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стало существовать, и вместо них осенью 1820 г. было орга
низовано объединение “ филаретов” (любителей добродетели). 
Главной целью филаретизма являлось раскрытие во всех сло
ях общества истинного предназначения науки как способа 
служения общему благу. В связи с этим филареты стреми
лись ликвидировать недостатки школьного образования, т.е. 
сориентировать или определить студентов в выборе специ
альности, развивать их общественную активность. Кроме того, 
филареты должны были положить начало объединению ви- 
ленской студенческой молодежи. Позже политическая направ
ленность филоматов и филаретов еще более определилась. Мо
лодежь не желала ограничиваться лишь наукой и нравствен 
ностью, явно усиливалось тяготение к политике, к практической 
революционной деятельности. Как утверждал Я.Чечот, необ
ходимо действовать так, чтобы каждый человек учился мыс
лить как законодатель, а также знал, как следует поступать.

6. В заключение необходимо отметить, что политико-пра
вовые взгляды филоматов (филаретов) являлись довольно 
прогрессивными и передовыми для своего времени. Заботясь 
прежде всего о своем народе, они пытались воспитать и под
готовить новое, молодое поколение для дальнейших полити
ческих преобразований в обществе.

ПРАБЛЕМА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭПЛЯВАННЯ РЭКІІГІЙНАЙ 
ДЗЕШ1АСЩ ЎЗАХОДНЕРУСІСЦКАЙ ПСТАРЫЯГРАФП

А.У. Літвікскі

Заходнерусізм — досыць уплывовы кірунак у грамадска- 
палітычным жыцці Беларусі другой паловы XIX — пачатку 
X X  ст. Яго ідэялогія адмаўляла існаванне самастойнага бела 
рускага этнасу, бо не бачыла ў ім асобнай ад рускага народа 
сутнасці і базіравалася на славянафільскай інтэрпрэтацыі гісто 
рьп ў яе дачыненні да Бел ару сі. Як вядома, славянафільства 
лічіла рэлігію асновай цьшілізацыі, таму заходнерусісты, ка 
рыстаючыся падтрымкай прадстаўнікоў расійскай улады ў 
рыгіёне, ў аснову сваёй практычнай дзейнасці паклалі бараць 
бу за насаджэнне ў “ Западной России” (Беларусі, Літве і Украі 
не) праваслаўя і падрыў пазіцыяў каталіцызму, паколькі тэзіс 
аб безумоўнай перавазе першага над друтім з'яўляўся “аль- 
фай і амегай” славянафільскай філасофіі і гісторыі.

129

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



У той жа час гісторыкі-заходнерусісты (М.В.Каяловіч, 
П.В.Баброўскі, П.Дз.Бранцаў, П.М.Жуковіч і інш.), працягва- 
ючы традыцыі дваранскай гістарыяграфіі (а ў некім сэнсе, і 
ўсёй раеійскай), падкрэслівалі ролю дзяржавы ў гістарычным 
развіцці. Высвятленне пытання аб суадносінах рэлігійна-кан- 
фесійнага і дзяржаўна-палітычнага пачаткаў у жыцці гра- 
мадства ў разуменні гісторыкаў дадзенай школы з“ яўляецца 
вельмі. важным для аналізу яе канцэпцыі

Праблема дзяржаўнага рэгулявання рэлігійнай дзейнасці 
разглядаецца заходнерусісцкімі навукоўцамі на прыкладзе 
гісторыі BKJI, Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі. Прызна- 
ючы прыарытэт рэлігіі ў адносінах да іншых сфераў грамад- 
скага жыцця, яны, аднак, прызнаюць і накіроўвальную ролю 
дзяржавы, перш за ўсё манархічнай улады як яе ўвасаблення, 
ў рзлігійным пытанні. Гэта падкрэсліваецца і тым, што ў ас- 
нову перыядызацыі гісторыі “ Западной России” пакладзены 
прынцьшы прыналежнасці гэтага рэгіёна да той ці іншай дзяр
жавы, і тым, што дзяржаўна-палітьгчныя акты, накшталт Крэў 
скай або Гарадзельскай уніяў разглядваюцца як вехі, што 
вызначалі далейшае рэлігійнае жыходё гэтага рэгіёна.

