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УВОДЗІНЫ 

 

Адной з самых важных экзістэнцыяльных праблем для чалавека 

з’яўляецца праблема смерці. Думкі пра смерць і пасмяротнае жыццё з даўніх 

часоў хвалявалі чалавека. Няма сумнення, што менавіта катэгорыя смерці 

лічыцца адной з фундаментальных для чалавечай свядомасці, бо ўсведамленне 

канчатковасці зямнога жыцця ўвесь час ставіць перад чалавекам пытанне яго 

сэнсу і арганізацыі, а таксама магчымасці працягу існавання пасля фізічнага 

памірання. Стаўленне да смерці змянялася з цягам гісторыі чалавецтва. На 

кожным этапе цывілізацыйнага развіцця выпрацоўваліся ўнікальныя мадэлі 

індывідуальнага і ўніверсальнага светаўспрымання, у якіх смерць індывіда 

была звязана з уяўленнямі аб замагільным жыцці, канцы Сусвету, пасмяротных 

узнагародзе або пакаранні. Смерць уплывае на характар усіх астатніх адносінаў 

індывіда, на яго светаўспрыманне, акрамя таго, сённяшнія яго паводзіны 

вызначаюцца будучай падзеяй. Смерць становіцца вузлавым пунктам у 

агульнай сістэме арыентацыі людзей пэўнай культуры. 

У сувязі з маштабнасцю праблемы смерці напрыканцы XIX ст. з’яўляецца 

новая дысцыпліна – “танаталогія”. Гуманітарная танаталогія, у якую 

ўваходзяць навуковыя веды пра смерць як з гуманітарных, так і з грамадскіх 

навук, уяўляе сабой навуковую дысцыпліну аб агульнакультурным досведзе 

асэнсавання феномена смерці. У сваю чаргу танаталагічныя ўяўленні – гэта 

бачанні, вобразы і пачуцці, якія напрамую звязаны з працэсам памірання, 

смерцю і пасмяротным жыццём. 

У эпоху барока ўяўленні пра смерць мелі сваімі каранямі эсхаталагічную 

перасцярогу эпохі Сярэднявечча “memento mori” і глыбокае перакананне ў 

эгалітарнасці смерці як з’явы, якая не мае літасці – ні да багатага, ні да беднага, 

ні да добрага, ні да благога. Увага людзей была сканцэнтравана на “чатырох 

апошніх рэчах”: смерці, Страшным судзе, пекле і раі. Такім чынам, мы можам 

канстатаваць, што вывучэнне жыццядзейнасці чалавека эпохі барока праз 

прызму танаталагічных уяўленняў з’яўляецца мэтазгодным з-за глыбокай 

рэлігійнасці свядомасці раннемадэрновага чалавека. 

Актуальнасць вывучэння танаталагічных уяўленняў шляхты Вялікага 

Княства Літоўскага (далей – ВКЛ) эпохі барока акрэслена некалькімі аспектамі. 

Па-першае, у пачатку ХХ ст. адбываецца змена парадыгмы ўспрыняцця 

смерці, якая прывяла да выцяснення гэтай часткі жыцця на перыферыю 

свядомасці чалавека і да табуіравання дадзенай тэмы ў грамадстве. Менавіта 

таму доўгі час не з’яўлялася адпаведных даследаванняў. Амаль не даследавана і 

сціпла прадстаўлена пазначаная тэма ў айчыннай гістарыяграфіі.  
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Па-другое, танаталагічныя ўяўленні і аформленыя на іх аснове вобразы 

смерці з’яўляюцца сімвалічнымі канструктамі, якія фарміраваліся ў пазначаны 

перыяд інстытутам царквы. На аснове вывучэння ўплыву дадзеных канструктаў 

на сацыякультурнае жыццё шляхты эпохі барока можна паглыбіць веды пра 

тое, як ідэі ўплываюць на паўсядзённае жыццё і рэальныя практыкі. 

Па-трэцяе, важным з’яўляецца пераадоленне бар'еру, які існуе паміж 

сацыяльна-эканамічнай гісторыяй – з аднаго боку і гісторыяй духоўнага жыцця 

– з іншага. Вывучэнне танаталагічных уяўленняў і іх уплыву на 

светаўспрыманне і рэпрэзентацыю шляхты дазволіць не проста рэканструяваць 

асобныя бакі сацыякультурнага жыцця шляхты, але і зразумець прычыны і 

вытокі дадзеных з’яў. 

У сваім даследаванні мы абмяжоўваемся ўяўленнямі, якія мелі месца ў 

асяроддзі эліты ВКЛ, паколькі не захавалася адпаведнага масіву дакументаў, на 

падмурку якога б магчыма было рабіць высновы аб светаўспрыманні 

мяшчанства і тым болей сялянства. 

Тэрытарыяльныя межы даследавання ахопліваюць тэрыторыю ВКЛ. У 

якасці дадатковай і параўнальнай інфармацыі і з мэтай вылучэння асаблівасцей 

і агульных тэндэнцый, а таксама культурных узаемаўплываў выкарыстоўваўся 

матэрыял з тэрыторыі сучасных Украіны, Польшчы, якія ў разглядаемы перыяд 

знаходзіліся ў складзе Рэчы Паспалітай (далей – РП). 

Храналагічна дысертацыйная работа ахоплівае перыяд з канца XVI да 

канца XVIII ст. Выбар гэтых межаў прадыктаваны логікай развіцця гісторыі 

еўрапейскай культуры і яе засваеннем у ВКЛ. Ніжняя мяжа храналогіі – канец 

XVI ст. – характарызуецца пераходам ад Рэнесансу да культуры барока 

(матэрыяльным выяўленнем дадзенага пераходу лічыцца пабудова касцёла 

езуітаў у Нясвіжы ў 1584–1593 гг.). Дадзены перыяд вызначаўся новымі 

падыходамі, якія выкарыстоўвала каталіцкая царква для барацьбы з 

рэфармацыйным рухам. Згодна з рашэннем Трыдэнцкага сабору, для 

распаўсюджання каталіцкіх ідэй трэба было выкарыстоўваць усе магчымыя 

сродкі, у тым ліку прапаведніцкую дзейнасць святароў, іх шырокі ўдзел ва ўсіх 

сферах жыцця грамадства. Былі ўзяты на ўзбраенне таксама адукацыя і 

мастацтва. У сувязі з гэтымі абставінамі фарміруецца цэлы шэраг 

танаталагічных вобразаў і комплекс сродкаў, з дапамогай якіх яны 

рэтрансляваліся.  

 Комплекс танаталагічных уяўленняў, які аформіўся на мяжы XVI і 

XVIІ стст., існаваў на працягу ўсяго перыяду культуры барока. Для ВКЛ 

рубяжом пераходу ад эпохі барока да Асветніцтва з’яўляюцца 1740-я гг. Аднак 

у правінцыі і ўвогуле ў большасці прадстаўнікоў шляхты прыхільнасць да 
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барочных ідэалаў заставалася да падзелаў РП (1795 г.). Паступовы пераход да 

новых поглядаў быў звязаны з распаўсюджаннем асветніцкіх ідэй, якія змянілі 

ролю танаталагічных уяўленняў у структуры светапогляду шляхецтва, змянілі 

падыход да школьнай адукацыі, сацыяльнай рэпрэзентацыі асобы і нават 

пахавання (могілкі пачалі пераносіць за межы паселішчаў). Верхняя мяжа 

нашага даследавання абумоўлена сканчэннем эпохі барока. 

Такім чынам, вывучэнне ўплыву танаталагічных уяўленняў на 

сацыякультурнае жыццё з’яўляецца актуальнай праблемай сучаснай 

гістарычнай навукі. Вырашэнне гэтай праблемы дазваляе раскрыць невядомыя 

аспекты гісторыі, а галоўнае – сфарміраваць цэласную карціну мінулага з 

улікам не толькі аб’ектыўных падзей, але і суб’ектыўных матывацый 

удзельнікаў.  

 

 

АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі (праектамі), тэмамі 

 

Дысертацыя выканана ў межах навукова-даследчай работы кафедры 

гісторыі Беларусі старажытнага часу і сярэдніх вякоў гістарычнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта “Беларускія землі ў агульнаеўрапейскім 

працэсе XІІІ–XVIIІ стст.”, якая выконвалася па дзяржаўным бюджэце. У рамках 

гэтай тэмы адбыліся выступленні на міжнародных і рэспубліканскіх 

канферэнцыях, круглых сталах, а таксама былі падрыхтаваны публікацыі, якія 

ўвайшлі ў справаздачы аб навуковай рабоце кафедры. 

