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тарабеларуская культура перажывала 
ў X V I —  пачатку X V II ст. перыяд ро~ 
сквіту, які быў бы немагчымы ў  неа- 
дукаваным грамадстве. Невыпадкова 
на тагачасных беларускіх землях фар- 
міруецца сістэма асветы, адпаведная 
новаму часу: узнікаюць пратэстанцкія, 
каталіцкія і праваслаўныя школы. Яны 

ўсё часцей адкрываюцца ттры кляштарах, саборах, цэрквах і 
зборах. Акрамя школьнага шырокае распаўсюджанне па-ра- 
нєйшаму мела індывідуальнае навучанне. Побач з  майстрамі 
рамёстваў дзейнічалі і «майстры граматы». Аб дзейнасці 
першых навучальных устаноў на Магілёўшчыне засталося 
вельмі мала звестак. Тым не менш гістарычныя дакументы 
відавочна сведчаць, што ў X V II—X V III стст. украінскія і  ма~ 
гілёўскія землі знаходзіліся ў  адной культурнай прасторы, а 
іх узаемасувязі і ўзаемаўплывы ярка выявіліся ў  галіне асве
ты і школьнай адукацыі, найперш праваслаўнай.

Першанраходцамі на новым этапе развіцця асветы і 
адукацыі на беларускіх землях можна лічыць кальвіністаў і 
арыян, якія здолелі стварыць у другой палавіне X V I —  пачат
ку X V II ст. сваю школьную сетку. Н а ўсходніх землях Бела- 
русі найболын шырокае распаўсюджанне сярод пратэстанц- 
кіх плыняў атрымаў кальвінізм. Гэтага веравызнання сталі 
прытрымлівацца многія багатыя і ўплывовыя князі І магна
ты. Радзівілы, Сапегі, Глебавічы, Хадкевічы, Валовічы, Кішкі 
выдавал і кнігі, адкрывалі школы, садзейнічалі вывучэнню 
роднай мовы. У 1570 г. у  Беларусі налічваліся 163 кальвінскія 
зборы. На Магілёўшчыне яны дзейнічалі ў М аіілёве, Оршы, 
Шклове1.

Каталіцкія навучальныя ўстановы на тэрыторыі Бе
ларусі был і прадстаўлены саборнымі, кафедральнымі, мана- 
стырскімі, дыяцэзіяльнымі школамі. Магнатаў абслугоўвалі 
прыватныя педагогі. Станаўленіпо навукі, развіццю еўрапей- 
скай сістэмы адукацыі ў Беларусі спрыяла дзейнасць каталіц- 
кай арганізацыі «Таварыства Ісуса». У X V II ст. намаганнямі

езуітаў школы і калегіумы былі створаны ў  Оршы, Бабруй- 
ску, Магілёве, Мсціславе і іншых гарадах усходняй Беларусі2. 
Невялікія школы існавалі пры езуіцкіх рэзідэнцыях і місіях у  
Клімавічах, Расне. Езуіцкія школы давалі агульнадаступную, 
бясп латную адукацыю на дастаткова высокім узроўні. 3  мэтай 
прыцягнення моладзі ў езуіцкія школы навучанне ў іх  вялося 
не толькі на лацінскай, польскай, але і на беларускай мовах.

Адзін з  самых вядомых у  Беларусі Аршанскі езуіцкі 
калегіум быў адкрытьт ў 1612 г. З  1618 г. пры ім  працавала 
школа граматыкі, з 1623 г. —  паэтыкі, з 1634 г. —  рыторыкі,
з  1696 г. —  логікі, а  з  1724 г. — філасофіі. У 1740— 1770-х гг. 
калегіум стаў вышэйшым з няпоўным курсам філасофіі. Пры 
ім была адкрыта музьгчная бурса для дзяцей беднай шлях
ты. Установа мела свае батанічны і фруктовы сады, алтэку і 
бібліятэку. У гэтым калегіуме быў распрацаваны і выдадзе- 
ны «Аршанскі кодэкс» — зборнік папулярных драм і  інтэр- 
медый эпохі барока, якія ставіліся ў тэатрах многіх гарадоў 
Рэчы Паспалітай3.

