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Ад аўтара
З моманту выдання кнігі ��амі�� �асосна�� і �ор���амі�� �асосна�� і �ор�

на�� Ганча��» пра��шло восем гадоў. Увесь гэты час вя�
ліка�� патрэбы рыхтаваць да друку новае яе выдан�
не не было, паколькі ніводная з агучаных аўтарамі 
высноваў не была імі пераглед��ана, а прачытаць ��������
версію кнігі мо��а ко��ны ��адаючы, спампаваўшы яе 
з са��та кamunikat.org. Аднак паступовае накапленне 
дадаткова�� фактуры прывяло да разумення таго, што 
аўтарамі дапушчана шмат памылак у апісанні гісторыі 
праваслаўных і грэка�каталіцкіх прыходаў Сапоц�
кінскага краю. Недзе былі пераблытаны прыходы 
(парафіі), недзе даваліся памылковыя даты пабудовы 
храмаў, імёны фундатараў і святароў. Таму было 
вырашана скараціць тэкст папярэдняга выдання, пры�
браць дадаткі (таблічныя і тэкставыя) і скласці тэкст 
новага выдання толькі з дзвюх частак – каротка�� гісторыі 
распаўсюд��ання хрысціянства ў Аўгустоўска�� пушчы 
і гісторыі прыходаў, якія былі праваслаўнымі і грэка�
каталіцкімі. Атрымалася выданне хутчэ�� краязнаўчае, 
таму паўтаруся – тым, хто хоча глыбе�� азнаёміцца з 
прычынамі з’яўлення польскага насельніцтва ваколіц 
Сапоцкіна, варта пачытаць першае выданне кнігі. У 
кнізе выкарыстаны фотаздымкі з калекцыі Аляксандра 
Сосны, а таксама малюнкі Зміцера �юціка.
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�ершымі вядомымі нам ��ыхарамі ваколіц су�
часнага Сапоцкіна былі балцкія плямёны яцвягаў, 
якія сваім ваяўнічым норавам рабілі нямала клопату 
суседзям. Зробленыя ў пачатку ХХ ст. раскопкі 
яцвя��скіх пахаванняў у Ясудаве каля самага Сапоцкіна 
паказваюць нам даволі высокі ўзровень матэрыяльна�� 
культуры яцвягаў �–Х�� стст�–Х�� стст�. �ра тых стара��ытных 
насельнікаў Сапоцкінскага краю нагадваюць нам, аднак, 
не толькі археалагічныя помнікі. Вёска Яцвезь на беразе 
Нёмана да сёняшняга дня носіць назву гэтага балцкага 
народа. З яцвягамі звязваюць і традыцыю гэтак зва�
ных �каменных могільнікаў». Старадаўні звыча�� хаваць 
людзе�� у магілах, абкладзенных камянямі розных па�
мераў, з вялікім, слаба апрацаваным валуном у нагах 
або ля галавы памерлага сучасныя навукоўцы лічаць 
характэрным менавіта для балтаў. Такі тып пахавання, 
шырока распаўсюд��аны асабліва на захадзе Беларусі, 
праіснаваў месцамі да пачатку �I� стагоддзя, калі пра 
яцвягаў засталіся толькі легенды. �� на Сапоцкінска�� 
зямлі пільнае вока падаро��ніка мо��а ўбачыць зам�
шэлыя камяні, што быццам бы вырастаюць з зямлі на 
парослым лесам узгорку або ў полі на ўскра��ку вёскі. 
Такія старыя могілкі захаваліся каля вёсак �ушкары, 
Навумавічы і Міцкевічы.

У 1284 г. пад Горадзен упершыню пры��шлі кры�
��акі, і на працягу ўсяго �IV ст. шырокая паласа зям�
лі памі�� валоданнямі Тэўтонскага ордэна і горадам 
на Нёмане была арэна�� несупынных баявых дзеянняў. 
На��больш кароткая дарога з �русіі да Горадзена пра�
ходзіла акурат праз лясы будуча�� Сапоцкіншчыны. З 

1. Энцыклапедыя археалогіі і нумізматыкі Беларусі. – Мінск, 
1993. – С. 675.
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канца 1380�х гг. да��шло да нас апісанне аднаго такога 
кры��ацкага маршруту. Кры��ацкае во��ска рухалася 
ад �орна�� Ганчы прыкладна па лініі сучасных вёсак Га�
лынка, �ерстунь, �о��кі, Монькаўцы (хаця ў то�� час гэ�
тых вёсак яшчэ не існавала), пераходзіла Нёман бродам 
каля Го��ы (яна ў��о згадваецца як населены пункт О��а) 
і правым берагам Нёмана ішло да Горадзена2. Во��ска, 
як правіла, ішло там, дзе мо��на было зна��сці е��у для 
людзе�� і коне��, з чаго мо��на зрабіць выснову, што ў��о 
тады там існавалі не��кія паселішчы.

Нармальнае ��ыццё агромністых прастораў на 
поўнач ад Горадзена пачалося толькі пасля разгрому 
кры��ацкага ордэна летам 1410 года пад Грунвальдам. 
�ачалося актыўнае гаспадарчае асваенне Гарадзенс�
ка�� пушчы. �ушча нале��ала вялікаму князю літоўс�
каму, і толькі ён мог надзяліць таго ці іншага баярына 
кавалкам лесу, дазволіўшы яму стварыць там паселіш�
ча, за��мацца земляробствам ці засноўваць борці. За 
астатнімі, вялікакня��ацкімі землямі ўва��ліва сачылі 
сяляне�асочнікі (адсюль назва вёскі Асочнікі), борт�
ніцтвам (зборам мёду), таксама за��малася спецыяль�
ная слу��ба — бортнікі (адсюль назва вёскі Бортнікі). 
Нярэдка князь сяліў у пушчы багатыроў – асабіста 
вольных сялян, што неслі ва��сковую павіннасць у 
кня��ацкім во��ску (адсюль па��шлі назвы вёсак Ба�
гатыры��ольныя і Багатыры��ясныя). Засяленне 
ішло з поўдня амаль выключна ўсходнеславянскім 
(�русінскім») насельніцтвам, якое пачало змешвац�
ца з рэшткамі яцвягаў�. 

Самым вялікім уласнікам пушчанскіх гаспадарак 
пасля вялікага князя быў Кало��скі (Барысаглебскі) пра�

2. �i�ni���ki �. ��i��� o�a�ni�t�a � �o�ia�i� augu�to��kim o� �V �o�i�ni���ki �. ��i��� o�a�ni�t�a � �o�ia�i� augu�to��kim o� �V �o 
koń�a �VIII �i�ku // Stu�ia i mat�riały �o ��i��ó� �o���i�r�a augu�to��ki�go 
(�o� r��. �.Antoni��i��a). – Biały�tok, 1967. – S. 40�42.

3. I�i��m. – �. 13�294�� ��ряев �.�. Беларусь�� �усь Белая, �усь �ёрная �. I�i��m. – �. 13�294�� ��ряев �.�. Беларусь�� �усь Белая, �усь �ёрная � 
��тва в картах. – М�нск, 1991. – С. 69.
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васлаўны манастыр і храм у Горадні. У канцы �V ст. вя�
лікі князь Аляксандр пацвердзіў то�� факт, што пушчы 
ў бок пруска�� мя��ы нале��аць Кало��ы. Манастыр меў 
нават сво�� знак, якім пазначаў дрэвы з уласнымі бор�
цямі4. 

Цэнтрамі славянскага рассялення па пушчы сталі 
населеныя пункты Баля і �ерстунь. Баля (цяпер вёска 
Зарачанка) згадваецца ўпершыню каля 1480 г., калі яе 
ўладальнік, нехта Грынька, пачынальнік знакамітага 
пазне�� роду Валовічаў, абяцаўся штогод забяспечваць 
манастыр розна�� земляробча�� прадукцыя��. Дале�� у 
пушчы знаходзіўся кня��ацкі двор �ерстунь.

Хутка плынь усходнеславянскіх пасяленцаў пера���
шла праз Гарадзенскую (пасля �ерстунскую) пушчу і 
вы��шла а�� да сама�� пруска�� мя��ы. У 1432–1440 гг. вало�
данні Даўспуда��ачкі вялікі князь літоўскі Жыгімонт Ке���
стутавіч перадаў �ачку Табутавічу. У пачатку �VI ст. яго�VI ст. яго 
ўнукі Мікала�� і Станіслаў Міхневічы пачалі закладваць 
тут першыя вёскі. Сваіх сялян яны перасялялі галоўным 
чынам з�пад Ваверкі і Ваўкавыска. 

Вялікую частку валоданняў у даліне рэчкі Даўспуды 
сабралі таксама прадстаўнікі роду Валовічаў. У ліпені 
1513 г. Жыгімонт �� надаў Багдану Грынковічу Валовічу 
квадратную мілю пушчы памі�� кры��ацка�� мя��о�� і 
Даўспуда��. Валовіч сяліў тут сваіх падданых�русінаў з 
Балі і �іпска і зала��ыў тут сво�� двор Даўспуда, а каля 
яго пабудаваў царкву. Яе святар Барыс згадваецца ў 
1541 годзе. Царква была пабудавана прыкладна каля 
1514 года, асвечана ў гонар святога ��аана Хрысціцеля, а 
яе праваслаўным ��арданам лічылася ўрочышча Святое 
Месца са шматлікімі кры��амі над рэчка�� Даўспуда�� 
(цяпер �аспуда). 

4. Акты В�ленско�� Археограф�ческо�� Ком�сс�� (дале�� АВАК). – 
Т. I. – Вільня, 1865. – С. 36.I. – Вільня, 1865. – С. 36.
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Дзякуючы Валовічам у ваколіцах пруска�� мя��ы 
ўтварыўся даволі магутны русінскі праваслаўны ан�
клаў, аддзелены ад ваколіц Горадні магутным аб�
шарам пушчы. Тут існаваў не толькі дастаткова вялікі 
праваслаўны прыход, але і даволі шмат вёсак з русінскім 
насельніцтвам�� �ускае Сяло, Хадоркі, ��ванішкі, Будзькі, 
�аневічы і іншыя. Настаяцель прыхода ў Даўспудзе аб�
слугоўваў таксама духоўныя патрэбы праваслаўнага 
насельніцтва ў недалёкіх �ачках. Тут ��а мелі сена��аці і 
борці падданыя Валовічаў з далёка�� Балі – Мацьковічы і 
Аніськавічы. �асля смерці Астафія Валовіча ў 1587 годзе 
мясцовае насельніцтва пачало хутка паланізавацца, 
а во��ны сярэдзіны �VII і пачатку �VIII стагоддзяў 
прыспешылі гэты працэс. У �VIII ст. Даўспуда�� валодалі 
�ацы, якія сялілі тут сялян�палякаў, а царкву замяніў 
каталіцкі касцёл. 