 

Мэты і задачы даследавання 

 

Мэта дысертацыйнага даследавання – выявіць комплексны ўплыў, які 

аказалі рознаканфесійныя танаталагічныя ўяўленні на сацыякультурнае жыццё 

шляхты ВКЛ у канцы XVI–XVIIІ ст. 

Дасягненню мэты спрыяе вырашэнне наступных задач: 

1) ахарактарызаваць танаталагічныя ўяўленні розных канфесій, якія 

функцыянавалі на тэрыторыі ВКЛ у канцы XVI–XVIIІ ст., і прасачыць іх 

узаемаўплыў; 

2) рэканструяваць вобразы смерці, якія фарміраваліся на аснове 

танаталагічных уяўленняў, і высветліць шляхі і сродкі іх распаўсюджання сярод 

шляхты ВКЛ у канцы XVI–XVIIІ ст.; 
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3) вызначыць узаемасувязь паміж сацыяльнымі каштоўнасцямі шляхты 

ВКЛ канца XVI–XVIIІ ст. і сфарміраванымі царквой танаталагічнымі 

вобразамі; 

4) прасачыць змены ў развіцці дабрачыннай дзейнасці і пахавальнай 

абраднасці ў канцы XVI–XVIIІ ст. у сувязі з распаўсюджаннем адпаведных 

танаталагічных уяўленняў. 

Аб’ект даследавання – сацыякультурнае жыццё шляхты ВКЛ у канцы 

XVI–XVIIІ ст. 

Прадмет даследавання – танаталагічныя ўяўленні шляхты ВКЛ у канцы 

XVI–XVIIІ ст. 

 

Навуковая навізна 

 

Упершыню ў гістарыяграфіі танаталагічныя ўяўленні разгледжаны як 

комплексная з’ява, частка сацыякультурнага жыцця шляхты ВКЛ, якая 

адыгрывала значную ролю ў фарміраванні і развіцці каштоўнасных 

арыентацый. Аўтарам былі выяўлены асаблівасці танаталагічных уяўленняў 

шляхты ВКЛ, якія сфарміраваліся пад уплывам ідэалогіі сарматызму. 

Пабудавана шматступенная разгалінаваная сістэма вобразаў смерці, што 

функцыянавалі ў шляхецкім асяроддзі; вызначаны шляхі і сродкі 

распаўсюджання танаталагічных уяўленняў і заснаваных на іх вобразаў. 

Сфарміравана мадэль іерархіі сацыяльных каштоўнасцей. Прасочаны 

паступовы рост уплыву танаталагічных уяўленняў на розныя сферы 

сацыякультурнага жыцця праз уцягненне значнай колькасці шляхты ў 

дабрачынную дзейнасць і павелічэнне выдаткаў на яе, а таксама развіццё 

пахавальнай цырымоніі. 

 

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 

 

1. На тэрыторыі ВКЛ у канцы XVI–XVIIІ ст. дамінаваў каталіцызм. 

Нягледзячы на ўсе дагматычныя разыходжанні, з-за значнага ўплыву 

каталіцкай царквы і працэсаў паланізацыі, якія ахапілі ўсе сферы грамадства, 

для ўсіх канфесій (і праваслаўнай, і пратэстанцкай) пры апісанні таго свету 

былі характэрны геа- і антрапамарфічнасць. На дадзены аспект значны ўплыў 

аказала ідэалогія сарматызму, якой былі ўласцівы сэнсуалізм і мысленне 

канкрэтнымі катэгорыямі. 

2. На аснове хрысціянскіх танаталагічных уяўленняў фарміравалася 

разгалінаваная шматступенная сістэма вобразаў смерці. Вызначаюцца два тыпы 
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вобразаў, якія функцыянавалі ў раннемадэрновым грамадстве: смерць як 

персона і смерць як працэс. Першы тып уздзейнічаў на двух узроўнях – 

эмацыйна-пачуццёвым і візуальным. На эмацыйна-пачуццёвым узроўні смерць 

існавала ў двух падтыпах – як катастрофа і як ўзнагарода. Другі меў два 

антаганістычныя падтыпы – смерць добрая і смерць благая. Першы падтып 

меркаваў сваю, негвалтоўную смерць, да якой чалавек рыхтаваўся цягам усяго 

жыцця, а другі меў два адгалінаванні: цалкам благая, якая прыводзіла да 

вечных пакут для душы і пазбаўлення хрысціянскага пахавання для цела, і 

непадрыхтаваная (умоўна благая). Дадзеная тыпалогія фарміравалася ў 

каталіцкай царкве, але ў эпоху барока яна стала прымяняцца і ва ўніяцкіх і 

праваслаўных асяродках. Асноўнымі шляхамі распаўсюджання вобразаў былі 

літургічная дзейнасць, катэхістычная дзейнасць і выхаванне сям’і. Галоўным 

сродкам, з дапамогай якога замацоўваліся веды і ўяўленні, быў страх. 

3. Сфарміраваныя ў рэлігіі вобразы добрай смерці моцна паўплывалі на 

развіццё ўяўленняў аб годным жыцці і аб правілах суіснавання ў грамадстве. 

Пад уплывам танаталагічных уяўленняў сфарміраваліся этасы годных шляхціца 

і шляхцянкі. Прадстаўнікі моцнага полу павінны былі аб’ядноўваць у сабе 

шэраг гендэрных роляў: рыцара-сармата, грамадска-палітычнага дзеяча, 

патрыярха-зямяніна. Жанчыны мелі менш роляў, але і яны былі разнастайнымі 

– гэта і набожная хрысціянка, і верная жонка, і годная, плодная маці. Блізкасць 

смерці выяўляла не толькі каштоўнасныя арыентацыі, але і сямейныя ідэалы. 

Галоўнай каштоўнасцю гэтага асяродка станавілася патрыярхальная сям’я, 

страты ў якой адбіваліся мацней за іншыя ў памяці чалавека. Найбольшыя 

хваляванні прыносіла смерць дарослых дзяцей, у якіх бацькі бачылі працяг 

роду. Маленькія дзеці яшчэ не паспявалі стаць паўнавартаснымі членамі 

грамадства, таму часта дэперсаналізоўваліся і не аплакваліся доўга.  

4. З канца XVI па канец XVIII ст. роля танаталагічных уяўленняў у жыцці 

шляхты ВКЛ паступова ўзрастае. Дадзеная тэндэнцыя добра прасочваецца ў 

дзвюх праявах: у дабрачыннай дзейнасці і развіцці пахавальнай цырымоніі. У 

пазначаны перыяд у тастаментах пашыраецца апісанне пахавання і 

памінальных практык. Калі ў пачатку азначанага перыяду не часта можна было 

сустрэць распараджэнні ў дачыненні да міласціны і пахавання, то ў XVIII ст. 

тастатары распісваюць разгалінаваную сістэму паміну сваёй душы, старанна 

адзначаюць касцёлы і цэрквы, якім яны перадаюць грошы. У дачыненні да 

пахавальнага абраду назіраецца паступовая тэатралізацыя дзейства. 

Пахавальная цырымонія праз шырокае выкарыстанне геральдычнай сімволікі і 

твораў мастацтва пераўтвараецца ў сродак публічнага ўзвышэння не толькі 

асобнага індывіда і яго роду, але і ўсёй шляхты цалкам. Акрамя таго, 
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сімвалічнасць пахавальнай цырымоніі становіцца важным сродкам 

распаўсюджання танаталагічных вобразаў і ідэй, які актыўна выкарыстоўваліся 

царквой. 

 

Асабісты ўклад саіскальніка вучонай ступені 

 

Дысертацыйнае даследаванне выканана саіскальнікам самастойна і 

з’яўляецца яго ўласнай працай, створанай на аснове вывучэння гістарычных 

крыніц і літаратуры з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, 

Галоўнага архіва старажытных актаў і Нацыянальнай бібліятэкі ў Варшаве. 