У Магілёве езуіцкая рэзідэнцьш, заснаваная вядо- 
мым царкоўным дзеячам Я. Здановічам, дзейнічала ў  1680— 
1779 гг. Рэзідэнцыі падпарадкоўваліся езуіцкія місіі ў  Гомелі, 
Фашчаве, Хальчы, Чачэрску і інш. Каля 1684 г. пры рэзідэн- 
цыі была адкрыта музычная бурса, з  1691 г. працавала школа. 
3 1 7 4 0  г. у калегіуме было 5 класаў. Вывучаліся лацінская, грэ- 
чаская, французская, нямецкая мовы, матэматыка, гісторыя4. 
Пры калегіуме мелася бібліятэка, у якой захоўваліся 5000 та- 
моў кніг, калекцыя каралаў і манет.

Развіццё пратэстанцкай і каталіцкай агульнадаступ- 
най школьнай адукацыі мела відав очную нразаходнюю ары- 
ентацыю і стала выклікам для праваслаўнай супольнасці, 
якая ўласнай адукацыйнай традыцыі да таго часу яш чэ не 
выпрацавала. Але адказ патрабаванням часу быў дастатко
ва хутка знойдзены. Праваслаўнае насельніцтва не жадала 
саступаць прадстаўнікам іншых веравызнанняў як у  плане 
матэрыяльнага дабрабыту, так І ў духоўнай сферы. У  1585 г, 
была адкрыта брацкая школа ў Вільні, а ў 1586 г. пачала пра-
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цаваць Львоўская школа, якая стала першай брацкай школай 
в а ўкраінскіх землях. Пры падтрымцы праваслаўнай шляхты 
ў канцы X V I — пачатку X V II ст. у  Вільні, Львове» Магілёве, 
Брэсце, Луцку, Галоўчыне, Кіеве, Мінску, Пінску, Слуцку, 
Крычаве, Мсціславе, Оршы, Шклове, Полацку і іншых бела- 
рускіх і ўкраінскіх гарадах утварыліся буйныя праваслаўныя 
брацтвы. Гэтыя рэлігійна-нацыянальныя арганізацыі права- 
слаўнага гарадскога насельніцтва Беларусі і Украіны ў  X V I— 
X V III стст. арганізоўвалі свае брацкія школы. Да пачатку
XV II ст. у  Рэчы Паспалітай існавала ўжо каля ЗО такіх школ.
3  пункту гледжання агульнаеўрапейскіх працэсаў іх  узніх- 
ненне можна разглядаць у кантэксце станаўлення гарадскіх 
і цэхавых школ Еўропы.

У 1577 г. разам з атрыманнем мащэбургскага права 
Магілёву было дазволена ствараць гарадскія школы, але з-за  
Лівонскай в айны горад не здолеў скарыстацца гэтым даз- 
волам. Толькі ў  1590— 1592 гг. у  ліку пертпьтх на беларускіх 
землях магілёўскія мяшчане стварылі ў  горадзе брацтва і 
адкрылі брацкую школу пры Спаскім манастыры5. У  М агі- 
лёўскай школе, як і  ў Віленскай, з самага пачатку выкладалі
4  мовы: царкоўнаславянскую, «простую мову» (беларускую), 
латынь І польскую, а таксама вывучалі дыялектыку, рыторы- 
ку, арыфметыку, геаметрыю, астраномію, геаграфію. Наву- 
чанне вялося на царкоўнаславянскай і  беларускай мовах6.