Аднак у ваколіцах Горадні, на паўднёва�ўсходнім 
ускра��ку пушчы, сфарміраваўся вялікі арэал усходне�
славянскага насельніцтва. Каля 1520 года Багдан Грын�
ковіч Валовіч заснаваў праваслаўную царкву ў Балі. 
�рыкладна ў 1540–50�х гг. быў заснаваны яшчэ адзін 
праваслаўны прыход з цэнтрам у маёнтку �іпск (цяпер 
вёска Галынка Гарадзенскага раёна). Каля 1580 г. кароль 
�эчы �аспаліта�� Стэфан Баторы�� заснаваў праваслаў�
ныя прыходы ў мястэчках �іпск (цяпер у �ольшчы) і 
Сапоцкін. Хутчэ�� за ўсё з �VI ст. існаваў і праваслаўны�VI ст. існаваў і праваслаўны 
прыход �раабра��эння Гасподняга ў �ыгалаўцы (цяпер 
вёска ў �ольшчы каля мя��ы з Беларуссю).

Такім чынам у��о да сярэдзіны �VI ст. большая�VI ст. большая 
частка Сапоцкінскага краю была асноўным чынам за�
селена русінскім праваслаўным насельніцтвам. �рык�
ладна ў то�� ��а самы час пачала фарміравацца і сетка 
рымска�каталіцкіх прыходаў.

У 1494 г. кароль Аляксандр пацвердзіў фундацыю 
каталіцка�� парафіі ў Го��ы, нададзеную яшчэ яго 
бацькам, Казімірам, які часта прыязд��аў сюды на па�
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ляванне �ў атачэнні вяліка�� колькасці рыцараў»5. 
�арафія вылучалася агромністымі памерамі і сваімі 
ме��амі супадала з новаўтвораным Го��скім, або �ера�
ломскім, паветам. Яна за��мала велізарную тэрыторыю 
галоўным чынам на левабярэ����ы Нёмана, тут былі 
і асноўныя яе валоданні (напрыклад сем азёраў на 
цяперашнім беларуска�польскім паме����ы). На левым 
беразе Нёмана, акурат насупраць Го��ы, у ваколіцах луга 
Монькавае (пасля тут ўзнікла вёска Монькаўцы), быў 
заснаваны фальварак Го��ка з капліца�� і могілкамі, дзе 
��ыхары навакольных вёсак адпраўлялі свае рэлігі��ныя 
патрэбы. Нават у канцы Х��Х ст. некалькі вёсак у ваколі�
цах Го��кі (Селіванаўцы, Белыя Балоты, Монькаўцы, 
�лябанскія і інш.) былі адзіным на Сапоцкіншчыне 
чыста каталіцкім рэгіёнам. Землі дале�� на захад нале�
��алі да прыхода хутчэ�� фармальна, да канца �VI ст.�VI ст. 
насельнітва там па�ране��шаму было вельмі рэдкім. 
Дарэчы сказаць, мя��а Гарадзенскага і �ераломскага па�
ветаў (апошні быў злучаны з Гарадзенскім у 1566 г., і з 
гэтага часу ўся тэрыторыя Сапоцкінскага краю ўвахо�
дзіла ў склад Гарадзенскага павета Троцкага ваяводства 
ВК�) на значным адрэзку праходзіла акурат як мя��а 
Балянскага праваслаўнага і Го��скага каталіцкага пры�
ходаў, што, магчыма, свечыць аб разме��аванні памі�� 
каталікамі і праваслаўнымі на адміністрацы��ным уз�
роўні. Каля 1580 года быў створаны рымска�каталіцкі 
прыход у мястэчку �іпск, аднак вёсак з чыста каталіцкім 
насельніцвам там не было, Стэфан Баторы�� заснаваў 
прыход спецыяльна для купцоў і адміністрацыі горада, 
які карыстаўся Магдэбургскім правам.

�рыняцце Берасце��ска�� царкоўна�� уніі 1596 г., 
мусіць, адбылося на Сапоцкіншчыне даволі хутка. Грэ�
ка�каталіцтва няшмат змяніла ў абраднасці былых 
праваслаўных цэркваў, яшчэ доўгі час яны ��ылі сваім 

5. М�ха��л�к �. Костёл в Го��е // Мi��ri�or�ia. – 1997. – �� 4. – С. 37i��ri�or�ia. – 1997. – �� 4. – С. 37. – 1997. – �� 4. – С. 37
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ране��шым ��ыццём. Яшчэ ў 1630�х гг. Кало��скаму 
манастыру нале��алі на Сапоцкіншчыне нале��алі вёс�
ка Басарычы (Васарабы?), борці і сена��аці на �орна�� 
Ганчы.

Во��ны сярэдзіны �VII ст. моцна адбіліся на эка�
намічным становішчы краю. Вёскі былі выпаленыя, 
новых храмаў не будавалі, а старыя, часта разрабава�
ныя мясцовымі панамі, прыходзілі ў заняпад. Толькі 
ў пачатку �V��II ст., пасля заканчэння самых крывавых 
падзе�� �аўночна�� ва��ны, пачалося хуткае развіццё 
сеткі новых уніяцкіх прыходаў. У 1715 г. кароль Аўгуст 
���� заснаваў уніяцкі прыход у �абне. �рымаць унію 
рыма�каталікам было катэгарычна забаронена, таму 
мо��на з пэўнасцю сцвярд��аць�� усе ��ыхары ўніяцкіх 
парафі�� ране�� былі праваслаўнымі, а значыць, усходнімі 
славянамі. Нельга, аднак, гаварыць, што ўніяцкую 
царкву прыгняталі. У 1745 годзе аршанскі стольнік Ян 
Турчын, які трымаў тады Балянскую воласць, няблага 
дапамог мясцова�� царкве. Міхал Солтан у 1733 г. 
завяшчаў кало��скаму манастыру 5 валок зямлі ў 
Асташы. Каля 1780 г. была ўзведзена каменная царква 
ў Сапоцкіне6. Кало��скі манастыр захаваў таксама і 
частку сваіх ране��шых стара��ытных валоданняў на 
Сапоцкіншчыне. Так, у 1730�х гг. ён меў кавалак зямлі 
каля Васарабаў, зусім недалёка ад маёнтка Сухая 
Баля, які яшчэ ў 1570�х гг. Стэфан Баторы�� падарыў 
гарадзенскім езуітам7. Тым не менш, валоданні бы�
лога праваслаўнага манастыра скарачаліся. У 1750 г. 
манахі скардзілся на адміністрацыю Гарадзенска�� 
эканоміі, што тая пасля ва��ны 1654–1667 гг. пачала 
за�хопліваць землі манастыра ў �ерстунска�� пушчы. 

6. �o��rt Sarno��ki. �ara��a ��o�in � So�o�kinia��� koło �ro�na. – �ar�. �o��rt Sarno��ki. �ara��a ��o�in � So�o�kinia��� koło �ro�na. – �ar�
��a�a, 2001. 

7. АВАК. – Т. VII. – Вільня, 1874. – С. 531.VII. – Вільня, 1874. – С. 531.
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У сваю чаргу павялічваліся надзелы розных рыма�ка�
таліцкіх ордэнаў�� кармелітаў у Балі�Каўнацка�� і за 
кошт былых кала��анскіх валоданняў каля Васарабаў, 
францысканцаў у �асосне, езуітаў у Балі8.

Узмацняліся і рыма�каталіцкія парафіі. У 1770�х гг. 
уладальнік маёнка Белыя Балоты Ян Марос пачаў справу 
заснавання касцёла ў Селіванаўцах, які мусіў стаць 
філія�� касцёла ў Го��ы. У 1789 г. стварылася парафія 
ў Тэаліне каля Сапоцкіна�. Такім чынам, у канцы 
�V��II ст. велізарная каталіцкая парафія ў Го��ы рас�
палася на тры часткі�� уласна Го��а (правы бераг 
Нёмана), Го��а�Селіванаўцы і Тэалін. 

З’явілася рыма�каталіцкае насельніцтва і на паў�
днёвым усходзе краю. На землях, якія нале��алі ра�
месна�� (цэхава��) эліце Горадзена і гарадскому патры�
цыяту, узнікаюць паселішчы Адамавічы і Міцкевічы. 
Некаторыя прадстаўнікі роду Адамовічаў адыгрывалі 
значную ролю ў ��ыцці горада і нават за��малі пасаду 
бурмістра. Зразумела, што яны павінны былі прыняць 
каталіцтва ў ліку першых, таму не выклікае здзіўлення, 
што ў �VII ст. манашкі ордэна Св. Клары (бернардынкі) 
заснавалі ў Адамавічах касцёл (верагодна, драўляны). 
Канстытуцыя 1677 г. згадвае ў гэтым касцёле цудадзе��ны 
абраз Маці Бо��а�� Адамавіцка��. Касцёл наведвалі 
гарадзенскія мяшчане, якія мелі валоданні на левым 
беразе Нёмана10. �арафіі ў Адамавічах не было яшчэ 
ў канцы ХVIII ст., яна была заснавана ў гады, калі 
Сапоцкіншчына знаходзілася пад панаваннем �русіі��. 
У Х��Х ст. Адамавічы і Міцкевічы ператварыліся ў ты�
повыя шляхецкія засценкі, дзе шляхта размаўляла па�

8. АВАК. – Т. VII. – Вільня, 1874. – С. 249, 395�396.VII. – Вільня, 1874. – С. 249, 395�396.
9. �ara��a Sy��ano���. ��kanat ��o�in. �i�����a �ro�no. �o� ����a�. �ara��a Sy��ano���. ��kanat ��o�in. �i�����a �ro�no. �o� ����a�

ni�m �r��mi�ni�nia �ań�ki�go. (інфармацы��ны буклет).
10. Boro�ik �. �ury�yki mia�ta �ro�no � �V��VIII �. Stano�y �o��iał. Boro�ik �. �ury�yki mia�ta �ro�no � �V��VIII �. Stano�y �o��iał 

ni�ru���omo��i. – Su�ra��, 2005. – S. 275.
11. �otoraiti� �. S��u�o� Su�a�k��o� i�tor��a. – �ariam�o�i, 2003. – S. 398.. �otoraiti� �. S��u�o� Su�a�k��o� i�tor��a. – �ariam�o�i, 2003. – S. 398.
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беларуску, аднак, зразумела, лічыла сябе польска�� па 
нацыянальнасці. 