Выкарыстаны таксама шматлікія крыніцы, апублікаваныя ў разнастайных 

зборніках у Расіі, Украіне, Польшчы, Літве, даследаванні айчыннай і замежнай 

гістарыяграфіі. Дадзеныя матэрыялы дазволілі вывучыць праблему развіцця 

танаталагічных уяўленняў эпохі барока ў ВКЛ і выявіць уплыў, які яны аказалі 

на сацыкультурнае жыццё шляхты ў канцы XVI–XVIIІ ст. 

 

Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

 

Апрабацыя вынікаў дысертацыі адбылася на 11 рэспубліканскіх і 

міжнародных навуковых і навукова-практычных канферэнцыях: “Рэлігія і 

грамадства–Х” (Магілёў, 10–23 сакавіка 2016 г.), “Метадалогія даследаванняў 

гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы” (Мінск, 21–22 

кастрычніка 2016 г.), “Традыцыі духоўнай і матэрыяльнай культуры памежжа” 

(Брэст, 15–16 лістапада 2016 г.), “Праваслаўе ў культуры Беларусі” 

(г. п. Жыровічы, 25–26 лістапада 2016 г.), “Рэлігія і грамадства–ХІ” (Магілёў, 

10–17 сакавіка 2017 г.), “Рэлігія і глабальныя выклікі эпохі: гістарычны досвед, 

рэаліі сёння, перспектывы і будучыня” (Львоў, 28–29 красавіка 2017 г.), 

“Антрапалогія сям’і: гістарычныя, сацыяльна-эканамічныя і біялагічныя 

аспекты даследаванняў”, (Мінск, 26–30 чэрвеня 2017 г.), “Рэлігія і грамадства–

ХІІ” (Магілёў, 12–17 сакавіка 2018 г.), “Мазыршчына: людзі, здарэнні, час” 

(Мазыр, 18–19 мая 2018 г.), “Раманаўскія чытанні–13” (Магілёў, 25–26 

кастрычніка 2018 г.). “Сацыяльныя структуры ў Вялікім Княстве Літоўскім: 

індывідуальнае і калектыўнае вымярэнне” (Мінск, 6–7 чэрвеня 2019 г.). 

 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі 

 

Асноўныя вынікі дысертацыі апублікаваны ў 12 навуковых работах, у 

тым ліку 4 артыкулах у навуковых выданнях згодна з п. 18 Палажэння аб 



7 

 

 

прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы 

Беларусь (агульным аб’ёмам 2,24 аўтарскага аркуша), 1 артыкуле ў зборніку 

навуковых артыкулаў і 7 артыкулах у зборніках матэрыялаў міжнародных і 

рэспубліканскіх канферэнцый і семінараў.  

 

Структура і аб’ём дысертацыі 

 

Дысертацыя складаецца з наступных частак: уводзіны, агульная 

характарыстыка працы, тры главы, заключэнне, бібліяграфічны спіс. Поўны 

аб’ём дысертацыі складае 166 старонак. Бібліяграфія налічвае 350 адзінак, з іх 

12 – аўтарскія работы. 

 

АСНОЎНАЯ ЧАСТКА 

 

Глава 1 “Гістарыяграфія, крыніцы і метады даследавання” мае тры 

раздзелы. У раздзеле 1.1 “Гістарыяграфічны агляд” згодна з праблемным 

падыходам прааналізаваны ўзровень даследаванасці тэмы і зроблены 

наступныя высновы. Пытанне смерці і пасмяротнага жыцця ўвайшло ў 

навуковую сферу яшчэ напачатку ХХ ст., але разглядалася яно як з’ява 

звычаёвай абраднасці. Усплеск цікаўнасці да танаталагічных уяўленняў як 

часткі ментальнасці адбываецца напрыканцы 70-х гг. ХХ ст. у працах 

даследчыкаў трэцяга пакалення школы Аналаў Ф. Ар’еса і М. Вовеля. Менавіта 

яны заклалі метадалагічную аснову вывучэння праблемы смерці. Іх 

пераемнікам у польскай гістарыяграфіі ў 90-я гг. ХХ ст. стаў Б. Рок, які 

паспрабаваў стварыць абагуленую карціну ўяўленняў і перажыванняў жыхароў 

РП, звязаных з падрыхтоўкай да памірання, але яго асноўнымі крыніцамі сталі 

пахавальныя казанні, а таксама падручнікі добрага памірання. У беларускай 

гістарыяграфіі пакуль атрымалі распаўсюджанне толькі такія напрамкі, як 

гісторыя паўсядзённасці і гісторыя ідэй, у межах якіх разглядаецца і праблема 

смерці. Агляднае акрэсленне праблематыка атрымала ў працах Л. Клімуць і 

А. Мальдзіса. 

Праблемы рэканструкцыі танаталагічных уяўленняў і вызначэнне шляхоў 

іх распаўсюджання з’яўляюцца ў гістарыяграфіі напрыканцы 1990-х гг. Яны 

напрамую і ўскосна адлюстраваны ў працах М. Карзо і В. Зялецкай. М. Карзо 

ўпершыню звярнулася да пропаведзі як крыніцы для рэканструкцыі 

ментальнасці (у тым ліку і танаталагічных уяўленняў) той аўдыторыі, якой яна 

была адрасавана, але сканструяваная аўтарам мадэль пабудавана на 

супрацьпастаўленні, што прыводзіць да некаторай схематызацыі і спрашчэння 



8 

 

 

існаваўшых уяўленняў аб смерці. В. Зялецкая на аснове тастаментаў аналізуе 

праблему смерці і вызначае адрозненні паміж стаўленем праваслаўных, уніятаў, 

католікаў і пратэстантаў. 

Праблема публічнай рэпрэзентацыі і каштоўнасных арыентацый шляхты 

ВКЛ, сфарміраваных на аснове танаталагічных уяўленняў закранаецца ў працах 

У. Кіціньскай, якая на аснове вялікай колькасці пахавальных казанняў 

рэканструявала сістэму гендэрных роляў польскай шляхцянкі, якая ўхвалялася 

царквой і грамадствам у XVII ст. Н. Сліж і Л. Клімуць стварылі працы, якія 

грунтуюцца на пахавальных казаннях, але не ўтрымліваюць класіфікацыі і 

сістэматызацыі каштоўнасных арыентацый шляхты. 

Праблема дабрачыннай дзейнасці шляхты ВКЛ і яе сувязь з развіццём 

памінальных практык разглядалася ў працах І. Вайшвілайтэ і А. Скеп’ян. 

Неабходна адзначыць, што ў большасці даследаванняў канцэнтруецца 

ўвага на польскіх тэрыторыях. Нераспрацаванай застаецца сістэма 

танаталагічных вобразаў і структура шляхоў распаўсюджання танаталагічных 

уяўленняў. Акрамя таго, у большасці разгледжаных прац тэматыка смерці 

разглядаецца адасоблена ад сацыяльнай і культурнай сферы жыцця шляхты, а 

значыць застаецца не раскрытай праблема выяўлення сувязі паміж 

сацыякультурнымі з’явамі жыцця шляхты і танаталагічнымі ўяўленнямі, якія 

функцыянавалі ў грамадстве. 

Раздзел 1.2 “Крыніцы” ўяўляе з сябе агляд выкарыстаных пры напісанні 

даследавання крыніц. Праца ў першую чаргу заснавана на пісьмовых – актавых 

і наратыўных – крыніцах. Так, была звернута ўвага на шматлікія падручнікі 

добрай смерці, панегірычныя творы, казанні на пахаваннях, пропаведзі, 

палемічную літаратуру, на аснове якіх стала магчыма сфарміраваць сістэму 

танаталагічных вобразаў, а таксама рэканструяваць этасы годных шляхціца і 

шляхцянкі ВКЛ канца XVI–XVIII ст. 

Аналіз шматлікіх тастаментаў, якія з’яўляюцца практычным 

увасабленнем танаталагічных уяўленняў розных хрысціянскіх канфесій, 

дазволіў адказаць на пытанні развіцця памінальнай практыкі і дабрачыннай 

дзейнасці. 