У гэты ж перыяд узніклі брацкія школы ў Шклове пры 
Баркулабаўскім манастыры, у  Куцейне пад Оршай і Буйнічах 
пад Mariлёвам. У школах навучаліся дзеці розных слаёў га
радскога насельніцтва. Выхаванне дабрачынца-хрысціяніна 
стала галоўнай задачай выхаваўчага працэсу таго часу.

Вучэбна-выхаваўчы працэс брацкіх школ рэгламен- 
таваўся статутамі, у аснове якіх ляжалі педагагічньм прын- 
цыпы, распрацаваныя ў  статуце Львоўскай брацкай школы. 
У статуце Магілёўскай брацкай школы 1597 г. прама гаво- 
рыцца: «беручы прыклад з  іншых месцаў», што хутчэй за 
ўсё ўказвае на запазычанне з вучэбнай праграмы Львоўскай 
брацкай школы 1590 г.5 Брацтва, якое наймала на працу на- 
стаўнікаў, строга сачыла за іх працай і  маральнасцю. Ад 
настаўніка патрабавалася быць набожным, разумным, ла- 
годным, устрыманым, не гняўлівым, ён не павінен піць, рас- 
пуснічаць, займацца ліхвярствам, чарадзействам і байкака- 
зацельствам, зайздросціць, быць срэбралюбцам і памагатым 
ерасі, але павінен быць набожнасці «паспяшыцелем» і інш. 
Статут даваў настаўніку права «не па-тыранску, але па-на- 
стаўніцку» караць вучняў. Адпаведна статуту вучні павінны 
былі прыходзіць на заняткі ў  строга вызначаны час. Старзй- 
шыя сядзелі бліжэй да настаўніка, які знаходзіўся ў  «чырво- 
ным куце», пад абразом. Настаўнік выклікаў вучняў па чарзе; 
кожны выкліканы выходзіў з -за стала, кланяўся настаўніку 
ў  пояс і пачынаў злёгку нараспеў «расказваць» свой урок7.

Статут таксама рэгламентаваў змест навучання: вучань паві- 
нен чытаць і пісаць з Ев ангел ля, з кніг апостальскіх, з  пра- 
рокаў, з «святых айцоў», але таксама і «ад філосафаў, паэтаў, 
гісторыкаў і інпгых». Асаблівая увага ў школах надавалася 
выхаванню ў вучняў маральнасці. Дзеці не павінны былі чы 
таць «шкодных» кніг, абавязаны былі паводзіць сябе ўзор- 
на. У статуце адзначана, пгго нічому іншаму, акрамя я к  да- 
брачыннасці і навуцы, дзіця вучыцца не будзе. Ад іх  таксама 
патрабаваліся павага да настаўніка, «беражлівыя» адносіны 
да манастыроў, могілак, навучальных устаноў. Кожную су
боту настаўнік паўтараў пройдзенае з вучнямі, праводзіў 
маральныя гутаркі, а  ў нядзелю і святочныя дні распавядаў 
пра значэнне ўрачыстага дня9. Гэта яскрава сведчыць, што 
ўзорам і своеасаблівым метадычным цэнтрам, калі казаць 
сучаснай мовай, для Магілёўскай брацкай школы быў статут 
Львоўскай брацкай школы.

Перпгьтмі настаўнікамі ў Магілёўскай брацкай школе 
бы лі ў асноўным выхадцы з Кіева, сярод якіх Касовіч —  «сту- 
дэнт з  Кіева», які навучаў латыні, Цімафей І^ыбач і  Павел 
Іеўлеў вучылі рускаму чытаннго, Афанасій Стралецкі — «па- 
чаткам латыні», Фёдар Тарасовіч — маральнасці. Сярод вя- 
домых імён настаўнікаў: Каткоўскі, Фама Таўбаровіч, Радко, 
Ігнат Іеўлевіч, Д. Макарэвіч, Васілеўскі, Сава Андрэевіч, які 
меў ступень магістра, а значыць, вучыўся ў  нейкім універ- 
сітэце9.