Сярод простых ��ыхароў краю Унія, няха�� сабе і 
ў спольшчаным выглядзе, працягвала ��ыць. �рычым 
пісалі пра яе менавіта як пра �рускую» веру. У скла�
дзеным у 1784 г. апісанні рымска�каталіцка�� парафіі ў 
Го��ы згадваюцца �рускія» вёскі Балененты, Бера��аны, 
Каўбаскі, �о��кі, Новікі, Сонічы, �эмбелеўцы, Скрын�
нікі12. Слова �рускі» ў дадзеным кантэксце – гэта кла�
січная назва ўсходніх славян — ��ыхароў Вялікага Княст�
ва �ітоўскага. Дасюль у Сапоцкіне і ў вакольных вёсках 
сустракаецца прозвішча �усін. 

У 1795 г. самыя заходнія землі Вялікага Княства 
�ітоўскага з этнічна беларускім насельніцтвам былі 
захоплены �русія��, якая валодала імі да 1807 г., калі, 
паводле Тыльзіцкага трактату, разгромленае Напа�
леонам �рускае каралеўства перадало расі��скаму 
імператару Аляксандру �� гэтак званую Беластоцкую 
вобласць, што пазне�� была далучана да Гарадзенска��а да Гарадзенска�� 
губерні. �раведзеная пасля ліквідацыі �эчы �аспаліта�� 
у 1795 г. памі�� �русія�� і �асія�� мя��а ішла з поўначы 
па рацэ Нёман да сутоку з ім ракі �асосны (або �аса�
сянкі). Дале�� яна паварочвала на паўднёвы захад і бег�
ла па �асосне, такім чынам Гарадзенскі павет Троцкага 
ваяводства ВК� аказаўся падзеленым на дзве часткі па�
мі�� дзвюма дзяр��авамі��. Сапоцкінскі кра�� апынуўся ў 
�русіі. �асосна і Нёман працягвалі дзяліць лёсы ��ыха�
роў былога Гарадзенскага павета і пасля 1807 г. У адроз�
ненне ад Беластоцка�� вобласці пруская палова павета 
не ўва��шла ў склад �асі��ска�� ��мперыі, а была ўключана 
Напалеонам у створанае ім на польскіх землях Герцаг�
ства Варшаўскае.

12. ��ko�i�mi�nn� o�i�y �ara��i �it���ki��� � 1784 roku. – �ar�a�a,. ��ko�i�mi�nn� o�i�y �ara��i �it���ki��� � 1784 roku. – �ar�a�a, 
1994. – S. 47�50.

13. Волаціч М. �інія Керзона на фоне падзеяў і тэрытарыяльных зме�
наў у Ўсходня�� Эўропе // Спадчына. – 1993. – �� 5. – С. 4�5.
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Граніца захавалася і пасля паразы Напалеона і лік�
відацыі Герцагства Варшаўскага, толькі з 1815 г. яна 
стала дзяліць землі �асі��ска�� ��мперыі і зале��нага ад 
яе Царства �ольскага. �� хаця Царства �ольскае было 
толькі аўтаномія�� у складзе ��мперыі, аднак перава��на 
ўніяцкаму і часткова рыма�каталіцкаму беларускаму 
насельніцтву падзеленага Гарадзенскага павета давяло�
ся ��ыць паводле розных законаў, адміністрацы��ных 
сістэм і нават календара на працягу яшчэ цэлых ста 
гадоў. 

�асля 1795 г., калі федэрацыя Абодвух Народаў 
спыніла сваё існаванне, усё грэка�каталіцкае насель�
ніцтва краю (а яго на прасторах �эчы �аспаліта�� на 
канец �VIII ст. налічвалася каля 3790 тыс. чалавек)14 
апынулася адразу ў трох дзяр��авах. Асноўная маса 
ўніятаў трапіла пад панаванне �асіі (частка ВК�, 
заселеная этнічнымі беларусамі, часткова ўкраінцамі) 
і Аўстры��ска�� ��мперыі (поўдзень �адляшша і заход�
неўкраінскія землі). На землях, што ўва��шлі ў склад 
�русіі, уніятаў было на��менш. �русія, як вядома, 
атрымала перава��на тэрыторыю з этнічна польскім 
рыма�каталіцкім насельніцтвам. Аднак на ў��о зга�
дана�� Беласточчыне ��ыло ў канцы �VIII ст. крыху 
больш за 50 тыс. уніятаў і існавала 70 грэка�каталіцкіх 
парафі��. З іх паводле ўказа прускага караля Фрыдры�
ха Вільгельма ���� у 1797 г. была ўтворана Супрасльская 
ўніяцкая дыяцэзія, што праіснавала аднак толькі да 
1809 г. У��о ў 1807 г. у сувязі з пераходам Беласточчыны 
да �асіі 59 са згаданых 70 парафі�� апынуліся пад 
улада�� Аляксандра ��, які праз два гады ліквідаваў 
Супрасльскую дыяцэзію, далучыўшы яе да дыяцэзі�� 
у заходніх губернях ��мперыі. �азасталыя 11 парафі�� з 
5 757 вернікамі апынуліся ў Герцагстве Варшаўскім15. 

14. ���mi�niuk ��. �ni�ki� ��koły �o���tko�� � �ró���t�i� �o��kim i �. ���mi�niuk ��. �ni�ki� ��koły �o���tko�� � �ró���t�i� �o��kim i � 
�a�i��i 1772�1914. – Lu��in, 1991. – S. 39.

15. I�i��m. – S. 26.. I�i��m. – S. 26.
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Большая частка гэтых парафі�� знаходзілася на тэры�
торыі Сапоцкінскага краю. �ералічым іх па чарзе�� 
Баля (цяпер вёска Зарачанка) — уваходзіла 13 вёсак�� 
Галынка – 9 вёсак�� �іпск – 10 вёсак�� �абна – 7 вёсак�� 
�ерстунь – 8 вёсак�� �ыгалаўка – 11 вёсак�� Сапоцкін – 30 
вёсак. Цэнтрам яшчэ адно�� парафіі быў Аўгустоў. 

У перыяд 1815–1875 гг. усе ўніяты Царства �оль�
скага ўваходзілі ў Холмскую дыяцэзію (пасля 1839 г. гэта 
была адзіная грэка�каталіцкая дыяцэзія пад панаван�
нем дынастыі �аманавых). 

Уніяты Сапоцкіншчыны ў ме��ах Холмска�� дыя�
цэзіі складалі асобную Тыкоцінскую сурагацыю (або 
Тыкоцінскі дэканат). �аколькі ўніяты лічыліся вер�
нікамі ўсходняга абраду каталіцкага касцёла, дык 
іх статус быў своеасаблівым. Хаця грэка�каталіцкія 
парафіі былі фактычна незале��нымі і мелі сваіх 
святароў, але фармальна яны  падпарадкоўваліся мяс�
цовым лацінскім пробашчам. Так, у акце візытацыі 
Тэалінска�� рыма�каталіцка�� парафіі з 1819 г. напісана, 
што �парафія ўключае ў сябе 4 касцёлы парафіяльныя 
руска�ўніяцкія <…>, уніятаў <…> ёсць значная колькасць 
па вёсках, якія фарміруюць Тэалінскую парафію, 
змяшаных з лаціннікамі»16. Гэта былі вышэ��згаданыя 
Баля�Касцельная, Галынка, �ерстунь і Сапоцкін. Ко���
ная з іх мела сваю царкву. �аводле касцёльных да�
дзеных, з 1821 года ў парафіі Тэалін ��ыло 7 256 асоб, 
у тым ліку рыма�каталікоў 2 095 і а�� 4 311 уніятаў (у 
чатырох уніяцкіх парафіях)17. Уніяцкая парафія �абна 
фармальна ўваходзіла ў склад рыма�каталіцка�� пара�
фіі Адамавічы, а �іпск і �ыгалаўка адносіліся да рыма�
каталіцка�� парафіі ў �іпску. У 1857 г. назва дэканату 
была зменена з Тыкоцінскага на Аўгустоўскі, паколькі 
ў Тыкоціне з 1840 г. не было ўніяцка�� парафіі, а сам 

16. S�um�ki �. �ara��a ��o�in � �ata��� 1789�1887 // �aga�yn �o��ki. –. S�um�ki �. �ara��a ��o�in � �ata��� 1789�1887 // �aga�yn �o��ki. – 
1993. – �� 1/2. – S. 80.

17. I�i��m.. I�i��m.
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ён знаходзіўся па�за ме��амі Аўгустоўскага павета18. 
�раўда, і ў самім Аўгустове сітуацыя была не нашмат 
лепша���� маленькая царкоўка была ў заняпадзе і нават 
не мела сва��го святара��.

�ра асаблівасці рэлігі��нага ��ыцця ўніятаў Са�
поцкінскага краю ў 1815–1875 гг. нам вядома няшмат, 
спашлемся на словы даследчыцы Фларэнтыны ���э�
менюк, якая апісвала ��ыццё ўніятаў Холмска�� 
дыяцэзіі наступным чынам�� �Ва ўніяцкіх святынях 
у��ываліся арганы, званочкі, існавалі бакавыя алтары�� 
песні, гадзінкі, gorzkie żale, спявалі па�польску, гаварылі 
ру��анец, ксяндзы прынцыпова чыталі �вангелле і 
іншыя літургічныя тэксты толькі па�польску і ў гэта�� 
мове гаварылі казанні. Гэтаксама і ўбраннем святары�
ўніяты падобныя былі да лацінскіх ксяндзоў»20. На 
Сапоцкіншчыне ўніяцкія цэрквы а�� да самага моман�
ту ліквідацыі уніі не мелі іканастасаў, якія заўсёды былі 
адным з на��больш яскравых прыкмет царквы ўсходняга 
абраду21.

�амі�� 1839 і 1875 гг. 7 парафі�� Сапоцкіншчыны 
былі апошнімі ўніяцкімі парафіямі з этнічна беларус�
кім насельніцтвам. Усяго па дадзеных на 1840 г. у іх 
налічвалася 7 477 чалавек (прыкладна 5 200 чалавек ��ылі 
ў вёсках, што знаходзяцца цяпер у �эспубліцы Беларусь, 
астатнія ў �ольшчы). Сама�� бу��но�� была �ерстуньская 
парафія — 1457 чалавек22. Варта таксама адзначыць, што 
пасля 1840 г. колькасць уніятаў у вёсках Сапоцкіншчы�
ны пачала паступова змяншацца. Калі ўлічыць, што 

18. ����łm�ki �on�y�tor� �r��kokato�i�ki (1525�1905). In��ntar� ana�i�. ����łm�ki �on�y�tor� �r��kokato�i�ki (1525�1905). In��ntar� ana�i�
ty��ny ar���i�um. – �ar��a�a, 2003. – S. 146.