Унутраныя перажыванні чалавека, звязаныя з танаталагічнымі ўяўленнямі 

прасочаны на матэрыяле эпісталярных і мемуарных крыніц. Сведчанні пра 

перажыванне смерці блізкіх з’яўляюцца яшчэ ў адным з першых беларускіх 

дыярыушаў Ф. Еўлашэўскага, але разгорнуты выгляд яны атрымалі толькі ў 

XVIII cт. і асабліва яскрава выяўляюцца ў творах М. Матушэвіча і 

М. К. Радзівіла Рыбанькі. 
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У раздзеле 1.3 “Метады даследавання” адзначана, што работа 

грунтуецца на агульнанавуковых прынцыпах сістэмнасці, гістарызму, 

аксіалагізму і аб’ектыўнасці. Для вырашэння пастаўленых задач былі 

выкарыстаны як агульна-навуковыя (аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, 

сістэмны метад), так і спецыяльна-навуковыя метады. Па прычыне 

міждысцыплінарнага характару даследавання ўзнікла неабходнасць 

выкарыстання такіх метадаў, як метад “case study” (аднаўленне карціны 

сармацкага пахавання на асобным прыкладзе) і метад дыскурс-аналіза (на 

аснове якога зроблена рэканструкцыя мадэляў “добрай” і “благой” смерці). 

Глава 2 “Фарміраванне і распаўсюджанне танаталагічных уяўленняў 

у асяроддзі шляхты ВКЛ у канцы XVI–XVIII ст.” складаецца з двух 

раздзелаў. У раздзеле 2.1 “Танаталагічныя ўяўленіі розных хрысціянскіх 

канфесій і сродкі іх распаўсюджання ў Вялікім Княстве Літоўскім” паслядоўна 

разглядаюцца танаталагічныя ўяўленні трох хрысціянскіх канфесій: каталіцкай, 

праваслаўнай і пратэстанцкай. Адзначаецца, што ў католікаў і ўніятаў 

прысутнічала малая і вялікая эсхаталогіі, таму адразу пасля смерці душа 

скіроўвалася ў адну з трох мясцін: рай, пекла ці чысцец. Націск у іх апісанні 

рабіўся на цялеснасці пакут і застрашэнне. У праваслаўных меркавалася 

існаванне толькі вялікай эсхаталогіі і бінарнага таго свету. Асаблівая ўвага і 

роля надавалася ўплыву жывых на замагільны лёс душы. Для апісання таго 

свету для абедзвюх канфесій была характэрна антрапа- і геамарфічнасць, а для 

падвышэння ўздзеяння на чалавека шырока выкарыстоўваліся 

супрацьпастаўленні неба і пекла: вольнасць – вязніца; светласць – цемра; 

шчасце – пакуты; безцялеснасць – цялеснасць. 

Пры фарміраванні ўяўленняў уніятаў святары першапачаткова 

карысталіся праваслаўнай тэрміналогіяй, але напаўнялі яе каталіцкімі 

догматамі. Паступова, па меры лацінізацыі ўніяцкай царквы, патрэба ў такога 

кшталту адаптацыі знікла і танаталагічныя ўяўленні ўніятаў ужо мала чым 

адрозніваліся ад каталіцкіх. 

Танаталагічныя ўяўленні пратэстантаў былі блізкімі да поглядаў 

праваслаўных, але яны выключалі магчымасць дапамогі душам памерлых праз 

малітвы жывых, а кальвіністы ўвогуле лічылі, што чалавек не ў стане змяніць 

таго лёсу, які наканаваны яму Богам. 

Вызначаюцца асноўныя шляхі распаўсюджання дадзеных бачанняў, якімі 

былі літургія, школа і сям’я. 

У раздзеле 2.2 “Тыпалогія танаталагічных вобразаў на тэрыторыі 

Вялікага Княства Літоўскага ў эпоху барока” звяртаецца ўвага на 

шматступенную сістэму вобразаў смерці, якая выбудоўвалася на грунце 
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хрысціянскіх танаталагічных уяўленняў. Персаніфікаваны вобраз смерці даволі 

часта фігураваў як у прапаведніцкай, так і ў свецкай літаратуры. І 

праваслаўныя, і каталіцкія прапаведнікі імкнуліся выкарыстоўваць дадзены 

вобраз для ўздзеяння на прыхаджан, часам застрашаючы ім людзей. Сам 

чалавек успрымаў смерць як катастрофу і фатальную з'яву з-за нечаканасці яе 

прыходу і яе няўхільнасці. Але пры гэтым, у абедзвюх канфесіях прысутнічае і 

тэма заспакаення чалавека, адзначаецца, што смерць – гэта проста пераход да 

лепшага вечнага жыцця, калі чалавек усё жыццё добра працаваў, то ён атрымае 

ўзнагароду ў выглядзе адпачынку ў раі. 

Неабходна адзначыць, што ў дачыненні да смерці выкарыстоўвалася 

класіфікацыя яе на добрую і благую смерць, апісанне якіх займала асноўнае 

месца ў прапаведніцкай літаратуры. 

Вобраз добрай смерці, вызначаўся як смерць добрападрыхтаваная, 

смерць, якая прыводзіць да збавення. Дасягнуць добрую смерць можна было 

двума шляхамі. Калі Бог будзе да цябе надзвычайна міласцівым, то ты памрэш, 

пазбавіўшыся ад першароднага граху праз хрост, не зведаўшы ніякіх іншых 

грахоў, у вельмі малым узросце. Другі шлях прадугледжваў прыкладанне 

значна большых намаганняў. Ён быў надзвычай працяглым і працаёмкім, 

уключаў падрыхтоўку чалавека цягам усяго жыцця пастаяннымі разважаннямі 

аб смерці, утаймаваннем цела пастамі і аскетычным ладам жыцця, чытаннем 

малітваў, выкананнем дабрачынных дзеянняў, перадсмяротнымі 

прыгатаваннямі сям’і і дома, а таксама асабістым змаганнем з д’ябальскімі 

спакусамі. Напісанне тастаменту лічылася неад’емнай часткай сканчэння 

чалавечага жыцця, якое дазваляла ўпарадкаваць усе пытанні і заняцца 

непасрэдна праблемай душы. Верылі, што разбіральніцтва са справамі зямнымі 

і маёмаснымі паўплывае на жыццё вечнае. Важным момантам была 

падрыхтоўка хрысціянскага пахавання і наступнага памінання душы памерлага, 

што павінна было дапамагчы ў дасягненні хуткага збавення. 

Пры разглядзе вобразаў благой смерці вызначаюцца два падтыпы. Цалкам 

благой смерцю, якая прыводзіла да вечных пакут для душы і пазбаўлення 

хрысціянскага пахавання для цела, была смерць людзей, якія стаялі па-за 

межамі царквы – няхрышчаныя, ерытыкі, іншаверцы, паганцы, грэшнікі, якія 

яўна дэманстравалі свой бязбожны лад жыцця і не імкнуліся да пакаяння. Другі 

падтып уключае ўсе варыянты гвалтоўнай і раптоўнай смерці. У адрозненні ад 

першага падтыпу, дадзены від не меркаваў безумоўнага патраплення ў пекла і 

не пазбаўляў чалавека магчымасці быць пахаваным па-хрысціянску, у 

асвечанай зямлі, але пры гэтым ён быў не вельмі добрым знакам, ускладняў 
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долю душы і патрабаваў ад блізкіх і родных большых намаганняў для 

дасягнення душой збавення. 

Глава 3 “Сацыякультурнае жыццё шляхты Вялікага Княства 

Літоўскага канца XVI–XVIII ст. пад уплывам танаталагічных уяўленняў” 

складаецца з чатырох раздзелаў, у якіх звяртаецца ўвага на ўплыў прынятых 

танаталагічных уяўленняў на сацыяльную рэпрэзентацыю шляхецтва эпохі 

барока, яго каштоўнасныя арыентацыі і сямейнае жыццё, а таксама зроблена 

спроба прасачыць працэс засваення чалавекам танаталагічных уяўленняў у 

межах развіцця камемарацыйнай традыцыі і яе сувязі з дабрачыннай дзейнасцю 

і пахавальнай абраднасцю. 

