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П РА В О С Л А В И Е  В С О Ц И О К У Л Ь Т У РН О Й  
И С Т О Р И И  Б Е Л А Р У С И

УДК 94(476)
JI.C . Адзінец, А.У. Л ітвінскі

(г. Баранавічы, Беларусь)
ГЕОРГШ  КАШ СКІ -  ЗМАГАР ЗА ЗАХА ВАННЕ 
IАДРАДЖ ЭННЕ ПРАВАСЛАЎЯ НА БЕЛАРУСІ

У жніўні 2008 г. адзначаецца 15-годдзе кананізацыі славутага ўкраінска- 
га і беларускага праваслаўнага дзеяча XVIII ст. Георгія Каніскага [5, с. 85]. ё н  
вядомы як асветнік, палеміст, драматург. Апе ўсё ж можна з упэўненасцю 
сцвярджаць, што дамінантай яго дзейнасці была барацьба за захаванне і 
адраджэнне праваслаўя на Беларусі.

Весці гэтую барацьбу ў канкрэтна-гістарычных умовах, што склаліся на тэ- 
рыторыі Рэчы Паспалггай у апошні перыяд яе існавання, было вельмі няпроста. 
Кіруючыя колы “дзяржавы абодвух народаў” глядзелі на праваслаўных вельмі 
падазрона, лічачы іх непажаданым элементам у грамадскай структуры. Пад- 
трымку праваслаўнай царкве на тэрыторыі Рэчы Паспалітай аказваў афіцыйны 
Пецярбург, аднакдадзеная падтрымка магла скампраметаваць царкву, паколькі 
тыя, хто настойваў на жорсткай пазіцыі ў адносінах да дысідэнтаў, гэтую самую 
падтрымку выкарыстоўвалі ў якасці антыправаспаўнага аргумента.

У сувязі з гэтым не трэба здзіўляцца таму, што ў пачатку другой паловы 
XVIII ст. на ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай існавала толькі адна праваслаў- 
ная епархія — Беларуская, з цэнтрам у Магілёве. “Маглі вы яшчэ бачыць у ёй 
нейкую колькасць цэркваў праваслаўных, але і тыя на пуні і хлеўнікі падоб- 
ны, а не на храмы хрысціянскія”, -  адзначаў у адной са сваіх пропаведзяў 
Г. Каніскі [1, с. 203].

У такіх умовах ад Георгія Каніскага, які ў 1755 г. заняў епіскапскую ка
федру ў Магілёве, патрабаваліся настойлівасць і энергічнасць у спалучэнні з 
вытрымкай і тактоўнасцю. ё н  імкнуўся заручыцца падтрымкай апошняга ка- 
раля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, дамогся ў таго аў- 
дыенцыі і быў блізкі да поспеху, паколькі ў 1765 г. кароль абяцаў вярнуць 
праваслаўным іх правы, культавыя і манастырскія будынкі. Падчас аўдыен- 
цыі магілёўскі епіскап выступіў з пераканаўчай прамовай у абарону не толькі 
праваслаўных, але і іншых дысідэнтаў. Гэтая прамова, перакладзеная на 
шэраг еўрапейскіх моў, разглядалася ў свай час як выдатны ўзор абароны 
верацярпімасці [5, с. 85].

Аднак Станіслав Аўгуст Панятоўскі, які фактычна ўсё сваё жыццё паміж 
некім і нечым вагаўся, не стрымаў слова [4, с. 144]. Бопьш за тое, узнікла 
непасрэдная пагроза жыццю епіскапа, і ён у 1768 г. вымушаны быў эмігра- 
ваць у Расію [5, с. 85]. Каталіцкія колы Рэчы Паспалітай не маглі дараваць
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іерарху актыўнай ролі ў дзейнасці Слуцкай канфедэрацыі (вядома, што 
Г. Каніскі быў запрошаны для складання яе Акта і прызначаны членам шмат- 
баковага суда паміж праваслаўнымі, католікамі і уніятамі) [2, с. 24].

Т акм  чынам, спроба Г. Кан\скага знайсйі кампрэдмс г ̂ падаад\ Рэчы Г\ас- 
палітай скончылася няўдачай. Аднак у сваёй дзейнасці па адраджэнні пра- 
васлаўя магілёўскі епіскап выкарыстоўваў не толькі палітычныя сродкі. Вы- 
пускнік, а потым выкладчык і рэктар Кіева-Магілянскай акадэміі, ён вялікую 
увагу ўдзяляў справе асветы праваслаўнага люду. У 1757 г. Г. Каніскі звяр - 
нуўся з граматай да беларускага праваслаўнага духавенства, у якой пера- 
конваў, што навучаць народ ёсць найпершая і галоўная справа пастырская, 
бо без навучання не будзе веры [1, с. 203].

Стан праваслаўнай адукацыі ў той час быў бядотным, што, на думку 
Г. Каніскага, тлумачылася фактычнай забаронай праваслаўным мець свае 
школы і семінарыі, а таму не толькі ніжэйшага саслоўя людзі, але і само 
дваранства у крайняй прастаце і невуцтве вымушана быць” [1, с. 203]. Гзта, 
між іншым, істотна зніжала канкурэнтаздольнасць праваслаўя ў ідэйнай ба~ 
рацьбе з іншымі канфесіямі, Дадзены факт выдатна ўсведамляў Г. Каніскі. 
У пісьме да архімандрька Данскога ён з сумам адзначаў, што сустракаўся з 
многімі праваслаўньімі святарамі, якія ні на рускай, ні на польскай мове пісаць 
не ўмелі, а некаторыя з іх не ведалі нават колькасці запаведзяў і таінстваў [3, 
с. 32]. Зразумела, такое становішча было ненармальным.