19. So�na �., �ro��So�na A. �a�omnian� ��i���i�t�o, �i� i�tni����� �u��. So�na �., �ro��So�na A. �a�omnian� ��i���i�t�o, �i� i�tni����� �u�� 
��rk�i� � �or����u Bi��r�y i �ar�i, Biały�tok 2002. kamunikat.n�t.iig.��\
���\kni�ki\��i�toria\�o�na\��i���i�t�o

20. ���mi�niuk ��. �ni�ki� ��koły... – S. 95.. ���mi�niuk ��. �ni�ki� ��koły... – S. 95.
21. Холмск��� греко�ун�атск��� месяцеслов на 1875 г. – Варшава, 

1874. – С. 81�82. 
22. ���mi�niuk ��. �ni�ki� ��koły... – S. 226�228.. ���mi�niuk ��. �ni�ki� ��koły... – S. 226�228.
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апошні дэмаграфічны крызіс быў выкліканы эпідэмія�� 
халеры ў 1831 г., а наступныя гады лік насельніцтва стаў 
даволі імкліва павялічвацца, то на��больш лагічным 
тлумачэннем гэта�� з’явы будзе паступовы пераход 
мясцовых уніятаў у рыма�каталіцтва. З 1840 па 1874 гг. 
колькасць уніятаў у вёсках парафі�� Сапоцкін, Галынка, 
�ерстунь, Баля�Касцельная зменшылася з 4701 да 3200 
чалавек. 

Як бачым, рэлігі��нае ��ыццё ўніятаў Сапоцкінскага 
краю было на працягу перша�� паловы Х��Х ст. стагоддзя 
спаланізавана надвыча�� моцна, але тым не менш, гэта 
зусім не кранала традыцы��нага побыту, мовы і звыча�
яў мясцовага насельніцтва, якое працягвала заставац�
ца �русінскім» і карысталася беларуска�� мова��, хаця, 
зразумела, не ў��ывала сам тэрмін �беларускі». Мена�
віта ў сярэдзіне Х��Х ст. з’яўляюцца першыя даследаван�
ні, дзе на аснове этнаграфічных дадзеных даводзілася 
прынале��насць мясцовага насельніцтва да ўсходніх 
славян. У 1859 г. �сябра многіх навуковых таварыстваў» 
паляк Аляксандр �алуянскі выдаў у Варшаве кнігу 
пад назва�� �Вандроўкі па Аўгустоўска�� губерні», дзе ў 
надвыча��на яскравых фарбах апісаў ��ыццё русінаў з�
пад �іпска і Сапоцкіна. �алуянскі, бада��, упершыню 
вызначае этнічную мя��у памі�� палякамі і беларусамі 
ў гэтым краі�� �На поўначы тутэ��шага �адляшша, у 
ваколіцах Ганёндза над Бобрам цягнуцца лясы, сярод 
якіх знаходзяцца пасяленні �адлясян, адме��аваныя ад 
�усі згадана�� ракою Нэта��, што каля вёскі Далістова 
зліваецца з Бобрам»23. �раз палову стагоддзя гэты тэзіс 
пацвердзіць праф. Я. Карскі, які пазначыць р. Нэту як 
заходнюю мя��у распаўсюд��ання беларуска�� мовы ў 
Аўгустоўскім павеце. 

23. ���ró�ki �o gu��rni Augu�to��ki�� � ���u nauko�ym o��yt� �r���. ���ró�ki �o gu��rni Augu�to��ki�� � ���u nauko�ym o��yt� �r��� 
A��k�an�ra �ołu�ań�ki�go ��łonka �i��u to�ar�y�t� nauko�y���. – �ar�a�a�� 
� �rukarni ga��ty �o��i�nn��, 1859. – S. 189.
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Дале�� �алуянскі піша�� �На дале��шым усходзе гу�
берні, у ране��шым Гарадзенскім павеце, на краю зямлі 
Яцвягаў, памі�� Нёмнам і Бобрам, пасялілася �усь. Вя�
лізныя дагэтуль лясы, рэшткі ране��ша�� Гарадзен�ска�� 
або �ерстунска�� пушчы, у яко�� гэты люд пасяліўся, 
зрабілі яго лясным і даволі дзікім народам. �а сваім духу 
�усіны больш падобныя да Курпяў, чым да Мазураў, але 
маюць лад ��ыцця, які вельмі адрознівае іх ад абодвух 
гэтых народаў»24. Для не надта абазнанага ў этнаграфіі 
чытача зазначым, што Курпы і Мазуры – польскія эт�
нічныя групы, што і цяпер мя��уюць з беларусамі. Як 
бачым, аўтар даволі дакладна лакалізуе рассяленне ру�
сінаў на Аўгустоўшчыне — �памі�� Нёмнам і Бобрам», 
што супадае з ме��амі Сапоцкіншчыны. 

�алуянскі згадвае таксама некалькі вёсак, якія 
�з’яўляюцца чыста русінскімі паселішчамі». Гэта Аста�
ша, Васілевічы, Навумавічы, Адамавічы, Баранавічы, 
Капчаны, Свяцк, Капцёва (Капчамесціс)… Тое, што 
аўтар �Вандровак» згадвае і ўніяцкія (Навумавічы, Кап�
чаны), і рымска�каталіцкія (Адамавічы, Баранавічы) 
вёскі, падкрэслівае, што �русінскасць» ён разумее не 
ў рэлігі��ным, а ў этнічным сэнсе. �усінамі для яго на 
Сапоцкіншчыне з’яўляюцца і ўніяты, і каталікі. Заўва�
��ыў �алуянскі яшчэ адну асаблівасць мясцовых 
��ыхароў, сцвердзіўшы, што сяляне �з ураднікамі і 
вышэ��шымі за сялянаў класамі гавораць чыста па�
польску�� памі�� сабою па�руску з мяшанка�� літоўскіх 
выразаў»25. Значыцца, родна�� мова�� сялян з�пад 
Сапоцкіна была �руская» (у сучасным разуменні, 
безумоўна, беларуская мова), літоўскія �� выразы 
мо��на патлумачыць рэшткамі старо�� балцка�� тра�
дыцыі, а карыстанне польска�� мова�� — ��аданнем 
сцвердзіць сваю польскасць перад чу��ынцамі, ты�
мі, хто патэнцы��на мог прэтэндаваць на пэўнае 

24. I�i��m. – S. 189.. I�i��m. – S. 189. 
25. I�i��m. – S. 18�19.
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ўмяшальніцтва ў кансерватыўны побыт мясцовага 
селяніна. �ершым сярод рускіх вучоных, хто напісаў 
аб беларусах Аўгустоўшчыны і назваў мясцовых 
усходніх славян менавіта беларусамі, быў падпалкоў�
нік А.Ф. �ыціх. У працы пад назва�� ��р�ло��ен�е к 
матер�алам для этнограф�� Царства �ольскаго», 
выдадзена�� у 1864 г., �ыціх, карыстаючыся моўным 
прынцыпам вызначэння этнічна�� прынале��насці, 
налічыў у Аўгустоўскім павеце 23760 беларусаў, на 
��аль, не лакалізуючы іх па гмінах павета26. Няма аднак 
сумневу, што перава��ная большасць беларусаў была 
занатаваная ім на ўсходзе павета, там ��а, дзе за некалькі 
гадоў да гэтага іх �адшукаў» �алуянскі. �раўда, цікава 
адзначыць, што �ыціх згадвае ўсходніх славян нават 
на паўднёвым�захадзе Аўгустоўскага павета і дале�� на 
поўдзень у ваколіцы �а��гарада, чаго мы не зно��дзем у 
пазне��шых даследчыкаў. �Всё это населен�е называет 
себя племенем �усь, употребляя белорусское нареч�е, 
которое мо��но встрет�ть ещё ю��нее в �ом���нском 
уезде», — піша ён27. 

Тое самае пацвердзіў і знакаміты польскі вучоны 
Зыгмунт Глогер, які пакінуў цікавую заўвагу наконт 
этнічнага складу ��ыхароў земляў крыху на поўнач ад 
Горадні�� �На левым беразе Нёмна, а�� пад прускую ці 
кры��ацкую мя��у, цягнуўся поўны рыбных азёраў За�
пушчанскі Тракт, што ля��ыць за вяліка�� �ерстунска�� 
пушча��. На Аўгустоўшчыне �орную Ганчу лічаць пры�
родна�� граніца�� памі�� �ітво�� і Мазурамі, аднак палякі 
да самога Нёмана не даходзяць, на абодвух берагах яго 
сядзяць русіны а�� да вусця Бела�� Ганчы, адкуль, калі 
браць пад увагу этнаграфічныя моманты, пачынаецца 
сапраўдная �ітва»28. 

26. Карск��� �.Ф. Заметк� по белорусск�м говорам // Труды по бело�
русскому � друг�м славянск�м языкам. – М�нск, 1962. – С. 380.

27. Цытуецца па�� Этнограф�ческая карта Белорусскаго племен�. Со�
став�л �.Ф.Карск���. – �етроград, 1917. – С. 10.

28. �i�ła. �i�����nik gi�ogra����no��tnogra����ny. – �om. II. – �ar�
��a�a, 1888. – S. 57.
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Далучэнне ўніятаў Царства �ольскага да права�
слаўя адбылося ў 1875 годзе. �азам з 250 тысячамі 
ўніятаў �адляшша прынялі праваслаўе і 9982 уніяты 
Сапоцкіншчыны29. Урачыстасці па далучэнні ўніятаў 
Аўгустоўскага павета да праваслаўя праходзілі 27 кра�
савіка 1875 г. у Балі (настаяцель гэтага прыхода Філіп 
Троць фармальна выконваў абавязкі Аўгустоўскага 
дэкана, паколькі царква ў Аўгустове знаходзілася ўнаходзілася ў 
заняпадзе і амаль не мела прыхад��анаў)30. Такім чы�
нам цэрквы ў �іпску, �ыгалаўцы, �ерстуні, �абне, 
Сапоцкіне, Галынцы і Балі сталі цэнтрамі праваслаў�
ных прыходаў.