У раздзеле 3.1 “Фарміраванне публічнага вобраза шляхты Вялікага 

Княства Літоўскага праз прызму танаталагічных уяўленняў” на аснове 

пахавальных казанняў ажыццяўляецца рэканструкцыя этасаў годнага шляхціца 

і шляхцянкі, якія сваім жыццём дасягнулі добрай смерці і збавення. Найбольш 

разгалінаваным і шматбаковым быў вобраз шляхціца. Як прадстаўнік публічнай 

сферы жыцця ён мусіў аб’ядноўваць у сабе цэлы шэраг гендэрных роляў. Перш 

за ўсё гэта была роля хрысціянскага рыцара-сармата, які верыць у Бога, 

даказвае сваю веру праз індывідуальныя рэлігійныя практыкі і адстойвае сваю 

рэлігію ў змаганнях за сапраўднага Бога з іншаверцамі з мячом у руках. РП 

знаходзілася ў атачэнні ворагаў сапраўднай каталіцкай веры – на ўсходзе былі 

схізматыкі, на поўначы – пратэстанты, на поўдні – мусульмане. Усе яны 

актыўна ўмешваліся ў палітычнае і рэлігійнае жыццё краіны. Таму, сапраўдны 

шляхціц мусіў абараняць незалежнасць сваёй Айчыны, а разам з ёй і чысціню 

веры. Па гэтай прычыне, вельмі важным з’яўлялася вайсковая дзейнасць 

шляхціца. Акрамя супрацьстаяння знешнім ворагам, сармат мусіў змагацца і з 

унутранымі – грахамі і спакусамі. Наступная роля – гэта актыўны ўдзельнік 

грамадскага жыцця, які адстойвае свае ідэі і інтарэсы на соймах, прымае ўдзел 

у разборы судовых спраў у земскіх і гродскіх судах, імкнецца да прасоўвання 

па кар’ернай лесвіцы. Для забеспячэння гэтага шляхціц мусіў мець добрую 

адукацыю, якую ён атрымліваў спачатку ў межах краіны, а пасля накіроўваўся 

ў адукацыйную вандроўку, падчас якой мог пашырыць свой кругагляд і 

засвоіць усе апошнія дасягненні ў фартыфікацыі, палітыцы і праве. Не апошняй 

была роля добрага гаспадара-зямяніна і галавы сям’і, які імкнецца забяспечыць 

усім добры ўзровень жыцця і абараняе сваіх падданых. Такім чынам, рысамі 

годнага шляхціца былі: набожнасць, дабрачыннасць, ваяўнічасць, служэнне 

Айчыне, адукаванасць, хрысціянскае стаўленне да простых людзей. 

Жанчына з прычыны таго, што яна не ўваходзіла ў сферу публічнасці, 

вымушана была канцэнтравацца на доме і рэлігійных практыках. У 
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пахавальных казаннях, прысвечаных жанчынам, мы сустракаем дзве групы 

вартасцей. Першая звязана з яе роллю жонкі і маці і ўключае цнатлівасць, 

чысціню, разважлівасць, мацярынства, паслухмянасць, падпарадкаванне мужу 

ці бацькам, любоў да мужа, беражлівасць, мудрасць. Другая звязана з яе 

статусам хрысціянкі і прадугледжвае наяўнасць набожнасці, шчодрасці, 

міласэрнасці, удзел у імшы, выкананне сакраментаў і пастоў, ялмужны, узорнае 

жыццё, добрую смерць. 

Адзначаецца падзел жаночага жыцця на розныя этапы згодна з узростам і 

статусам, для якіх характэрны розныя якасці: яскрава выдзяляюцца перыяды 

дзявоцтва, шлюбу і ўдоўства. Так, для дзяўчат важнымі былі не толькі іх 

пакорлівасць і цнатлівасць, але і тое, з якой сям’і яны паходзілі і якое 

выхаванне атрымалі. Для жонкі важнымі былі паслухмянасць і падтрымка 

мужа, гаспадарлівасць і тое, колькі нашчадкаў яна пакіне пасля сябе мужу. Для 

ўдавы важным быў момант пераходу ад жыцця сямейнага да жыцця рэлігійнага 

– выхаваўшы дзяцей і страціўшы мужа, жанчына мусіла сканцэнтравацца на 

любові да Бога, пастах, удзеле ў набажэнствах і дабрадзейнасці. Толькі 

жанчыны, якія ў сваім жыцці абапіраліся на хрысціянскую навуку мелі надзею 

на добрую смерць і вечнае жыццё. 

Падкрэсліваецца, што сваю папулярнасць і ўплывовасць пахавальныя 

казанні атрымалі сярод шляхты, таму што ўтрымлівалі ў сабе не проста 

абстрактныя ідэальныя вобразы, а паказвалі іх на прыкладзе жыцця канкрэтнай 

асобы. Безумоўна, нельга адмаўляць, што ўплыў быў узаемны – не толькі 

казанні фарміравалі грамадскія ўсталёўкі, але і грамадства фарміравала тыя 

вобразы, якія адлюстроўваліся ў казаннях. 

У раздзеле 3.2 “Адносіны ў шляхецкай сям’і ВКЛ у эпоху барока ў 

кантэксце стаўлення да смерці” вызначаецца стаўленне шляхты да смерці 

сваіх блізкіх, перажыванне страты і выбудоўваецца іерархія сямейных 

адносінаў заснаваная на гэтым. Высвятляецца, што, нягледзячы на вучэнне 

царквы аб прабачэнні, шляхціцы ўсё роўна часта не пакідалі крыўд у зямным 

жыцці і не даравалі сваім сужэнцам і дзецям незычлівае да іх стаўленне. 

Адносіны з блізкім чалавекам вельмі часта псаваліся з-за яго неадэкватных 

паводзін і неаказання дапамогі ў цяжкія часы (хвароба, фінансавыя цяжкасці, 

удоўства). 

Звесткі аб вострым перажыванні смерці блізкіх знаходзяцца ў крыніцах 

не часта, але гэта не з’яўляецца сведчаннем спакойнай рэакцыі на трагічныя 

падзеі ў сям’і. Мемуары выкарыстоўваліся ў першую чаргу як сродак захавання 

інфармацыі для нашчадкаў, таму запісы такога кшталту з'яўляюцца адзнакай 

уражлівасці смерцю блізкага, якая была здарэннем годным для захавання яго ў 
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памяці. 

Што датычыцца іерархіі сямейных адносінаў, то найбольш востра 

перажывалася смерць дарослых родных – гэта перш за ўсё бацькі і дарослыя 

дзеці, якія былі спадчыннікамі. Наступнымі ў сістэме каштоўнасцей былі 

сужэнцы, але гараванне было непрацяглым, доўжылася каля года, і скончвалася 

новым шлюбам праз год ці два (асабліва гэта тычыцца мужчын, яны нашмат 

радзей заставаліся ўдаўцамі). Пры гэтым смерці малых дзяцей вельмі часта не 

надавалася вялікай увагі, у першую чаргу па прычыне таго, што ў тагачасным 

грамадстве малое дзіця не было яшчэ паўнавартасным чалавекам і часткай 

палітычнай і эканамічнай прасторы. Жаль па страце пералічаных вышэй членаў 

сям’і часцей за ўсё праяўляўся у фізічных разладах, што з’яўлялася знешнім 

модусам гора. Апошнімі ў гэтым пераліку былі браты, сёстры, дзядзькі і цёткі, 

якія зрэдку траплялі ў дакументы асабістага паходжання, а калі і згадваліся там, 

то звычайна аўтары абмяжоўваліся простай канстатацыяй факта смерці. 

Цікавым момантам з’яўляецца ўключэнне ў бліжэйшае кола слуг і кліентаў, лёс 

якіх як пры жыцці, так і пасля іх смерці хваляваў чалавека. 

Раздзел 3.3 “Дабрачынная дзейнасць шляхты ВКЛ канца XVI–XVIII ст. у 

сувязі з развіццём камемарацыі” прысвечаны разгляду дынамікі развіцця 

дабрачыннай дзейнасці. Дабрачыннасць была адным са шляхоў выратавання 

душы. Яна магла быць двух тыпаў: прыжыццёвай і пасмяротнай. Апошняя 

развівалася ў межах памінальнай практыкі і арганізоўвалася як самім чалавекам 

(па сродках тастамента і падараванняў цэрквам), так і яго блізкімі. 

Важным з’яўляецца разуменне стаўлення тагачаснага чалавека да 

дабрачыннай і харытатыўнай дзейнасцяў. Гэта былі не проста падарункі. 

Узамен матэрыяльных каштоўнасцей чалавек атрымліваў малітву і памінанне ў 

якасці зваротнага падарунку. Тое самае тычылася і адносін да сірот і ўбогіх. 