У 1624 г. будынак Магілёўскай брацкай школы пе- 
райшоў да ўніятаў, аднак у  1633 г. выкладанне аднавілася. У 
1654 г., пасля таго як рускія войскі занялі Магілёў, цар Алек
сей Міхайлавіч дараваў брацкаму вучылішчу правы, роўныя 
з Кіеўскай брацкай школай. Нават пасля вяртання ў  1667 г. 
горада ў склад Рэчы Паспалітай выкладанне ў школе па-ра- 
нейшаму адбывалася па праграме Кіеўскага калегіума.

Нягледзячы на ўсе адметнасці, на думку многіх бела
рускіх даследчыкаў, свядома ці не педагагічная думка раз- 
вівалася ў агульнаеўрапейскім напрамку. Адной з  істотных 
асаблівасцей праваслаўнай педагогікі, якая адрознівае яе ад 
гуманістычнай навукі эпохі Адраджэшія, з’яўляецца амаль 
поўнае ігнараванне ёю гісторыі. Калі ў  еўрапейскіх школах 
выхоўвалі і навучалі на прыкладах антычных і сярэдневяко- 
вых герояў, то  ў  брацкіх школах такой практыкі не было10. 
Беларускія і ўкраінскія брацкія школы можна разглядаць у 
кантэксце станаўлення гарадскіх і цэхавых школ Італії, Гер
манії, Францыі.

Для школ патрабавалася вялікая колькасць вучэбных 
дапаможнікаў, якія выдавалі брацкія друкарні Украіны і Бе
ларусі. Першыя ў  Беларусі друкарні з’явіліся на ўсходзе краі- 
ны ў  Буйнічах пад Магілёвам (1635), Бялынічах (1638— 1653) 
і Куцейне пад Оршай паралельна з друкарнямі ў  Вільні, Брэс
це і Нясвіжы. Асабліва актыўна мясцовае кнігадрукаванне
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пачало развіваїщ а ў пачатку XV II ст. У  1616 г. была створана 
друкарня пры Магілёўскім брацтве, якая з  перапынкамі пра
цавала да 1773 г. 3  другой чвэрці X V II ст. Магілёў і Куцейна 
сталі галоўнымі цэптрамі кірылічпага югігадрукавання Бе
ларусі. Менавіта ў гэты час склалася Магілёўская школа гра
вюры. Яе стварэнню садзейнічалі кнігавыдаўцы Спірыдон 
Собаль і Фёдар Грышановіч, мастакі-гравёры Максім і Васіль 
Вашчанкі, Фёдар Ангілейка. Яны шмат у  чым развівалі тра- 
дыцыі Віленскай школы гравюры, але ўсё ж  прытрымлівалі- 
ся мясцовых мастацкіх традыцый".

З канца X V II і  на працягу X V III ст. толькі ў  Маті- 
лёўскай брацкай друкарні было выдадзена мноства царкоў- 
наслужэбных кніг: «Псалтыры», «Часасловы», «Акафісты», 
«Малітв асловы», «Катэхізісы», «Ірмалоі» і Інш. У  X V III ст. 
яна засталася адзінай брацкай друкарняй у  Беларусі, астат- 
нія спынілі сваю дзейнасць. У Магілёўскай брацкай друкар
ні было надрукавана болып за 300 кніг на стараславянскай 
мове, у тым ліку і  для старавераў. Магілёўскія выданні шыро- 
ка выкарыстоўваліся, у тым ліку ў  школьнай адукацыі Украі- 
ны, бо, як вядома, паняцці «малітоўная» і «вучэбная» кнігі ў  
тыя часы ў значнай ступені былі збліжаны паміж сабой.

Сярод выбітных асоб асветы і школьнай адукацыі гэ- 
тага часу перш-наперш вылучаюцца імёны Лаўрэнція Зізанія, 
Мялеція Сматрыцкага, Спірыдона Собаля, Георгія Каніскага.