Аднак у адносiнах да праваслаўя быў моцны пасіўныiнах да праваслаўя быў моцны пасіўны 
супраціў мясцовага насельніцтва. Карыстаючыся неда�
хопамі царска�� бюракратычна�� сістэмы, былыя уніяты 
ўсяляк спрабавалі схаваць сваё ўніяцкае паход��анне 
і прыняць лацінскае каталіцтва або хаця б хрысціць у 
касцёле сваіх дзяце��. У гэтым ім дапамагалі мясцовыя 
ксяндзы. Але адміністрацыя ўва��ліва сачыла за ��ыццём 
�вярнуўшыхся ў праваслаўе», і гэтыя акцыі не заўсёды 
ўдаваліся. Так, пробашч Селіванавецкага касцёла Ян 
Гудоўскі ахрысціў паводле лацінскага абраду дачку бы�
лога уніята з вёскі Новікі Восіпа Сакалоўскага, і ў лісце 
ад 4 студзеня 1882 г. начальнік Аўгустоўскага павета 
патрабаваў ад ксяндза пісьмовых тлумачэнняў сваіх 
дзеянняў��.

�атаемныя вянчанні былых уніятаў і хрост іх дзяце�� 
у рыма�каталіцкім касцёле прывялі да ненармальна�� 
з’явы, калі, паводле афіцы��на�� урадава�� статыстыкі, 

29. ��товск�я �парх�альныя ведомост�. – 1875. – �� 18. – С. 1.
30. So�na �., �ro��So�na A. �a�omnian� ��i���i�t�o, �i� i�tni����� �u��. So�na �., �ro��So�na A. �a�omnian� ��i���i�t�o, �i� i�tni����� �u�� 

��rk�i� � �or����u Bi��r�y i �ar�i, Biały�tok 2002. kamunikat.n�t.iig.��\
���\kni�ki\��i�toria\�o�na\��i���i�t�o.

31. Дакумент з архіву Го��ска�Селіванавецка�� рыма�каталіцка�� па�
рафіі (захоўваецца пры касцёле ў в. Селіванаўцы Гарадзенскага раёна, 
папка ��ерапіска пробашча парафіі з губернскімі ўладамі і мясцова�� ад�
міністрацыя�� за 1876�1883 гг»).
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у Аўгустоўскім павеце Сувалкаўска�� губерні (куды 
ўваходзілі вёскі Сапоцкіншчыны) да неверагодных па�
мераў вырасла колькасць пазашлюбных дзяце��. Так, у 
1888 г. у Аўгустоўскім павеце нарадзілася 1887 дзяце�� 
ад законных бацькоў і 329 дзяце�� ад бацькоў, што афі�
цы��на му��ам і ��онка�� не з’яўляліся32. 

Няпроста прыходзілася таксама і прысланым на 
Сапоцкіншчыну праваслаўным святарам. Сярод іх, 
канешне, былі абсалютна розныя людзі. Адны шчы�
ра і з поўна�� адданасцю браліся за справу вяртання 
сваіх прыхад��анаў ва ўлонне праваслаўя, другія (а 
такіх было, пэўна, ўсё �� такі больш) марылі проста 
добра ўладкавацца ў прыходах, на якія ўрад ��мпе�
рыі выдзяляў вельмі немалыя грошы. Сярод іншых 
папер, дасланых пробашчу Селіванавецкага касцёла 
ў друго�� палове 1870�х гг. ёсць некалькі лістоў, пад�
пісаных ��осіфам Будзіловічам, настаяцелем царквы ў 
Сапоцкіне, чалавекам, які за кароткі час паспеў стаць 
сцягам праваслаўя ў краі. 

Вясно�� 1876 г. малады святар ��осіф Будзіловіч доб�
раахвотна пераехаў са сва��го прыхода ў ��аўночна�
Заходнім краі» ў Аўгустоўскі павет. �то кіравала яго 
выбарам, невядома дакладна, але, хутчэ�� за ўсё, да та�
кога кроку схіліў яго брат Аляксандр, адзін з на��больш 
уплывовых варшаўскіх святароў. Сапоцкінскі прыход 
лічыўся на��больш складаным сярод усіх васьмі па�
ўніяцкіх прыходаў Аўгустоўшчыны. Тэрыторыя пры�
хода была вялікая, мясцовасць надта нязручная для 
язды, а большасць насельніцтва была настроена да 
праваслаўя вельмі агрэсіўна. Больш таго, у Тэаліне, 
фактычна ў самым Сапоцкіне, узвышаўся закладзены 
прыкладна за сто гадоў да гэтага касцёл з цудатворна�� 
ікона�� Маці Бо��а��, дзе пробашч, касталянша і кас�

32. �амятная кн���ка Сувалкско�� губерн�� на 1890 год. – Сувалк�, 
1890. – С. 24.
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цельныя дзяды працягвалі фактычна адкрыта хрыс�
ціць дзяце�� і здзя��сняць іншыя касцельныя абрады. 
Мала каго абыходзіла, што касцёл быў пабудаваны на 
зямлі ўніяцкага прыходу і Будзіловіч быў адразу пры�
няты за чу��ынца. 

То��, аднак, актыўна ўзяўся за працу. На��перш пачаў 
ездзіць па вёсках, запыняў прыхад��анаў на вуліцах мяс�
тэчка і пераконваў ісці ў царкву. Тыя пляваліся, уцякалі 
ад яго, ганьбілі праваслаўны кры��. Будзіловіч, аднак, не 
стаў звяртацца ў паліцыю (хаця і меў паводле закону гэт�
кае права) і працягваў прапаведаваць. �акрысе яго сталі 
запрашаць да паміраючых і хворых людзе��, пасля пачалі 
патроху ісці ў царкву. Святар добра абставіў храм, вы�
кладваў значныя сумы на дапамогу хворым і ��абракам. 
�раз не��кі час ён узяўся і за Тэалінскі касцёл. Спачат�
ку папярэд��ваў, каб пробашч спыніў сустрэчы з пра�
васлаўнымі, аднак �ксендзы не переставал� вторгаться 
своею духовною власт�ю в чу��ое для н�х стадо»��. Тады 
ён пачаў пісаць прашэнні да ўладаў, і ўрэшце ў 1877 г. 
з прычыны �шкодных уплываў на былых уніятаў сусед�
ня�� праваслаўна�� Сапоцкінска�� парафіі», Тэалінская 
рыма�каталіцкая парафія была ліквідавана. Касцёл у 
Сапоцкіне працаваў спачатку як філія Селіванавецка�� 
рыма�каталіцка�� парафіі, а пасля быў наогул зачыне�
ны. Які б мела вынік дале��шая дзе��насць ��. Будзіловіча, 
невядома, бо ён захварэў і памёр у лютым 1878 г., маю�
чы ўсяго 30 гадоў, аднак у яго асобе мы бачым класічны 
прыклад удумлівага праваслаўнага святара, які ўмеў 
карыстацца і пернікам і бізуном. Але, паўторымся 
яшчэ раз, такіх, як ён, сярод праваслаўнага клiру былоiру было 
вельмі мала. 

З моманту падпісання ў 1847 г. памі�� �ецярбур�
гам і Апостальска�� Сталіцаю канкардату канец 1860�х–

33. Гісторыя ��. Будзіловіча расказваецца ў�� Холмско�Варшавск�е 
епарх�альные ведомост�. – 1878. – �� 9. – 1(13) мая. – С. 17�19.
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1880�я гг. былі на��больш ця��кім перыядам у ��ыцці 
Каталіцкага Касцёла на тэрыторыі �асі��ска�� ��мперыі. 
�іквідаваліся рыма�каталіцкія парафіі, рабіліся спро�
бы перавесці імшу на рускую мову, забаранялася пра�
вядзенне вялікіх рэлігі��ных святаў. На Сапоцкіншчы�
не �� кантакты ксяндзоў з мясцовых рыма�каталіцкіх 
парафі�� з былымі ўніятамі давалі ўладам дадатковыя 
магчымасці для накладвання новых спагнанняў. Так, 
20 кастрычніка 1882 г. начальнік Аўгустоўскага па�
вета пісаў адміністратару Селіванавецкага касцёла 
ксяндзу ��осіфу Сідаровічу�� �Дошло до моего сведе�
н�я, что по праздн�чным дням Ваше �реподоб�е со�
б�рает сво�х пр�хо��анок для �зучен�я костельных 
катол�ческ�х пестне��, в чём пр�н�мают так��е участ�е 
� бывш�е ун�атк�, �менно Юл�янна �аре��ко � �вва 
Бал�нская �з д. �о��к� гм�ны Балля�велькая. Сооб�Сооб�
щая о выше�зло��енном вашему преподоб�ю, про�
шу уведом�ть меня в возмо��но не продол���тельном 
времен� насколько справедл�вы эт� сведен�я, а рав�
но поясн�ть, �меется л� у Вас на руках разрешен�е � 
от кого �менно на устра�ван�е подобных сбор�щ»34.

За асвячэнне пасхі для былых грэка�ўніятаў з фаль�
варка Калбаскі і вёскі Селіванаўцы 12 і 13 сакавіка 1883 г. 
то�� ��а ��осіф Сідаровіч быў аштрафаваны на 25 рублёў. 
Ксёндз, у сваю чаргу, апраўдваўся, сцвярд��аючы, што 
пасху ўніятам не асвячаў і ў гэтыя дні запрашаў у Селі�
ванавецкі касцёл для нагляду во��та гміны Баля�Велькая 
з двума стра��нікамі, а ў Тэалін — стра��нікаў і ��андар�
маў, аднак тыя не з’явіліся35.

Адно�� з формаў пасіўнага супраціву былых уніятаў 
стала масавае пранікненне іх у касцёлы падчас святаў, 
дзе ксёндз, які не ведаў усіх сваіх парафіянаў з твару, 

34. Дакумент з архіва Го��ска�Селіванавецка�� рыма�каталіцка�� па�
рафіі.

35. Тамсама.
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а��ыццяўляў над праваслаўнымі абрады па�каталіцку. 
22 траўня (3 чэрвеня) 1881 г. ксёндз з вёскі Селіванаў�
цы пісаў начальніку Аўгустоўскага павета ў справе Ан�
тона Янулевіча, былога ахоўніка Тэалінскага касцёла, 
наступнае�� �Я л�чно могу завер�ть Ваше Высокоблаго�
род�е, что он не только не мешается в дела б. ун�ятов, 
но на сколько мо��ет устраняет �х � благодаря его бд��
тельност� н�когда не случ�лось, чтобы кому�н�будь 
удалось �з б. ун�ятов обманом подкрасться к соверше�
н�ю над н�м� духовных треб»36. Як бачым, уніяты былі 
пакінуты самі сабе, а ксяндзы вымушаны адганяць іх ад 
сваіх святыняў. 