Праз дадзеныя практыкі чалавек быццам “набываў” сабе адпушчэнне грахоў і 

збавенне душы. Сваеасаблівым быў падыход пратэстантаў да фундатарскай 

дзейнасці – з яе дапамогай яны імкнуліся палепшыць стан сваёй канфесіі і 

пашырыць яе ўплыў. Нягледзячы на тое, што ні кальвіністы, ні арыяне, ні 

лютэране не прызнавалі догмата чыстца і крытыкавалі каталіцкую царкву за 

“капіталізацыю” споведзі і пакаяння, усё роўна дабрачыннасць лічылася 

богаўгоднай справай і ўслаўляла імя даравальніка. 

У выніку назірання за дынамікай развіцця дабрачыннай дзейнасці была 

зроблена выснова, што адсутнічае канатацыя паміж колькасцю запісаў на 

карысць царквы – з аднаго боку і паветрыямі і войнамі – з іншага. Хутчэй за 

ўсё, гэта тэндэнцыя таго часу. Такім чынам, можна аспрэчыць думку, што 

сацыяльныя катаклізмы імгненна праяўляліся ў змене паўсядзённых рэлігійных 
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практык. Нельга казаць, што палітычныя катаклізмы сярэдзіны XVII ст. сталі 

рубяжом, які змяніў светаўспрыманне шляхты і кардынальным чынам змяніў іх 

ўспрыняцце смерці і прымусіў больш пільна рыхтавацца да вечнага жыцця. 

Гэтым паступова займалася царква, пачынаючы з XVI ст. яна ўзяла на 

ўзбраенне мастацтва, літаратуру і адукацыю і праз іх распаўсюджвала вобразы 

добрай смерці і ідэю, што праз дабрачынную і харытатыўную дзейнасць 

мажліва выкупіць грахі і дасягнуць збавення. 

У раздзеле 3.4 “Пахавальная цырымонія эпохі барока як інтэгральная 

частка сацыяльнай рэпрэзентацыі шляхты ВКЛ” прасочваецца эвалюцыя 

пахавальнай абраднасці шляхты ў перыяд з канца XVI да канца XVIII ст. 

Назіраецца паступовая тэатралізацыя дзейства. Спачатку такія тэндэнцыі былі 

распаўсюджаны ў асяроддзі манархаў еўрапейскіх краін, але паступова сталі 

засвойвацца новымі ступенямі іерархічнай лесвіцы. Пампезныя пахаванні ў 

эпоху барока сталі характэрнымі не толькі для магнатэрыі і шляхты, але і для 

заможнага мяшчанства. Чым больш заможным быў чалавек, тым больш 

пампезным было яго пахаванне. Сціпласць цырымоніі, нават матываваная 

пажаданнем самаго памерлага, выклікала ў грамадстве асуджэнне. Пахавальная 

цырымонія праз шырокае выкарыстанне геральдычнай сімволікі і твораў 

мастацтва пераўтваралася ў сродак публічнага ўзвелічэння не толькі асобнага 

індывіда і яго роду, але і ўсёй шляхты цалкам. Для таго, каб падкрэсліць 

яднанне сям’і, шырока выкарыстоўвалася геральдычная сімволіка як ва 

ўпрыгожванні труны, касцёла, так і ў шматлікіх прамовах і казаннях, якія 

агучваліся на пахаванні. Дадзеныя элементы прапагандавалі ідэі паходжання і 

грамадскага стану прысутных на цырымоніі, адсылалі да знакамітых продкаў і 

міфалагічнага паходжання, выкарыстоўваліся для дэманстрацыі дынастычнай 

пераемнасці. Менавіта з іх дапамогай падкрэсліваўся эксклюзівізм таго ці 

іншага шляхецкага роду ў структуры грамадства. Раскоша і маштабнасць падзеі 

дэманстравалі неўміручасць шляхецтва. Усе элементы мелі глыбокае 

сімвалічнае значэнне: натрунны партрэт увасабляў цела духоўнае і ствараў 

ілюзію прысутнасці памерлага; штучнае асвятленне стварала атмасферу 

загадкавага Боскага святла ў цёмным зямным свеце; казанні былі поўныя 

метафар і алегорый, неверагодным было аздабленне “castrum doloris” – усё гэта 

фарміравала атмасферу велічы і значнасці роду памерлага і шляхты ў цэлым. 

Важным момантам, на які звяртаецца ўвага, з’яўляецца ўспрыняцце 

pompa funebris не проста як цырымоніі каталіцкай царквы, а адной з 

інтэгральных складаючых ідэалогіі сарматызму, якая яднала ўсіх прастаўнікоў 

шляхецкага саслоўя незалежна ад іх канфесійнай прыналежнасці. Такім чынам, 

яшчэ раз выяўляецца тэндэнцыя да паланізацыі свядомасці шляхты ВКЛ. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

 

1. У ВКЛ у канцы XVI–XVIIІ ст. функцыянавалі танаталагічныя ўяўленні 

трох тыпаў – каталіцкія, праваслаўныя і пратэстанцкія. Уніяты ўспрынялі ўсе 

догмы каталіцкай царквы, таму іх уяўленні не адрозніваліся ад каталіцкіх. На 

тэрыторыю дзяржавы ўсе гэтыя ўяўленні прыходзілі з-за мяжы і былі 

адаптаваныя мясцовымі тэолагамі і мыслярамі. 

Апісанню таго свету ва ўсіх канфесіях была характэрна антрапа- і 

геамарфічнасць. У праваслаўных і пратэстантаў ВКЛ пекла і рай былі больш 

абстрактнымі, чым у католікаў, але ў параўнанні з уяўленнямі, якія цыркулявалі 

ў рускай дзяржаве, яны былі больш канкрэтызаванымі па прычыне значнага 

ўплыву каталіцкай царквы і працэсаў паланізацыі, якія ахоплівалі ўсе сферы 

грамадскага жыцця. Канкрэтызацыя бачанняў замагільнага свету была 

выклікана прысутнасцю ідэалогіі сарматызму, для якой быў характэрны 

сэнсуалізм і мысленне канкрэтнымі зямнымі катэгорыямі: Страшны суд 

выглядаў як адказ перад Галоўным трыбуналам; функцыянаваў сойм, Бог быў 

нябесным аналагам зямнога караля; як у пекле, так і ў раі, як сярод д’яблаў, так 

і сярод грэшнікаў і праведнікаў захоўвалася іерархія. Галоўным пакараннем ва 

ўсіх канфесіях была не фізічная пакута ў пекле, а немагчымасць патрапіць на 

нябёсы і бачыць Бога, якая пагаршалася згрызотамі сумлення за згублены 

шанец атрымаць выратаванне [1; 2; 10; 12]. 

2. На аснове хрысціянскіх танаталагічных уяўленняў была сфарміравана 

разгалінаваная шматступенная сістэма вобразаў смерці. У выніку даследавання 

мы прыйшлі да высновы, што на першым узроўні можна выдзеліць два тыпы, 

якія атрымалі распаўсюджанне на тэрыторыі ВКЛ у канцы XVI–XVIII ст.: 

смерць як персона і смерць як працэс. Першы з прадстаўленых тыпаў быў 

распрацаваны ў каталіцкім касцёле і меў шырокае распаўсюджанне ў 

літаратурных і мастацкіх творах. Ён уздзейнічаў на двух узроўнях – эмацыйна-

пачуццёвым і візуальным. Смерць малявалася як шкілет, які завітае да кожнага 

і з кожным станцуе свой трыумфальны танец. У эмацыйна-пачуццёвым 

успрыняцці смерці ва ўсіх хрысціянскіх канфесіях, распаўсюджаных на 

тэрыторыі ВКЛ, прысутнічалі два матывы – смерць павінна была стаць 

катастрофай для грэшнікаў і ўзнагародай для праведных. 