На мяжы XVI—XVII стст. у  Буйнічах пад Магілёвам 
настаўнічаў беларускі і ўкраінскі асветнік, педагог, царкоўны 
дзеяч Лаўрэнцій Зізаній. Ён працаваў выкладчыкам брацкіх 
школ у Львове (да 1592), Брэсце (1592— 1595), Вільні (1595— 
1597), хатнім настаўнікам сына крычаўскага старосты Б. Са- 
ламярэцкага (1597— 1600) і  дзяцей князя А.К. Астрожскага 
(1600— 1602), пасля ў князя Я. Карэцкага на Валыні (да 1618). 
У 1596 г. у  Вільні Л. Зізаній надрукаваў першую ў Беларусі і 
Украіне азбуку «Наука ку читанго и розуменю писма словен- 
скаго» з  малюнкамі ў тэксце, у  якую ўключыў «ЛексІс...» — 
тлумачальны слоўнік (на 1061 слова), які дзякуючы звесткам 
па гісторыі, геаграфіі, прыродазнаўстве аблягчаў разумение 
царкоўнаславянскай мовы. У гэтым ж а годзе ім  была выдадзе
на «Грамматіка словенска сьвершеннаго искуства осми частій 
слова». Буквар і граматыка Л. Зізанія значна паўплывалі на

Свой уклад у развіццё брацкіх школ Беларусі ўнёс 
аўтар вядомай «І^аматыкі славенскай...» , беларускі і  ўкраін- 
скі асветнік, пісьмешгік-палеміст, царкоўны і грамадскі дзеяч 
Мялецій Сматрыцкі. Шырока вядома, што з  1600 г. М . Сма- 
трыцкі ж ыў у князя Б. Саламярэцкага ў вёсцы Баркулабава 
на Магілёўшчыне (па іншых звестках — у  Буйнічах).

Яскравим прикладам сувязей І ўзаемаабагачэння 
школьных сістэм Магілёўшчыны і Кіеўшчыны з ’яўляецца 
дзейнасць беларускага асветніка XV II ст. Спірыдона Собаля,

які першым увёў ва ўжытак паняцце «Буквар» як  назву пер- 
шага падручніка, па якім дзеці пачынаюць вучыцца чытаць і 
пісаць. У надрукаваным ім у Куцейне «Буквары» (1631,1636) 
пазначана: «Букваръ сиречъ, начало ученіа детем начинаю
щим чтенію извыкати». У 1636 г. у  Магілёўскай брацкай дру
карні пабачыў свет «Буквар языка славенска». На сёння, на 
жаль, адзіны вядомы экзэмпляр «Буквар а», які можна лічыць 
першым беларускім спецьтял із аваным падручнікам, захоўва- 
ецца ў Л ьвове ў Музеі ўкраінскага мастацтва.

Куцеінскі «Буквар» утрымліваў першапачатковыя 
веды па граматыцы, якія давалі магчымасць авалодаць тэх- 
нікай пісьма і чытання. Кніга мела 40 аркушаў. Яна стала 
шырокавядомай ва  Украіне, ВКЛ і Маскоўскай дзяржаве. 44 
літары алфавіта, вялікія і малыя, спачатку друкаваліся ў  звы- 
чайным, а затым у зваротным парадку. Пасля ішлі двухлітар- 
ныя і трохлітарньш склады, многія — як  самастойныя сло- 
вы: «рай», «май», «мне». Далей навучэнцам прапаноўваліся 
словы на асобныя літары. У  буквары таксама ўтрымліваліся 
звесткі аб націску, знаках прыпынку, скланеннях назоўніка 
і  прыметніка, дзеепрыметніка і дзеепрыслоўя. Пад назвай 
«Парадзеігмата» была прадстаўлена табліца пяці скланенняў 
стараславянскай мовы. Спецыяльны раздзел чытанкі быў