Аднак улады збіраліся ўздзе��нічаць на былых унія�
таў не толькі бізуном, але і пернікам. Так, будынкі зачы�
ненага Тэалінскага парафіяльнага касцёла ў 1890 г. былі 
перададзены праваслаўным, і ў іх у верасні 1893 г. быў 
заснаваны Тэалінскі �раабра��энскі ��аночы праваслаў�
ны манастыр37. 

Магчыма, дзе��насць манашак і мела поспех сярод 
мясцовага насельніцтва, але ў цэлым няўклюдная ма�
шына �асі��ска�� імперыі ніяк не магла спаборнічаць 
з карпатліва�� і дакладна��, штодзённа�� і напру��ана�� 
работа�� каталіцкага духавенства. У любым выпадку, 
урачыстыя абеды са спяваннем дзяр��аўнага гімна і 
тостамі ў гонар імператара, якія праводзіліся ў манас�
тыры падчас прыездаў праваслаўных уладык, ніяка�� 
прыхільнасці ў ��ыхароў Сапоцкіншчыны не выклікалі. 
Яшчэ ў 1889 г., падчас наведвання архіепіскапам Холмс�
ка�Варшаўскім �яонціем праваслаўных прыходаў у Са�
поцкіне і �абне, зазначалася, што �в пре��н�е времена 
очень мало соб�ралось пр�хо��ан для его встреч�», а ці 
не на��большую актыўнасць ва ўрачыстым прывітанні 
адыгрывалі прадстаўнікі мясцова�� габрэ��ска�� абшчы�
ны. Звяртаючыся да народа, праасвяшчэнны, зазнача�

36. Тамсама.
37. �амятная кн���ка Сувалкско�� губерн�� на 1896 год. – Сувалк�, 

1896. – С. 268�269.
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ючы ісціннасць праваслаўна�� веры і ганячы тых, хто 
ўхіляўся ў каталіцтва, выкарыстоўваў, памі�� іншага, і 
такі аргумент, што продкі тых мясцовых ��ыхароў, хто 
сёння выракаецца праваслаўя, змагаліся ў старыя часы 
за гэтую веру, і таму яны за гэткую здраду адракуцца ад 
сваіх нашчадкаў у будучым вечным ��ыцці. �асля літур�
гіі �� уладыка, праэкзаменаваўшы мясцовых хлопчыкаў 
на прадмет ведання Бо��ага Закону, распаўсюд��ваў ся�
род народу дасланыя ад Свяце��шага Сінода брашуры ў 
гонар 50�годзя ўз’яднання заходне�рускіх уніятаў38…

У хуткім часе пасля пераводу ўніятаў у праваслаўе 
ўлады заняліся перабудова�� старых уніяцкіх цэркваў у 
мураваныя �мураўёўкі». У 1877 г. была асвечана новая 
царква ў �іпску (старая царква таксама захавалася), у 
1882 г. – у �абне, у 1891 г. – у Галынцы. �абудова новых 
цэркваў стала лагічным завяршэннем працэсу скаса�
вання слядоў Уніі ў праваслаўна�� культуры (у т.л. у ар�
хітэктуры), які быў пачаты яшчэ ў сярэдзіне Х��Х ст.

Аднак галоўным сродкам замацавання праваслаў�
на�� веры на Сапоцкіншчыне працягваў заставац�
ца прымус. У 1899 г., праз 24 гады пасля далучэння, 
кіраўніцтва Сінода вымушана было ў адносінах да бы�
лых уніятаў Холмска�� епархіі канстатаваць�� �Забыв все 
обязанност�, налагаемые на хр�ст�ан�на рел�г�е��, 
он� (упорствующ�е) совершенно очерствел� душо��. 
Да��е кровное родство потеряло для н�х с�лу � значе�
н�е�� отец � сын часто со���тельствуют с бл���а��ш�м� 
родственн�цам�… К православ�ю упорствующ�е от�
носятся с озлоблен�ем… На �х убе��ден�я крест�ть де�
те��, мног�е упорствующ�е отвечают�� �скорее утоп�м, 
чем окрест�м в православно�� церкв�»��. Абвінавачван�

38. Обозрен�е преосвященным Холмско�Варшавск�м церкве�� 
епарх�� в 1889 г. // �р�бавлен�е к церковным ведомостям. — 1890.— �� 
19. — 5 мая.— С. 621�623.

39. Извлечен�е �з всеподдане��шего отчёта Обер��рокурора Святе���
шего С�нода по ведомству �равославного �споведан�я за 1896 � 1897 гг. // 
Церковные ведомост�. – 1899. – �� 45. – 13 ноября. – С. 341. – �� 45. – 13 ноября. – С. 341.
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ні ў крывазмяшэнні, канешне, смешныя і выглядаюць 
вельмі малапраўдападобнымі, а вось хрысціць дзяце�� 
у царкве не хацелі, не хацелі і вянчацца там. Аб гэтым 
мы ў��о пісалі вышэ��, а зараз прывядзем некалькі ліч�
баў�� у Сувалкаўска�� губерні з 14670 душ, уз’яднаных з 
праваслаўем, было 9774 �упорствуюш�х», няхрышча�
ных дзяце�� – 2022, 806 чалавек ��ылі незаконным шлю�
бам40. Гэта значыць, што фактычна 80 % намінальных 
праваслаўных Сапоцкінскага краю актыўна ўхіляліся 
ад удзелу ў праваслаўных абрадах (�упорствующ�е»), 
значную колькасць складалі таксама �колеблющ�е�
ся», якія не ўхіляліся ад наведвання царквы, але і пра�
васлаўнымі сябе не лічылі. 

�раваслаўныя свяшчэннікі гвалтам хрысцілі дзя�
це�� уніятаў, часта ў��ываючы дапамогу адміністрацы���
ных уладаў. Напрыклад, даведаўшыся аб тым, што ў 
сям’і �упорствующ�х» нехта нарадзіўся, праваслаўны 
свяшчэннік браў гмінных стра��нікаў і ішоў туды. Калі 
ў хаце была маці з малым, то дзіцё забіралі і тут ��а 
хрысцілі, калі �� быў бацька, то магла адбыцца сутычка 
і нават бо��ка. Нярэдка маладая маці ратавалася разам 
з немаўляткам праз акно. За пахаванне без праваслаў�
нага святара ці хрост у касцёле прыходзілася плаціць 1 
рубель штрафу або адзін дзень адсядзець у арышце. 

Такая сітуацыя захоўвалася а�� да пачатку ХХ ст., ка�
лі амаль палову насельнікаў Сапоцкіншчыны складалі 
праваслаўныя. �аводле дадзеных на канец 1880�х гг., усе 
325 ��ыхароў в. Баля�Касцельная афіцы��на нале��алі да 
праваслаўя. Цалкам праваслаўнымі былі такія на��бу���
не��шыя ў краі вёскі як �о��кі (700 чал.), Канюхі (560 чал.), 
Навумавічы (361 чал.). Значная колькасць праваслаўных 
была і ў паселішчах местачковага тыпу�� Галынцы (з 1128 
чалавек – 132 праваслаўных, 117 каталікоў і 879 іўдзеяў), 
�іпску (з 1682 чалавек – 412 праваслаўных, 771 каталік 

40. Тамсама. – С. 342.
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і 499 іўдзеяў), у Сапоцкіне (з 6595 чалавек 498 пра�
васлаўных, 3611 каталікоў і 2486 іўдзеяў). Агульны лік 
былых уніятаў, а ў гэты час праваслаўных, дасягаў на 
Сапоцкіншчыне 12–13 тысяч чалавек41. У матэрыялах 
перапісу 1897 г. ёсць больш дакладная лічба – 11196 
чалавек. Калі �� улічыць, што значная частка ўніятаў 
яшчэ да 1875 г. паспела пера��сці ў рыма�каталіцтва, 
то мо��на меркаваць, што колькасць нашчадкаў грэ�
ка�каталікоў у вёсках Сапоцкіншчыны была нашмат 
вышэ��шая. Усяго �� паводле перапісу 1897 г. у Аўгус�
тоўскім павеце Сувалкаўска�� губерні ��ыло 25712 бела�
русаў (32,46 % ад агульна�� колькасці насельніцтва), з іх 
11196 праваслаўных і 14503 каталікі42. Амаль усе бела�
русы ��ылі ва ўсходніх гмінах павета�� Баля Велькая, Га�
лынка, Валавічоўцы (Сапоцкін), �абна, �етрапаўлаўск 
(�іпск) і Кур’янка. Варта аднак звярнуць увагу на то�� 
факт, што перапісчыкі вызначалі нацыянальнасць не 
паводле самавызначэння, а па моўным прынцыпе. А 
так як насельніцтва Сапоцкінскага краю карысталася 
размоўна�� беларуска�� мова�� (што было безумоўным 
пацвярд��эннем факту засялення гэта�� зямлі ўсход�
німі славянамі), то і было запісана беларусамі, хаця 
ў��о тады, мабыць, перава��на адносіла сябе да ліку 
палякаў. 

�раваслаўныя працягвалі звяртацца да каталіцкіх 
святароў. У пачатку 1890�х г. ксёндз Гільно быў высла�
ны з Селіванавецка�� парафіі за хрышчэнне дзіцяці 
былых уніятаў, а ксёндз Фердынанд Новаве��скі ў па�
чатку ХХ ст. ухітраўся патаемна хрысціць і спавядаць 
праваслаўных, калі прымаў у сябе царскіх ураднікаў43. 

41. Сп�ск� населённых мест Сувалкско�� губерн�� как матер�ал для 
�стор�ко�этнограф�ческо�� географ�� края, собрал Э.А. Вольтер. — С�б, 
1901. — С. 87�111.

42. �ервая всеобщая переп�сь населен�я �осс���ско�� Импер��, 1897 
год. Том LI�. Сувалкская губерн�я. – С�б,1904. – С. ��Х, 72, 74.LI�. Сувалкская губерн�я. – С�б,1904. – С. ��Х, 72, 74.

43. �ara��a Sy��ano���. ��kanat ��o�in. �i�����a �ro�no. �o� ����a�. �ara��a Sy��ano���. ��kanat ��o�in. �i�����a �ro�no. �o� ����a�
ni�m �r��mi�ni�nia �ań�ki�go (інфармацы��ны буклет).
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Ксяндзоў дзясяткамі перамяшчалі ў іншыя парафіі, 
пазбаўлялі права святарства ў ме��ах �асі��ска�� ��мпе�
рыі, аднак тыя працягвалі актыўна дапамагаць былым 
уніятам. Зразумела, што гэтая дапамога мела не толькі 
рэлігі��ны, але і нацыянальна�палітычны кантэкст. Ме�
навіта ксяндзы ўмацоўвалі ў ��ыхарах Сапоцкіншчыны 
перакананасць у тым, што апошнія з’яўляюцца паля�
камі, а касцёл з’яўляецца асяродкам не яко�� інша��, а 
менавіта �польска��» веры. 