Вобраз смерці як працэсу атрымаў шырокае распаўсюджанне ў 

рэлігійных павучальных творах (асабліва парадніках добрай смерці) і меў два 

антаганістычныя падтыпы – смерць добрая і смерць благая. 
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Для дасягнення добрай смерці неабходна было ці памерці ў вельмі малым 

узросце (што разглядалася як самае спрыяльнае выйсце), ці плённа рыхтавацца 

да яе цягам цэлага жыцця. Падрыхтоўка ўключала шматлікія разважанні аб 

смерці, утаймаванне цела пастамі і аскетычным ладам жыцця, чытанне 

малітваў, выкананне дабрачынных дзеянняў, наведванне богаслужэнняў, 

арганізацыю прасторы вакол паміраючага, развітанне з сям’ёй, прыняцце 

апошніх сакраментаў і асабістае змаганне з д’ябальскімі спакусамі. Напісанне 

тастаменту лічылася неад’емнай часткай сканчэння чалавечага жыцця і 

дазваляла ўпарадкаваць усе пытанні і заняцца непасрэдна праблемай душы. 

Верылі, што разбіральніцтва са справамі зямнымі і маёмаснымі паўплывае на 

жыццё вечнае. Важным момантам была падрыхтоўка хрысціянскага пахавання і 

наступнага памінавення душы памерлага, што павінна было дапамагчы ў 

дасягненні хуткага збавення. 

У дачыненні да благой смерці выдзяляюцца два асноўныя падтыпы. 

Цалкам благой смерцю, якая прыводзіла да вечных пакут душы ў пекле і 

пазбаўлення хрысціянскага пахавання для цела, была смерць людзей, якія 

стаялі па-за межамі царквы – няхрышчаныя, ерытыкі, іншаверцы, паганцы, 

грэшнікі, якія яўна дэманстравалі свой бязбожны лад жыцця і не імкнуліся 

пакаяцца нават перад тварам смерці. Другі падтып сфарміраваўся як 

супрацьпастаўленне добрай, падрыхтаванай, смерці. Да дадзенага падтыпу 

адносяцца ўсе праявы гвалтоўнай і раптоўнай смерці. У адрозненне ад першага 

падтыпу, другі не пазбаўляў чалавека магчымасці быць пахаваным па-

хрысціянску, у асвечанай зямлі, але пры гэтым ён быў не вельмі добрым 

знакам, ускладняў долю душы і патрабаваў ад блізкіх і родных большых 

намаганняў для дасягнення душой збавення. 

Адзначаныя вобразы і ўяўленні распаўсюджваліся трыма асноўнымі 

шляхамі: праз прапаведніцкую дзейнасць, праз школу і праз сям’ю. Найбольш 

усеахопным быў першы шлях. Для лепшага ўздзеяння на вернікаў пропаведзь 

эпохі барока пераўтвараецца ў сапраўднае тэатралізаванае дзейства. Акрамя 

таго, на шырокія масы ўздзейнічалі творы выяўленчага мастацтва і тэатральныя 

пастановы рэлігійнага зместу. Для адукаванай часткі насельніцтва былі 

адкрыты і такія сродкі, як рэлігійная літаратура, параднікі добрай смерці “Ars 

bene moriendi”, малітоўнікі, катэхізісы, літаратурныя творы. У сямейным коле 

рэлігійныя веды трансляваліся праз рукапісныя хатнія архівы – “silva rerum”. 

Галоўным сродкам, з дапамогай якога замацоўваліся веды і ўяўленні, быў 

страх. Гэта тычылася і праваслаўных, і ўніятаў, і католікаў, і пратэстантаў, бо ў 

адзначаны перыяд адбываецца пранікненне каталіцкіх традыцый і ўяўленняў аб 

смерці і пахаванні ва ўсе хрысціянскія ўяўленні праз адукацыю – праваслаўныя 
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і ўніяты часта атрымлівалі адукацыю ў езуіцкіх калегіумах, з аднаго боку, і праз 

распаўсюджанне ідэалогіі сарматызму як асновы еднасці шляхецкага саслоўя – 

з іншага [2; 6; 7; 9; 11]. 

3. Адзначаныя вобразы і ўяўленні ставяць смерць у цэнтр чалавечага 

жыцця, робяць яе ўсеабдымнай і вызначальнай. На аснове пахавальных 

казанняў і пропаведзяў у грамадстве фарміраваўся вобраз годных шляхціца і 

шляхцянкі. Шляхціц мусіў аб’ядноўваць у сабе некалькі іпастасяў. Па-першае, 

ён павінен быў быць хрысціянскім рыцарам-сарматам, які верыць у Бога, 

даказвае сваю веру праз індывідуальныя рэлігійныя практыкі (малітвы, пасты, 

пілігрымкі, утаймаванне цела, харытатыўную дзейнасць) і дабрачынную 

дзейнасць і, што не менш важна, адстойвае сваю рэлігію ў змаганнях з 

іншаверцамі. Акрамя супрацьстаяння знешнім ворагам, сармат вымушаны быў 

змагацца і з унутранымі – грахамі і спакусамі. Наступная роля – гэта актыўны 

ўдзельнік грамадскага жыцця, які адстойвае свае ідэі і інтарэсы на соймах, 

прымае ўдзел у разборы судовых спраў, імкнецца да прасоўвання па кар’ернай 

лесвіцы. Для забеспячэння ўсяго гэтага шляхціцу неабходна было мець добрую 

адукацыю. Не апошняй была роля добрага гаспадара-зямяніна і галавы сям’і, 

які імкнецца забяспечыць усім добры ўзровень жыцця і абараняе сваіх 

падданых. 

У сваю чаргу жанчына, паколькі яна не ўваходзіла ў сферу публічнасці, 

павінна была канцэнтравацца на доме і рэлігійных практыках: быць набожнай 

хрысціянкай, падтрымліваць маральна і матэрыяльна сваю канфесію, у 

адпаведных традыцыях выхоўваць дзяцей, быць апорай для мужа. У выпадку 

смерці апошняга яна магла ўступіць у новы шлюб, але ў ідэале – павінна была 

сканцэнтравацца на духоўных практыках і рыхтавацца да ўласнай смерці. 

З асаблівасцей светапогляду католікаў і пратэстантаў можна адзначыць 

прыхільнае стаўленне апошніх да верацярпімасці і працы над дасягненнем 

роўнасці ўсіх канфесій у ВКЛ, у той час як католікі імкнуліся да поўнай 

гегемоніі ў рэлігійным жыцці. 

Праз прызму танаталагічных уяўленняў высвятляюцца асобы, якія 

ўваходзілі ў бліжэйшае кола чалавека, і выбудоўваецца іерархія сямейных 

каштоўнасцей. Так, найбольш востра перажывалася смерць дарослых родных, 

якія былі часткай бліжэйшага кола чалавека – гэта перш за ўсё бацькі і 

дарослыя дзеці, якія былі спадчыннікамі. Наступнымі былі муж ці жонка – іх 

смерць перажывалася даволі востра, перад смерцю аб іх дабрабыце думалі 

амаль столькі ж, колькі і аб дабрабыце дзяцей, але важнай асаблівасцю было 

непрацяглае гараванне, якое доўжылася каля года і скончвалася новым шлюбам 

праз год ці два пасля смерці папярэдняга мужа ці жонкі (асабліва гэта тычылася 
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мужчын). Пры гэтым смерці малых дзяцей вельмі часта не надаецца вялікай 

увагі, у першую чаргу таму, што ў тагачасным грамадстве малое дзіця не было 

яшчэ паўнавартасным чалавекам і часткай палітычнай і эканамічнай прасторы. 

Жаль па страце пералічаных вышэй членаў сям’і часцей за ўсё праяўляўся у 

форме фізічных разладаў. Апошнімі ў гэтым пераліку былі браты, сёстры, 

дзядзькі і цёткі, якія зрэдку трапляюць у дакументы асабістага паходжання, а 

калі і згадваліся там, то звычайна аўтары абмяжоўваліся канстатацыяй факта іх 

смерці. Адметнасцю з’яўляецца ўключэнне ў бліжэйшае кола слуг і кліентэлы 

[2; 4; 5; 9]. 

4. На падставе праведзенага даследавання мы даказалі, што ў перыяд з 

канца XVI па канец XVIII ст. роля смерці ў жыцці чалавека павялічваецца 

паступова, што праяўляецца праз дабрачынную дзейнасць і праз развіццё 

пахавальнай цырымоніі. 

Калі ў пачатку пазначанага перыяду рэдка можна было сустрэць 

распараджэнні ў дачыненні да міласціны, а пажаданні пра пахаванне зводзіліся 

да сціплых заўваг пра месца пахавання і абрад, то ў XVII–XVIII стст. тастатары 

ўжо распісваюць разгалінаваную сістэму паміну сваёй душы, старанна 

адзначаюць касцёлы і цэрквы, якім яны перадаюць грошы, фундуюць шпіталі, 

аптэкі і школы, а таксама выдзяляюць грошы на іх утрыманне. Паступова 

выдаткі на адзначаныя мэты павялічваюцца. 