Гісторыкі дадзенага кірунку не сумняваліея, па сутнасці, 
ў праве ўладаў вышейпералічаных дзяржаваў умешвадца ў 
рэлігійна-канфесійную сферу жыццядзейнасці грамадства. 
Уяўленне аб аўтаномным ад дзяржавы існаванні апопшяй 
ім не ўласцівае. Гэта тлумачыцца некалькімі фактарамі. Па- 
перша е, на гэтых навукоўцаў аказываў упльгў традіцьшны для 
рускай гістарыясофскай думкі тэзіс аб “ священном царстве” 
як ідзальнай форме дзяржаўнай пабудовы, ў якім свецкая і 
духоўная ўлады знітаваны ў адно. Ідэя незалежнасці “горада 
Бога” ад “ зямнога горада” , болып за тое, прымата першага 
над апошнім, характерная з часоў Аўгусціна для заходняга 
хрысціянства, адмаўляецца імі ў рэзкай форме. Па-другое, та
кое ўяўленне супярэчыла б краевуголънаму для славянафіль- 
ства пастулату аб саборнасці, якая ў прадстаўнікоў позняй 
яго шгыні, да як ой адносіліся заходнерусісты, часта разумеўся 
спрошчана, у блізкай да вядомай увараўскай трактоўкі — “ са- 
мадзяржаўе, праваслаўе, народнасць” . Пры гэтым Расійская 
дзяржава разглядалася імі як прыклад для пераймання. ІІа- 
трэцяе, сінадальная практыка гэтай самай дзяржавы, пры якой 
праваслаўнае духавенства адыгрывала ролю чыноўнікаў, так- 
сама не спрыяла адстойванню думкі аб свабодзе сумлення ў 
яе грамадска-палітычнай праяве.
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Аднак, калі прызнаецца права дзяржавы на кантроль за 
царквой, то ў такім выпадку сама дзяржава ацэньваецца ў 
залежнасці ад таго, які кірунак гэтага кант ролю. Крытэрыем 
такой адэнкі для М. В. Каяловіча, яго аднадумцаў і паслядоўн- 
ікаў з' яўлялася стаўленне ўладаў да праваслаўя. Тыя палі- 
тыкі, якія станоўча ставіліся да яго, заслугоўвалі ў гісторы- 
каў дадзенай ййсолы павагу за сваю дзейнасць, і, наадварот, 
асуджалася пракаталіцкая палітыка дзяржаўных дзеячоў 
кшталту Ягайлы ці Жыгімонта Кейстутавіча. I хадя часам 
праводзідца пэўная дыферэнцыядыя іх учынкаў і адзнача- 
юцца іх  многія дадатныя якасці, ў адносінах да рэлігійнай 
палітыкі вышэйзгаданы крытэрый не меняедца. ІІаколькі 
гісторыя BKJ1 і Рэчы Паспалітай паказваецца гісторыкамі- 
заходнеруеістамі як неадхільнае наступление каталіцызму на 
беларускія, украінскія і літоўскія землі, то амаль усе кіраўнікі 
гзтых дзяржаваў падлягаюць у гэтых навукоўцаў асуджэнню 
за ўціск праваслаўя. Пры гэтым паказальна, что ўся пабудо- 
ва дзяржавы ў якасці сістэмы грамадска-палітычных і пра- 
вавых інстытутаў фактычна ў іх працах істотна не аналізуец- 
ца. У сувязі з гэтым так і не раскрываюцца прычыны 
“польского триумфа” . Замест гэтага робіцца пералік Шматлікіх 
крыўдаў, нанесеных праваслаўнымі ўладамі Рэчы Паспалі- 
тай. У самой ступені разглядаецца праблема рэгулявання рэ- 
лігійных адносінаў рознымі ххрававымі актамі, да прыкладу, 
Статутамі ВКЛ. Затое падкрэсліваецца значэнне знешнепа 
літычнага фактара ў вызначэнні кірунку палітыкі ў галіне 
рэлігійна-канфесійнага жыцця.