�етам 1901 г. у Аўгустоўскім павеце пабываў 
прафесар Яўхім Карскі, які наведаў �іпск, Галынку 
і Сапоцкін і, прааналізаваўшы гаворкі мясцовага на�
сельніцтва, пры��шоў да выніку аб бясспрэчна�� пры�
нале��насці ��ыхароў усходніх гмінаў павета да ліку 
беларусаў�� �Все белорусы, населяющ�е отмеченную 
местность, сч�таются �л� православным�, �л� като�
л�кам�, но �з первых больш�нство �упорствующ�е». 
В Августовском уезде православные пр�ходы следую�
щ�е�� �абно, Балля, Церковная [Баля-Царкоўная – адзін 
прыход – аўтар], �ыгаловка, Голынка, ��пск � Сопоцк�н
[Я. Карскі чамусці абмінуў прыход Перстунь – аўтар]. К 
ка��дому пр�надле���т очень много деревень. И в неко�
торых катол�ческ�х пр�ходах больш�нство населен�я 
белорусы... Оказывается, что речь населен�я здесь та�
кая ��е, как � в соседн�х местах Гродненско�� губерн�� 
(в Сокольском � Гродненск�м уездах). �р� чём катол��
к�, а так��е рьяные �з упорствующ�х легко переходят на 
польскую речь�� по�польск� (не очень неумело) он� часто 
говорят не только с �начальством», но да��е со сво�м� 
священн�кам�»44. Як вынікае з гэта�� цытаты, беларусы, 
што да 1875 г. з’яўляліся ўніятамі, ніколі не пакідалі ��а�
дання вярнуцца ва ўніяцтва (тако�� вера�� замест неісна�
ваўшага ў��о ўніяцтва стала каталіцтва), ставіліся да пра�
васлаўя адмоўна і ўсяляк намагаліся прадэманстраваць 

44. Карск��� �.Ф. Заметк� по белорусск�м говорам // Труды по бело�
русскому � друг�м славянск�м языкам. – М�нск, 1962. – С. 381.
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сваю польскасць, на��перш у��ываючы польскую мову ў 
гутарцы з людзьмі з чу��ога асяроддзя.

У пачатку 1890�х гг. праваслаўная супольнасць Су�
валкаўска�� губерні складалася са значна�� колькасці 
гістарычна ніяк не звязаных памі�� сабо�� не асабліва 
шматлікіх груп насельніцтва�� расі��скіх чыноўнікаў, паг�
ранічных і чыгуначных слу��ачых і ва��скоўцаў у такіх 
населеных пунктах як Сувалкі, Кальварыя, Кібарты�� 
старавераў�адзінаверцаў і філіпонаў�беспапоўцаў, якія 
мелі сво�� храм у сяле �акроўск (адзінаверцы) і некалькі 
малітоўных дамоў (філіпоны)�� былых уніятаў, этнічных 
беларусаў, якія ��ылі ў паўднёва�ўсходня�� частцы Аў�
густоўскага павета. На 1891 год паваслаўныя храмы 
па губерні размяркоўваліся наступным чынам�� сабор 
1840 г. пабудовы ў Сувалках, цэрквы ў Кальварыі і Кі�
бартах, адзінаверчаская царква ў �акроўску, і былыя 
ўніяцкія храмы ў Аўгустове, �іпску, Сапоцкіне, �ы�
галаўцы, Галынцы, �абне, Балі і �ерстуні, якія так�
сама мелі дзве невялікія прыпісныя царквы. �асколь�
нікі філіпоны мелі чатыры малітоўныя дамы. З часам 
гэтая лічба змянялася, але перава��на толькі за кошт 
пабудовы дадатковых храмаў у вялікіх гарадах (гар�
нізонныя цэрквы, дамавыя цэрквы пры навучальных 
установах і інш.). 

Да пачатку 1880�х гг. адміністрацы��нае ўладка�
ванне прыходаў губерні паўтарала ране��шае грэ�
ка�каталіцкае – традыцы��на існавала Аўгустоўскае 
благачынне, таксама і благачыннымі, як і ране��, былі 
перыферы��ныя святары, а не настаяцелі фактычна 
неіснуючага прыхода ў Аўгустове. Так Аўгустоўскім 
благачынным у 1873 годзе быў настаяцель прыхода ў 
�ерстуні ��ван Жылінскі, у 1875 (год далучэння ўніятаў 
Аўгустоўшчыны да праваслаўя) – настаяцель прыхода 
ў Балі Філіп Троць, у 1877–1878 гг. – настаяцель пры�
хода ў Сапоцкіне ��ван Будзіловіч. Магчыма, калі б не 
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смерць апошняга, то былыя ўніяцкія прыходы заха�
валі б сво�� асобны статус, але, гледзячы па ўсім, пасля 
смерці сапоцкінскага настаяцеля на Аўгустоўшчыне 
проста не засталося вартых пасады благачыннага свята�
роў. Таму ў��о з 1881 года існуе адзінае для ўсё�� губерні 
Сувалкаўскае благачынне (пера��менаванае ў 1900 г. у 
IV�е Варшаўскае), якое ў 1885–1891 і прыкладна з 1898 
па 1905 год узначальваў настаяцель адзінаверчаска�� 
царквы ў сяле �акроўск ��ван Дабравольскі і толькі ў 
1892–1897 гг. настаяцель Успенскага сабора ў Сувалках 
�явонці�� Янкоўскі. Зразумела, што такі стан рэчаў ні�
як нельга было назваць нармальным, паколькі былыя 
ўніяты Сапоцкінскага краю, якія цяпер складалі асноў�
ную масу праваслаўнага насельніцтва губерні, былі 
нават пазбаўлены права мець уласнага благачыннага і 
кіраваліся святарамі з далёкіх і гістарычна ніяк не звя�
заных з краем Сувалак або з сяла �акроўска, у якім 
знаходзіўся храм стараабрадцаў. ��мкнучыся фармальна 
ўзмацніць �праваслаўны элемент» губерні за кошт бы�
лых уніятаў і ўніфікуючы праваслаўныя прыходы ў ме�
��ах гэта�� тэрытарыяльна�адміністрацы��на�� адзінкі, 
духоўныя і свецкія ўлады рабілі вялікую памылку, 
паколькі імкнуліся не столькі вырашаць праблемы 
былога ўніяцкага насельніцтва ваколіц Сапоцкіна, 
колькі наадварот, намагаліся гэтае пытанне �зачыніць», 
што ў перспектыве не дало ніякіх вынікаў. 

Дарэчы, у��о пасля пачатку масавага пераходу 
былых уніятаў у рымскае каталіцтва IV�е Варшаўскае 
благачынне на не��кі час узначаліў настаяцель Сапоц�
кінскага прыхода Юстын (��усцін) �алецкі, аднак спра�
баваць нешта выправіць тады ў��о было позна. 

У канцы Х��Х ст. нечаканы працяг атрымала гісторыя 
праваслаўя ў мясцовасцях Даўспуда і �ачкі каля само�� 
пруска�� мя��ы. Як мы згадвалі ране��, у �VIII ст. �ачкі 
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знаходзіліся ў валоданні �ацаў, якія сялілі там сялян 
перава��на заходнеславянскага паход��ання. Таму іш�
ла даволі хуткая паланізацыя мясцовага беларускага 
насельніцтва, якое было аддзелена ад ваколіц Сапоцкіна 
вялікім абшарам Аўгустоўска�� пушчы. Аднак з друго�� 
паловы Х��Х ст. маёнткам Даўспуда валодаў расіянін 
Сярге�� Карцаў, ��онка якога Зоф’я выступіла з іні�
цыятыва�� будаўніцтва ў �ачках праваслаўнага храма. У 
1897 г. быў створаны камітэт па будаўніцтве царквы, а 
ў 1903 г. храм у гонар ��коны Спаса Нерукатворнага быў 
скончаны. Гэта быў невялікі, прамавугольна�� формы, 
мураваны храм у стылі эклектыкі. У 1910 г. тут была па�
хавана З. Карцава. �раваслаўны прыход у �ачках быў 
вельмі невялікі, усяго каля 900 чалавек, але гэта, гледзя�
чы па ўсім, была на��дале�� высунутая на паўночны захад 
этнічная група беларускага насельніцтва45.  

З 1908 года царкву ў �ачках абслугоўваў святар лік�
відаванага прыхода ў �ерстуні. На ��аль, у мі��ваенны 
час гэтая царква была разабрана, а беларускае насель�
ніцтва ваколіц Даўспуды і �ачкаў амаль канчаткова 
асімілявалася. 

17 красавіка (30 красавіка па новым стылі) імпера�
тар Мікала�� ���� падпісаў указ, які ўва��шоў у гісторыю 
як указ �аб свабодзе веравызнання», або аб �рэлігі��на�� 
талерантнасці». �раваслаўе заставалася пануюча�� у ��м�
перыі рэлігія��, аднак ко��ны чалавек цяпер свабодна 
мог пакінуць праваслаўе і прыняць любую іншую 
рэлігію, не баючыся, што за гэта яго адправяць у Сібір. 
Аб тым, што пачалося ў Сапоцкінскім краі, дамо слова 
расказаць сувалкаўскаму губернатару Стрэмавухаву�� 
�Указ 17 (30) апреля в обще�� массе населен�я не вызвалУказ 17 (30) апреля в обще�� массе населен�я не вызвал 
чувств благодарност�, более удовлетворённым оказа�
лось р�мско�катол�ческое духовенство, не скрывающее 

45. Sokoł �., So�na A. ��rk�i� �ra�o�ła�n� � ��ntra�n�� �o����. Biały�. Sokoł �., So�na A. ��rk�i� �ra�o�ła�n� � ��ntra�n�� �o����. Biały�ły�y�
�tok, 2011. S. 107., 2011. S. 107.S. 107.. 107.107. 
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по этому поводу свое�� радост��� что ��е касается поун��
атск�х гм�н Августовского уезда, то этот указ, состав�
ляющ��� поворотную эпоху в ���зн� бывш�х ун�атов, 
пока создал там самое трево��ное настроен�е, гран��
чащее со смуто��. Упорствующ�е ун�аты устрем�л�сь 
поголовно в костёлы � спешат зап�саться катол�кам� 
в спец�альных кн�гах, заведённых ксендзам� по распо�
ря��ен�ю епарх�ального начальства.