Пахавальная цырымонія таксама развіваецца эвалюцыйным шляхам і 

дэманструе рост значэння смерці ў жыцці чалавека. Яна паступова 

пераўтвараецца ў тэатралізаванае відовішча, якое дэманстравала статус і ролю 

роду ў грамадстве. Pompa funebris была надзвычайна доўгім, працаёмкім і 

затратным мерапрыемствам. Тэатралізацыя і пампезнасць культуры барока 

пранікала паўсюдна. 

Яшчэ адным важным момантам, на які трэба звярнуць увагу, з’яўляецца 

аднолькавасць пахавальнага цырыманіялу ва ўсіх хрысціянскіх канфесіях. 

Нягледзячы на тое, што праваслаўныя і пратэстанты крытыкавалі католікаў за 

pompa funerbis, у XVII ст. яны таксама перанялі дадзеную традыцыю, у выніку 

пахаванні заможных пратэстантаў і праваслаўных перасталі адрознівацца ад 

пахаванняў заможных шляхціцаў-католікаў. Дадзены рытуал з’яўляўся 

характарыстыкай сармацкай культуры, якая яднала ўсіх прастаўнікоў 

шляхецкага саслоўя і дэманстравала працэс засваення танаталагічных 

уяўленнях шляхтай ВКЛ у канцы XVI–XVIII ст. Акрамя таго, сімвалічнасць 

пахавальнай цырымоніі стала не толькі важным сродкам сацыяльнай 

рэпрэзентацыі шляхты і роду, але і сродкам распаўсюджання танаталагічных 

вобразаў і ідэй, які актыўна выкарыстоўваўся царквой [2; 3; 8; 9]. 



19 

 

 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

 

Матэрыялы дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны 

пры падрыхтоўцы падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, агульных 

навучальных курсаў па гісторыі Беларусі ранняга Новага часу, у тым ліку па 

гісторыі культуры і рэлігіі, а таксама пры распрацоўцы спецыяльных курсаў 

для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў гістарычнага профілю. Вынікі і 

палажэнні дысертацыі таксама могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 

абагульняючых навуковых і навукова-папулярных прац па гісторыі Беларусі 

ХVІ–ХVІІІ стст., спецыялізаваных прац па гісторыі ментальнасці, культуры і 

рэлігіі, для падрыхтоўкі навукова-папулярных лекцый, скіраваных на 

папулярызацыю беларускай культуры і гісторыі. 
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РЭЗЮМЭ 

 

Стахно Ніна Валер’еўна 

 

Танаталагічныя ўяўленні шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XVI–

XVIII ст. 

 

Ключавыя словы: шляхецкая культура, смерць, танаталогія, 

сацыякультурнае жыццё, Вялікае Княства Літоўскае, Рэч Паспалітая, XVIІ 

стагоддзе, XVIIІ стагоддзе. 

Мэта даследавання заключаецца ў выяўленні комплекснага ўплыву, які 

аказалі рознаканфесійныя танаталагічныя ўяўленні на сацыякультурнае жыццё 

шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў канцы XVI–XVIIІ ст. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя, спецыяльна-гістарычныя і 

междысцыплінарныя (case study, дыскурс-аналіз). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню ў гістарыяграфіі 

танаталагічныя ўяўленні разгледжаны як комплексная з’ява, частка 

сацыякультурнага жыцця шляхты Вялікага Княства Літоўскага, якая 

адыгрывала значную ролю ў фарміраванні і развіцці каштоўнасных 

арыентацый. Аўтарам былі вызначаны асаблівасці танаталагічных уяўленняў 

шляхты, якія сфарміраваліся пад уплывам ідэалогіі сарматызму. Была выяўлена 

шматступенная разгалінаваная сістэма вобразаў смерці, што функцыянавалі ў 

шляхецкім асяроддзі; вызначаны шляхі і сродкі распаўсюджання 

танаталагічных уяўленняў і вобразаў заснаваных на іх. Сфарміравана мадэль 

іерархіі сацыяльных каштоўнасцяў. Прасочаны паступовы рост уплыву 

танаталагічных уяўленняў на розныя сферы сацыякультурнага жыцця праз 

уцягненне значнай колькасці шляхты ў дабрачынную дзейнасць і павелічэнне 

выдаткаў на яе, а таксама развіццё пахавальнай цырымоніі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню атрыманых вынікаў: Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны ў навуковай і навучальнай дзейнасці 

як па гісторыі Беларусі, так і па гісторыі культуры і рэлігіі. Матэрыялы 

дысертацыйнага даследавання могуць быць пакладзены ў аснову падрыхтоўкі 

навукова-папулярных лекцый і работ, скіраваных на папулярызацыю 

беларускай культуры і гісторыі. 
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Стахно Нина Валерьевна 

 

Танатологические  представления шляхты Великого Княжества Литовского  

в конце XVI–XVIII в. 

 

Ключевые слова: шляхетская культура, смерть, танатология, 

социокультурная жизнь, Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая, XVIІ 

век, XVIIІ век. 

Цель исследования заключается в выявлении комплексного влияния, 

которое оказали разноконфессиональные танатологические представления на 

социокультурную жизнь шляхты Великого Княжества Литовского в конце 

XVI–XVIII в. 

Методы исследования: общенаучные, специально-исторические и 

междисциплинарные (case study, дискурс-анализ). 

Полученные результаты и их новизна: Впервые в историографии 

танатологические представления рассмотрены как комплексное явление, часть 

социокультурной жизни шляхты Великого Княжества Литовского, которая 

играла значительную роль в формировании и развитии ценностных ориентаций. 

Автором были определены особенности танатологических представлений 

шляхты, которые сформировались под влиянием идеологии сарматизма. Была 

выявлена многоступенчатая разветвлённая система образов смерти; определены 

пути и средства распространения танатологических представлений и образов 

основанных на них. Сформирована модель иерархии социальных ценностей. 

Прослежен постепенный рост влияния танатологических представлений на 

различные сферы социокультурного жизни через вовлечение значительного 

числа шляхты в благотворительную деятельность и увеличение расходов на 

неё, а также развитие погребальной церемонии. 

Рекомендации по использованию полученных результатов: 

Результаты исследования могут быть использованы в научной и учебной 

деятельности как по истории Беларуси, так и по истории культуры и религии. 

Материалы диссертационного исследования могут быть положены в основу 

подготовки научно-популярных лекций и работ, направленных на 

популяризацию белорусской культуры и истории. 
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SUMMARY 

 

Stakhno Nina 

 

Thanatological views of the szlachta of the 

Great Principality of Lithuania at the end of the XVI–XVIII century. 

 

Key words: nobility culture, death, thanatology, sociocultural life, Great 

Principality of Lithuania, Rzeczpospolita, XVII century, XVIII century. 

The purpose of the study is to identify the complex influence of multi-

confessional thanatalogical views on the sociocultural life of the Great Principality of 

Lithuania’s nobility at the end of the XVI –XVIII centuries.  

Research methods: general scientific, special-historical and interdisciplinary 

(case-study, discourse analysis). 

The results and their novelty: For the first time in historiography, 

thanatalogical views are considered as a complex phenomenon, a part of the 

sociocultural life of the nobility of the Great Principality of Lithuania, which played a 

significant role in the formation and development of values orientations. The author 

has analyzed the peculiarities of thanatalogical views of the nobility formed under the 

influence of sarmatism. The author has described a sophisticated system of death 

images that functioned in the nobility environment and the ways and means of 

dissemination of thanatalogical views and images based on these views. She also has 

reconstructed the hierarchy of social values. The author has searched a gradual 

increase of thanatological views influence on different spheres of social and cultural 

life through the involvement of a significant part of the nobility in charity activity and 

an enlargement of expenditures on charity, as well as the development of a funeral 

ceremony. 

Recommendations on the use and application: The results of the study could 

be used in scientific and educational activities both on the history of Belarus and on 

the history of culture and religion. Materials of the dissertation research could be 

used as a basis for popular science lectures and papers aimed the promotion of 

Belarusian culture and history. 

 