міраванне высокіх маральных якасцей.
У 1620-я гг. у  Магілёўскай брацкай школе вучыліся 

вядомыя праваслаўныя дзеячы Ігнат і Фама Іеўлевічы. Фама 
Якаўлевіч Іеўлевіч (Еўлевіч) — культурны і рэлігійны дзеяч 
Рэчы Паспалітай, польскамоўны паэт, гуманіст нарадзіўся 
ў Магілёве, у 1628— 1631 гг. быў рэктарам Кіеўскай брацкай 
школы. Пасля ўтварэння Кіева-Магілянскага калегіума вяр- 
нуўся ў Магілёў Сярод твораў Ф. Іеўлевіча — вядомая поль- 

«Лабірынт», якая адзначана ярка выяўле-

У 1772 г. пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай 
большая частка тэрыторыі Магілёўшчыны была далучана 
да Расійскай імперыі. Тут была ўтворана Магілёўская губер- 
ня. Царызм прыняў у  склад Расійскай дзяржавьі дастатко- 
ва развітыя ў эканамічным і культурным дачыненні землі. 
Высокую для таго часу адукаванасць мелі шляхта, духа- 
венства, мяшчане. Школы арганізоўваліся праваслаўным 
і каталіцкім духавенствам пры цэрквах і манастырах, ад- 
крываліся пратэстанцкія і  прыватныя школы, яўрэйскія хе- 
дары. У 1776 г. у  Магілёўскай губерні налічваліся 32 школы: 
21 школу ўтрымлівала праваслаўнае духавенства, 11 —  ка
та ліцкае. Лепшыя выпускнікі школ мел і магчымасць атры- 
маць вышэйшуго адукацыю ў еўрапейскіх універсітэтах. 
Колькасць адукаваных людзей паступова расла, але ўсё ж  
такі адукацыю атрымлівалі пераважна дзеці шляхты і за- 
бяспечаных мяшчан.
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Сын украінскага народа Георгій Каніскі, які атры- 
маў адукацыю і пачаў пєдагагічную дзейнасць у  Кієва-Ма- 
гілянскай акадэміі, стаў найвядомейшым беларускім права- 
слаўным царкоўным дзеячам і асветнікам X V III ст. Ён жыў 
і працаваў на стыку эпох, У 1745— 1755 гг. Г. Каніскі быў 
выкладчыкам, прафесарам, рэктарам Кіева-Магідянскай 
акадэміі. Ён распрацаваў курсы лекцый па паэтыцы, рьі- 
торыцы, філасофіі, тэалогіі, адмовіўся ад сярэдневяковай 
схаластыкі і  звярнуўся да навукова-гістарычнага метаду 
багаслоўскіх даследаванняў. Беларускі архіепіскап і педагог 
адыграў важную ролю ў  развіцці асветы ў нашым краі. 3 1 7 5 5  
г. ён узначальваў Магілёўскую єпархію і  зрабіў усё магчы- 
мае для арганізацыі школы і семінарыі. Ужо ў  1757 г. Геор
гій Каніскі адкрыў школу, а  ў  1759 г. — духоўную семінарыю, 
якая размяшчалася ў Мікольскай царкве. У  тым ж а годзе 
стварыў пры архірэйскім доме друкарню. У ёй перавыдаў для 
народа скарочаны тэкст «Катэхізіса» Феафапа Пракаповіча 
ў сваім перакладзе з царкоўнаславянскага на славяна-бе- 
ларускі дыялект. Г. Каніскі ўнікаў ва  ўсе пытанні школы: 
запрашаў выкладчыкаў з Кіева, складаў праграмы, друка- 
ваў падручнікі, прызначаў жалаванне настаўнікам, размяр- 
коўваў курсы навучання, ставіў на чале семінарыі вопытных 
кіраўнікоў12. Вядомы імёны некаторых настаўнікаў адкрытай 
Георгіем Каніскім семінарыі. Сярод іх было шмат ураджэн- 
цаў Украіны і навучэнцаў Кіеўскай акадэміі.