Найгоршым здзяйсненнем Рэчы Паспалітай М.В. Кая- 
ловіч і яго аднадумцы лічадь Берасцейскую царкоўную унію 
1596 года. Яны не пашкадавалі чорнай фарбы для гэтай пад- 
зеі, паколькі “уния основывалась на коварстве и обмане” . Унія, 
як наказана у. шматлікіх працах гэтых гісторыкаў, адразу 
была' падтрымана уладамі Рэчы Паспалітай. Апошнія ўзялі 
курс на выкараненне праваслаўя, таму щто пачалі кіравацца 
фармальна-юрыдьгчньш падыходам — паколькі праваслаў- 
ныя іерархі заключылі унію, то асобнай праваслаўнай царк- 
вы не магло ўжо існаваць Такі падыход рашуча аспрэчваўся 
гісторьікамі заходнерусістамі. Гвалтоўнасць аб’яднання цэр- 
кваў выклікала, на іх думку, разнастойныя акты пратэста, най- 
больш сумнавядомьш з якіх стала забойства ўніяцкага архі- 
епіскапа І.Кунцэвіча жыхарамі Віцебска ў 1623 г. Разгляду 
гэтай падзеі, у. тым ліку і рэакцыі на яе ўлады (канкрэтна
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канцлера Jl.Caneri) прысвечана нямала старонак іх навуко- 
вых работ. Як лічць М.В.Каяловіч, Сапега “ был вынужден, 
что если оказать теперь малейшие снисхождения православ
ным и бросить тень на унию, то история Кунцевича может 
повториться в очень многих местах...” і ггрывядзе да гібелі 
дзяржаву. Асуджаючы эксцэсы, иадобныя да віцебскага, Кая- 
ловіч тым не менш падкрэслівае, што яны былі справакава- 
ны самой дзяржавай бяздумнай падтрымкай уніі. “ ...Гибель
но слитие интересов государства с интересами латинства — 
пад такой высноваю М .В.Каяловіча маглі падпісацца і
В.Ц.Баброўскі, і П.Дз.Вранцаў, і П.М.Жуковіч. Таму заняпад 
Рэчы Паспалітай і яе падзелы былі, на іх думку, заканамер- 
нымі вынікамі існавання гэтай, прасякнутай “духом латин
ства” дзяржавы.

Характарызуючы становішча беларускіх зямляў у складзе 
Расійскай імперьгі, гісторьпсі дадзенага кірунку ўсяляк віта- 
юць тыя меры царскага ўрада, якія прымаліся ім з мэтай як 
мага найхутчэйшага “ воссоединения” уніятаў з расійскім 
праваелаўем. Гэтыя меры нібыта заўжды сустракалі отаноў 
чы водгук у беларускага народа. У той жа час М.В.Каяловіч і 
яго прыхільнікі еа скрухай адзначаюць непаслядоўнасць дзе- 
янняў у самадзяржаўя ў кірунку ліквідацыі уніі. Адным з 
фактараў, які спрыяў падрыву каталіцкага ўплыву, яны лічаць 
распаўсюджванне на далучаных землях рускага землеўладан- 
ня. Сацыяльна-эканамічны змест гэтай з’ явы разглядаецца 
імі ў вельмі малой ступені.

Скасаванне ў 1839 г. царкоўнай уніі ў  апісагогі прадстаў- 
нікоў заходнерусізму паказваецца як цалкам заканамерная, 
быццам бы падрыхтаваная ўсёй логікай гісторыі падзея. У 
сувязі з гэтым высокую ацэнку атрымала ў гістарыяграфіі 
заходнерусізму дзейнаець Мікалая I ў гэтым кірунку. Сама 
ж  ліквідацыя ўніі параўноўваецца з адменай прыгоннага пра
ва і называецца “ событием величайшей важности в жизни 
северо-западного края...” . Зразумела, што пры такім аднаба- 
ковым падыходзе да гэтага вельмт складанага пытання гісто- 
рыі Беларусі амаль цалкам ігнараваліся факты гвалтоўнага 
далучэння ўніятаў да праваслаўнай царквы.

Такім чынам, гісторьпсі заходнерусісхцсай плыні ўдзялялі 
шмат увагі праблеме ролі дзяржавы ва ўрэгуляванні міжкан- 
фесійных адносінаў, але іх адназначная культурна-гістарыч 
ная арыентацыя на праваслаўе перашкаджала аб’ ектыўнаму 
асвятленню дадзенай навуковай праблематыкі.
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