Магілёўскі епіскап імкнуўся выправіць дадзенае становішча. Адным з ме- 
рапрыемстваў у гзтым накірунку было адкрыццё ў 1757 г. ў Магілёве сярэдняй 
праваслаўнай навучальнай рэлігійнай установы на ўзор Кіева-Магілянскай 
акадэміі -  Магілёўскай духоўнай семінарыі [1, с, 203]. За год да гэтага ім былі 
адкрытыя пачатковыя класы семінарыі, у якіх вучні атрымлівалі элементар- 
ныя веды катэхетычнага характару.Важнай падзеяй таго ж, вельмі плённага ў 
жыцці Г. Каніскага, 1757 г., было заснаванне пры магілёўскім архірзйскім доме 
друкарні і перавыданне скарочанага тэкста “Катзхізіса" Феафана Пракаповіча 
у перакладзе самаго Г. Каніскага на “рускі дыялект” [4, с. 144].

Спрыяльныя ўмовы для дзейнасці Г Каніскага склаліся з 1772 г., калі Ус- 
ходняя Беларусь разам з Магілёвам увайшла ў склад Расійскай імперыі, у якой 
праваслаўе мела статус дзяржаўнай рэлігіі. Можна зразумець іерарха, калі ён 
загадаў напісаць на надмагіллі, шта 17 гадоў змагаўся з ваўкамі, а 22 гады правёў 
у спакоі з авечкамі [2, с. 94]. Аднак не такім ужо бестурботным было жыццё 
кіраўніка Магіпёўскай епархіі пад расійскім скіпетрам. 3 моманта вяртання епіс- 
капа на кафедру ў Магілёў у 1772 г. важнейшым накірункам яго дзейнасці стала 
павелічэнне колькасці праваслаўных за кошт уніяцкага насельніцтва. Адразу 
пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 г. епіскап Георгій звярнуўся да 
імператрыцы Кацярыны II з просьбай аб пераводзе уніятаў у праваслаўе. Ужо 
9 кастрычніка 1772 г. Г. Каніскі паведаміў Свяцейшаму Сіноду аб тым, што уніяц- 
кія святары і цалыя прыходы просяць прыняць іх у праваслаўе. За 1772 -17 75  гг. 
у яго сабралася 35 такіх прашэнняў [3, с. 6]. У 1781 г. ён паведаміў аб далучэнні 
да праваслаўя звыш 85 тыс. прыхаджан [3, с. 6].

Асоба Г. Каніскага цікавая яшчэ І тым, што захаванню непарушнай вер- 
насці гіраваслаўнай традыцыі спрыялі яго публічныя прамовы і царкоўныя
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пропаведзі. Усяго ім складзена каля 80 (апублікавана 78) прамоў і пропавед- 
зяў (слоў) [1, с. 202-203]. ён аўтар гістарычных запісак пра Магілёўскую епар- 
хію. Г. Каніскі таксама збіраў дакументы па гісторыі праваслаўнай царквы 
(каралеўскія граматы і інш.) [4, с. 145].

Такім чынам, шматгранная дзейнасць Георгія Каніскага спрыяла заха- 
ванню і адраджэнню праваслаўнай царквы на землях Беларусі. Дзякуючы 
яго намаганням Беларуская епархія з цэнтрам у Магілёве ператварылася ў 
апору праваслаўя.

Літаратура
1. Асветнікі зямлі Беларускай: энцыкл. даведнік / рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш.; 

маст. У.М. Жук. — Мінск: БелЭн, 2001. -  496 с.
2. Грыгаровіч, І.І. Беларуская епархія / І.І. Грыгаровіч. -  Мінск : БелЭн, 1992. -  

102 с.
3. Канфесіі на Беларусі (канец X V III-X X  стст.) В.В. Грыгор’ева, У.М. Заваль- 

шок, У.І. Навіцкі, А.М. Філатава; навук. рэд. У.І. Навіцкі. - Мінск: ВП “Эка- 
перспектыва”, 1998. -  340 с.

4. Рэлігія і царква на Беларусі: энцыкл. даведнік/ рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. -  
Мінск: БелЭн, 2001. -  368 с.

5. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / Беларус. энцыкл.; рэдкал.: 
Г.П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш. -  Мінск: БелЭн, 1997. — Т. 4. -  432 с.

УДК 348.71
Г.И. Близнец (г. Гомель, Беларусь) 

ВЛИЯНИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА  
НА ПОЛИТИКО-ПРАВОВУЮ КУЛЬТУРУ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Образование государства у восточных славян сопровождалось появле
нием и развитием политико-правовой идеологии. Общепризнанным являет
ся тот факт, что принятие православного вероисповедания оказало решаю
щее воздействие на развитие русской политико-правовой культуры. Пере
ход Руси от язычества к христианству, совершенный в 988 г., можно назвать 
ключевым событием русской истории. Крещение Руси следует трактовать 
не только как политический маневр князя Владимира, стремившегося укре
пить отношения между Русью и Византийской империей, но и как одну из 
попыток Владимира создать единую культуру Киевской Руси [1, с. 7].

Бесспорно, что христианство распространилось в Киеве задолго до Вла
димира. Бесспорно, что отношение к христианству князей и дружины меня
лось. Из договоров с греками видно, что при Игоре оно было сочувствен
ным, а при Святославе равнодушным, но всегда терпимым.

Положение резко меняется при Владимире. За одно десятилетие он про
вел две конфессиональные реформы -  сначала языческую, в 988 г. христи
анскую. Побуждения, надо полагать, оба раза были схожими: Владимир счи
тал, что единению Руси может и должна соответствовать и способствовать 
единообразная культура, в тех условиях -  единая вера. Рассказ летописи
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