Аляксандр Старынкевіч нарадзіўся ў 1755 г., вучыўся ў 
Кісўскай акадэміі, 3 гады працаваў настаўнікам Маіілёўскай 
семінарыі, а ў  1788 г. быў пасвячоны ў сан святара і  стаў зако- 
нанастаўнікам Шклоўскага высакароднага кадэцкага корпуса. 
Вучылішча было заснавана 24 лістапада 1778 г. на сродкі Ся- 
мёна Зорыча для дзяцей бедных дваран, а ў  1799 г. пераўтво- 
рана ў кадэцкі корпус Шклоўскае высакароднае вучылішча — 
першая навучальная установа на Магілёўшчыне, якую можна 
лічыць свецкай сярэдняй школай. Пазней А. Старынкевіч 
служыў шклоўскім протаіерэем і вызначаўся талентам пра- 
моўцы і прапаведніка, за пгго меў непрыемнасці напрыканцы

сваёй кар’еры, парушыўшы Указ Сінода ад 1800 г. «аб нега- 
варэнні пропав едзей без папярэдняй цэнзуры»13.

Георгій Каніскі «сыскаў» «сына казачата» з маларасій- 
скага горада Харола (верагодна, Палтаўскай вобласці) Сам
сона Васілевіча Цвяткоўскага, які ў  1781 г. скончыў Кіеўскую 
духоўную акадэмію. Выкладаў паэзію і рыторыку, філасофію 
і багаслоўе. Па сведчанні Георгія Каліскага, паводзіўсябе «чэ~ 
сна і добрапрыстойна». Невыпадкова ў  1789 г. С. Цвяткоўскі 
заняў пасаду дырэктара народных вучылішч Магілёўскай 
губерні і ўзначаліў заснаванае ў тым ж а годзе Магілёўскае 
галоўнае народнае вучылішча. У 1809— 15 гг. ён быў дырэк- 
тарам Магілёўскай мужчынскай гімназії14.

У штаце згаданага вышэй Магілёўскага галоўнага на- 
роднага вучылішча былі дырэктар, два настаўнікі старэй- 
шых класаў, па адным настаўніку 1-га і 2-га класаў, замеж- 
най мовы і малявання. Настаўнік 2-га к ласа Іван Гарбачэўскі, 
«сын свяшчэнічаскі», быў выхадцам з  Бярэзінскага павета 
Чарнігаўскага намесніцтва, вучыўся ў Чарнігаўскай, потым 
у Санкт-Пецярбургскай настаўніцкай семінарыях. Настаўнік 
1-га класа і малявання Якаў Сімановіч «сын свяшчэні- 
чаасі, родам з Маларасіі», Шзўскага намесніцтва, павета 
Залатаношскага, вучыўся спачатку ў Пераяслаўскай семіна- 
рыі, потым у Кіеўскай духоўнай акадэміі15.

Падсумоўваючы, можна сказаць, што плённасць украін- 
ска-беларускіх культурных кантактаў засведчана часам. Узорам 
і своеасаблівым метадычным цэнтрам (калі казаць сучаснай 
мовай) для Магілёўскай брацкай школы бьгў статут Львоўскай 
брацкай школы, а пазней праграмы Кіеўскага калегіума. Віда- 
вочна, што для праваслаўнай школьнай адукацыі X V II— 
XVTTI стст. цэнтрам падрыхтоўкі школьных кадраў стаў Кіеў. 
А в ось у  выданні вучэбных даііаможнікаў вя лікую ролю ады- 
гралі магілёўскія друкарні. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай 
значэнне ўкраінска-беларускіх сувязей у галіне адукацыі стала 
паступова змяншацца. Звязана гэта было як з крызісам Кіе- 
ва-Магілянскай академії, так і  з  тьтм, што на першы план па 
сваім ўплыве выходзілі расійскія цэнтры адукацыі І культуры.
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БїІАГиЬІАП-икТАІПІАП m utuAl influcncc апЬ borrowing in 
the jroccsb of ebucAtioriAl system  f  ormAtion

