Бычкова. Тут жа была змешчана «Запіска 
М. В. Каяловіча пра Нясвіжскі архіў князёў Радзівілаў» [9]. 

Па нашых падліках, агульная колькасць пісьмаў, напісаных  
М. В. Каяловічам, якія захаваліся да нашага часу, складае каля 250 адзінак. 
У той жа час да нас дайшло толькі 37 пісьмаў, якія былі адрасаваны гэта-
му вучонаму. Па сведчаннях А. Цвікевіча, які меў зносіны з нашчадкамі 
гісторыка, падчас рэвалюцыйных падзей пачатку ХХ ст. большая частка ба-
гатага архіва вучонага была знішчана яго спадчыннікамі – «пайшла ў печ» 
[10, с. 145]. Магчыма, гэта было зроблена спецыяльна, з-за ярка выражаных 
манархічных поглядаў, якія прапагандаваў М. В. Каяловіч да канца свайго 
жыцця, і прытрымлівацца якіх у гэтую пераломную эпоху было небяспеч-
на, ці проста з-за адсутнасці павагі да напрацовак і асабістых матэрыялаў 
гэтага вучонага. 

Асабістая перапіска прадстаўляе сабой вельмі інфарматыўны пласт 
крыніц. У пісьмах знайшлі адлюстраванне такія характарыстыкі асобаў 
і падзей, якія часта па розных прычынах нельга было адкрыта апісваць у 
іншых відах дакументаў.

Важнейшай групай крыніц з’яўляюцца гістарычныя (навуковыя) тво-
ры. Згодна з выкарыстоўваемай намі класіфікацыяй, да яе адносяцца на-
вуковыя працы М. В. Каяловіча. Сярод важнейшых твораў варта ад-
значыць «Літоўскую царкоўную ўнію», «Чытанні па гісторыі заходняй 
Расіі», «Гісторыю ўз’яднання заходнерускіх уніятаў», «Гісторыю рускай 
самасвядомасці». М. В. Каяловіч прымаў удзел у выданні такіх дакумен-
тальных крыніц, звязаных з гісторыяй Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, як 
«Люблінская унія Літвы з Польшчай у 1569 г.», «Дакументы, якія тлума-
чаць гісторыю Заходняй Расіі і яе адносіны да Усходняй Расіі і Польшчы», 
«Дзённік апошняга паходу Стэфана Баторыя на Расію (аблога Пскова)…», 
«Пісьмы і данясенні езуітаў аб Расіі» і інш. 

Адну з найбольш значных груп крыніц складаюць публіцыстычныя 
матэрыялы. Яны прадстаўлены шматлікімі артыкуламі М. В. Каяловіча  
ў свецкіх і царкоўных выданнях. Да гэтай жа групы адносяцца працы 
іншых аўтараў, якія маюць дачыненне да разглядаемай намі тэматыкі. Знач-
най інфарматыўнасцю валодаюць некралогі, якія з’явіліся пасля смерці 
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даследчыка. Сярод газет і часопісаў, з якімі супрацоўнічаў вучоны, мож-
на ўзгадаць «Хрысціянскае чытанне» (публікацыі на працягу 1858–84 гг. –  
Д. К.), «Вандроўнік» (1861–69), «Літоўскія епархіяльныя ведамасці» (1863–
89), «Мінскія епархіяльныя ведамасці» (1869–90), «Царкоўны веснік» 
(1875–1890), «Дзень» (1861–65), «Масква» (1867), «Русь» (1882–1884), 
якія выдаваліся І. Аксакавым, «Рускі інвалід» (1864–1865), «Веснік Заход-
няй Расіі» (1866), «Віленскі веснік» (1866), «Часопіс Міністэрства народ-
най асветы» (1867–1890), «Грамадзянін» (1872), «Новы час» (1880–1882), 
«Праўда» (1888–1889).

Найбольш вялікая колькасць артыкулаў была змешчана М. В. Каялові-
чам ў выдаваемай І. С. Аксакавым славянафільскай газеце «Дзень» і ў 
афіцыйным выданні Санкт-Пецярбургскай духоўнай акадэміі «Царкоўным 
весніку». Важнейшымі з іх былі: «Дзе нашы сілы», «Давайце кніг для за-
ходня-рускага народа ці кіньце ўсе турботы аб адкрыцці для яго школ», 
«Люблінская унія Літвы з Польшчай ў 1569 г.», «Народны рух у заходняй 
Расіі», «Патрэбны промыслы, патрэбны рамёствы ў заходня-рускім народ-
зе», «Чытанні аб царкоўных заходня-рускіх брацтвах», «Пара збірацца да-
хаты» і інш. [11].

Часопіс «Праўда», які выходзіў штотыднёва ў Санкт-Пецярбургу  
ў 1888–1889 гг., амаль у кожным нумары змяшчаў артыкул, напісаны  
М. В. Каяловічам [12]. Нягледзячы на тое, што афіцыйным рэдактарам гэ-
тага выдання лічыўся сын гісторыка – М. М. Каяловіч, ідэі, якія яно прапа-
гандавала, амаль цалкам супадалі з поглядамі вывучаемага намі гісторыка. 
Таму варта было б  разглядаць гэтае выданне як супольнае дзецішча  
М. М. і М. В. Каяловічаў.

Газета «Мінскі лісток» прысвяціла шэраг артыкулаў аналізу ролі  
М. В. Каяловіча ў жыцці беларускага рэгіёну. Вясной 1888 г. на старонках гэ-
тага выдання мела месца палеміка паміж рэдакцыяй дадзенага органа друку 
і часопісам «Праўда». Падчас гэтага «абмену меркаваннямі» было прыве- 
дзена шмат інфармацыі адносна перакананняў М. В. Каяловіча, асаблівасцяў 
яго выкладчыцкай, навуковай і грамадскай дзейнасці [13]. 

Згадвалі асобу  вучонага на старонаках сваіх выданняў і прадстаўнікі 
беларускага народніцкага руху [14].

Па нашых падліках, агульная колькасць артыкулаў, надрукаваных 
нататкаў і асобных даследаванняў М. В. Каяловіча складае 238 адзінак. Пры 
гэтым мы не выключаем магчымасці з’яўлення інфармацыі аб іншых пра-
цах вучонага, якія маглі быць размешчаны ў малавядомых і пакуль недасле-
даванных выданнях.

Такім чынам, да нашага часу захавалася досыць значная колькасць раз-
настайных гістарычных крыніц, звязаных з дзейнасцю М.В. Каяловіча. Іх 
вывучэнне дазваляе па-новаму паглядзець на асаблівасці працы гэтага ву-
чонага, ацаніць яго ўплыў на грамадска-палітычнае жыццё Беларусі другой 
паловы ХІХ ст.
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