In the X V I — beginning of the X V II centuries an old 
Belarusian culture experienced heyday, that could be impossible 
in an illiterate society. It is no coincidence that at then Belarusian 
lands a system o f education, corresponding to modern times is 
forming; Protestant, Catholic and Orthodox schools appear. 
They are increasingly opened at monasteries, cathedrals and 
churches. Historical documents show that in the X V II-X V III 
centuries Mahilioii and Ukrainian lands were in the same cultural 
space, and their mutual relationships and influences were clearly 
manifested in the field of education and schooling. The pioneers 
o f enlightenment and education development at Belarusian lands 
can be considered Calvinists and Arians, who were able to  create 
in the second half o f the X V I — early the X V II centuries their 
school network.

Catholic educational institutions in Belarus were presented 
with the help o f the Cathedral and Monastery schools. In  the X V II 
century due to the efforts of Jesuits, schools and collegiums were 
created in Orsha, Babruysk, Mahiliou, Mstislaiil and other cities 
in eastern Belarus. The development of Protestant and Catholic 
school education had a  clear pro-Western orientation and became 
a challenge for Orthodox community. With support o f  Orthodox 
gentry at the end o f  the X V I —  early the X V II centuries in Vilna, 
Lvou, Mahiliou, Brest Lutsk, Golovchin, Kieu, Minsk, Pinsk, 
Slutsk, Krichev, Mstislaiil, Shklou, Polotsk and other Belarusian 
and Ukrainian cities formed large Orthodox brothehoods.

These religious and national institutions o f the Orthodox 
Belarusian and Ukrainian urban population arranged their 
fraternal schools in the XVI -  XVQI centuries. Mahiliou. philistines 
were among the first ones in Belarusian lands who in 1590-1592 
created a  brotherhood and opened a  fraternal school at the

Saviour Monastery. In the same period fraternal schools appeared 
at Barkalabau monastery, in Kutseyna near Orsha and in Buinichi 
near Mahiliou. The schools taught children of different sections 
o f the urban population. A large number of training aids were 
needed for schools. They were issued by fraternal printing houses 
in Ukraine and Belarus. The first printing houses in Belarus 
appeared in Buinichi near Mahiliou, Byalynichy, Kutseyna near 
Orsha simultaneously with the printing houses in Vilna, Brest and 
Niasvii.

Most actively the local printing house started to  develop in 
the early of X V II century. From the 2nd quarter o f the X V II century 
Mahilioii and Kutseyna became major centers o f  the Belarusian 
Cyrillic book printing. At that time Mahiliou school o f  engraving 
worked out. Publishers Spirydon Sobal and Feodor Grishanovich, 
artists and engravers Maxim and Vassily Vashchenka, Feodar 
Angileyka contributed to its creation. Since the end o f the XV II 
and during the X V III centuries a  lot o f church-service books have 
been published in the Mahiliou brothehood printing house. In  the
XV III century it has remained the only fraternal printing house 
in Belarus, others ceased their activities.

Among the outstanding figures of enlightenment and 
school education o f that time the names of Lawrence Zizaniy, 
Meletios Smotritsky, Spirydon Sobal, George Konissky stand o u t 
A striking example of relations and mutual enrichment o f school 
systems of Mahiliou and Kieu region is activity o f Belarusian 
enlightener of the X V II century Spirydon Sobal. He was the first 
who entered in use the term “Alphabet Book” as the name o f 
the first textbook, on which children start to learn reading and 
writing. The book became widely known in the Grand Duchy o f 
Lithuania and in Moscow.
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