И ксендзы явно � та��но пр�влекают ун�атов в ка�
тол�чество. Колеблющ�еся в сво�х рел�г�озных убе���
ден�ях следуют пр�меру упорствующ�х, а что каса�
ется �сполнявш�х обряды православно�� церкв�, то к 
н�м будто вследств�е вл�ян�я ксендзов � подпольно�� 
аг�тац�� та��ного общества покров�тельства ун�атов, 
пр�меняются застраш�ван�я, угрозы � всяк��� соб�
лазн. Был у��е од�н случа�� обнару��ен�я воззван�я 
этого та��ного общества, ме��ду проч�м напечатанного 
в �� 4 закордонного �здан�я ��o�ak» за се�� год. �о за��o�ak» за се�� год. �о за�» за се�� год. �о за�
явлен�ю православных священн�ков �х пр�хо��ане �з 
ун�атов, не находя н� у кого поддер��к� � защ�ты, со 
слезам� на глазах � горечью в сердце �дут в костёлы, 
укоряя священн�ков в том, что он� ещё недавно отр��
цал� возмо��ность для ун�атов свободного перехода в 
катол�чество, а теперь это стало фактом, почему сле�
дует о���дать, что скоро оправдаются слова ксендзов � 
упорствующ�х ун�атов о том, что недолго ��дать того 
времен�, когда здесь будет �ольша � все дол��ны быть 
полякам�, а церкв� будут обращены в костёлы. �раво�
славные священн�к� находятся в смятен��, опускают 
рук� � взывают о защ�те православно�� веры от посяга�
тельств лат�нян. Судя по �х словам, многолетн�е тру�
ды по укреплен�ю в поун�атск�х гм�нах православно�� 
веры � русско�� народност� следует сч�тать пог�бш��
м�, есл� не будут пр�няты немедленные особые меры 
к �х охранен�ю»46.

46. I�i��m.– S. 768�778.
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�анікавалі і людзі, і праваслаўныя святары, і ўла�
ды. �ершыя – бо хацелі хутчэ�� паспець пера��сці ў ка�
таліцтва, другія – бо страчвалі сваю паству, трэція – бо 
сітуацыя яўна вы��шла з�пад кантролю. Як звыча��на, 
на��больш падрыхтаванымі аказаліся каталіцкія ксян�
дзы, да якіх натоўпамі паваліў народ. Афіцы��ны друк 
пісаў�� �Ныне с 17 апреля обстоятельства �змен�л�сь 
в неблагопр�ятном отношен�� для православ�я. В 
настоящее время пр�влекать в ограду свято�� право�
славно�� церкв� упорствующ�х представляется весьма 
трудным»47.

Адзіным сродкам не вярнуцца назад было як мага 
хутчэ��шае прыняцце каталіцтва, бо ніхто не даваў га�
рантыі, што заўтра не вы��дзе новы ўказ, які зробіць усё 
па�старому. Каталіцтва прымалі цэлымі вёскамі, нама�
гаючыся як мага хутчэ�� забыцца аб сваім праваслаў�
ным мінулым і гэтым сцвердзіць сваю прынале��насць 
да каталіцкага касцёла і польскага народа. На ўскра���
ку �асосны мясцовыя ��ыхары нават узвялі знак�па�
мятку з надпісам ��a �ami�tk� to��ran��i r��ig��n�� 1905�a �ami�tk� to��ran��i r��ig��n�� 1905 
roku», які сведчыць, наколькі эпахальна�� для ��ыхароў 
Сапоцкіншчыны стала дата 17 красавіка 1905 г.

�раваслаўнае духавенства неяк спрабавала вырата�
ваць становішча. 16 чэрвеня быў праведзены кры��овы 
ход з Краснастоцкага манастыра ў Тэалін. Удзельнікі 
ходу пра��шлі праз �іпск, �ыгалаўку і Галынку, дзе 
хоць неяк спрабавалі падняць дух апошніх, хто застаўся 
верным праваслаўю48. Гэта была дзіўная працэсія. 
�ад харугвамі з выявамі аднолькава шанаваных і пра�
васлаўнымі, і каталікамі віленскіх пакутнікаў і Крас�
настоцка�� Бо��а�� Маці ішлі каля трохсот чалавек. 
��шлі, не ведаючы яшчэ, што справа іх у��о пра��граная 
назаўсёды і што ў ��ыхароў навакольных вёсак толькii 

47. �р�ло��ен�е к церковным ведомостям. – 1905. – 30 �юня. – 
С. 1295.

48. Там ��а. – С. 1295�1299.
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расце нянавісць да веры сваіх продкаў. �юдзі ��, ак�
рыленыя перша�� перамога��, усё больш схіляліся да 
тэзісу, што �руская ўлада по��дзе, а польская вера 
застанецца». 

У 1905–1909 гг. ва ўсім Царстве �ольскім каталіцтва 
прынялі 230 тысяч былых праваслаўных. Дарэчы, 
ва��ную ролю гэтыя адносна нядаўнія падзеі адыгралі 
ў фармаванні канфесі��на�� карты і Беларусі таксама. 
Сучасныя беларускія даследчыкі амаль не звяртаюць 
увагі на то�� факт, як рэзка павялічылася лічба ката�
лікоў на беларускіх землях у гэты час. Аднак яшчэ ў 
1920–30 гг. ксёндз Адам Станкевіч, што быў відавочцам 
падзе�� 1905–1914 гг., пісаў�� �Урэшце, калі наступіла 
сякая�такая свабода сумлення ў 1905 г., многія масава 
з �раваслаўя пераходзілі ў лацінскае Каталіцтва. Былі 
гэта тыя Беларусы, быўшыя ўніяты, якім дзеля тых ці 
іншых прычынаў ране�� пера��сьці ў Каталіцтва не ўда�
лося. �� цяпер пераход гэты быў значны, масавы. <...> Вось 
гэткім чынам паявіліся ў Беларусі беларусы каталікі�
лаціннікі. Гэта, як бачым, тыя��� беларусы, продкі якіх 
нале��алі да абраду ўсходняга�� спярша праваслаўнага, 
затым  грэка�каталіцкага, а пасля зноў праваслаўнага»49. 
�рыводзіў Адам Станкевіч і канкрэтную лічбу росту 
колькасці каталіцкага насельніцтва на беларускіх зем�
лях у 1905–1909 гг.�� 232 705 душаў50. 

�ерад пачаткам �ерша�� сусветна�� ва��ны права�
слаўныя парафіі ў Сапоцкінскім краі яшчэ існавалі, 
хаця колькасць прыхад��анаў была ў��о зусім мізэрна��. 
�ашэннем Сінода ў сне��ні 1908 года былі ліквідаваны 
прыходы ў �ерстуні і �іпску. �рыхад��ан з �ерстуні да�
лучылі да ��аночага манастыра ў Тэаліне, а з �іпска – да 
царквы ў �ыгалаўцы. Святара з �ерстуні перавялі ў цар�
кву ў �ачках, а з �іпска – у кафедральны сабор у Варша�

49.  Станкевіч Ад. Хрысьціянства і беларускі народ. Спроба сынтэ�
зы. – Вільня, 1940. – С. 131.

50. Stank��i�� A�. �o�na�a mo�a u ��iatynia���. – �i�nia, 1929. – S. 74.. Stank��i�� A�. �o�na�a mo�a u ��iatynia���. – �i�nia, 1929. – S. 74.
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ве з абавязкам абслугоўвання прытулку для салдацкіх 
дзяце��.

У сваю чаргу, у �іпску і Сапоцкіне былі адноўле�
ны каталіцкія парафіі. У �іпску пачалося будаўніцтва 
агромністага неагатычнага касцёла. У 1907 г. з парафіі 
ў Тэаліне была вылучана каталіцкая парафія ў Мі�
кашоўцы над Аўгустоўскім каналам. Хутка і там быў 
пабудаваны невялікі драўляны касцёл Св. Марыі Маг�
далiны, цікава аздоблены шматлікімі рагамі разна�
ста��на�� дзіка�� ��ывёлы, а таксама абразом Маці Бо��а�� 
�анстахоўска�� і алтаром Маці Бо��а�� Барунска��51. �а�
водле звестак на 1913 г., у гмінах Баля�Велькая, Галынка, 
Валавічоўцы, �абна і �іпск (гэта амаль усе гміны, куды 
ўваходзілі вёскі Сапоцкінскага краю, няма толькі дадзе�
ных па гміне Кур’янка) было ўсяго 1439 праваслаўных52. 
�аводле афіцы��ных звестак расі��скага ўрада за перыяд 
1905–1913 гг., у каталіцтва з праваслаўя ў Аўгустоўскім 
павеце Сувалкска�� губерні пера��шло 16012 чалавек53. 
Гэта было амаль усё праваслаўнае насельніцтва Сапоц�
кіншчыны.

�етам 1914 г. пачалася �ершая Сусветная ва���
на. Сапоцкіншчына амаль адразу адчула на сабе ця�
��ар ваенных дзеянняў – мя��а з Германска�� ��мперыя�� 
праходзіла ўсяго ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад 
Сапоцкіна. Увосені пачалася эвакуацыя дзяр��аўных 
установаў, у тым ліку на загад ваенных уладаў �вв�ду 
угро��аемого поло��ен�я» ў Горадню быў эвакуіраваны 
��аночы манастыр з Тэаліна. У самым пачатку 1915 г. 
немцы, акру��ыўшы ў аўгустоўскіх лясах вялікую коль�
касць рускіх во��скаў, захапілі Сапоцкін і нават падыш�

51. �ika��o�ka // �������//���.�yt�ak.�om.��/tr���/�ika��o�ka/Bo�iani�. �ika��o�ka // �������//���.�yt�ak.�om.��/tr���/�ika��o�ka/Bo�iani�
�ko/tra�a/o��in�k_1_�r�y�2.��tm�

52. Гарэцкі Г. Ме��ы Заходня�� Беларусі ў �ольшчы // Матар’ялы да 
географіі і статыстыкі Беларусі. Том першы. – Менск, 1928. – С. 20.

53. �раект мемарандума урада БН� дла Апостальскага �асаду ад 7 
лютага 1921 года / Беларускія рэлігі��ныя дзеячы ХХ стагоддзя. – Мінск�
Мюнхен, 1999. – С. 511.
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лі да перадавых умацаванняў Гарадзенска�� крэпасці, 
якія знаходзіліся крыху на поўдзень ад Балі і �абна. 
У��о тады амаль усё праваслаўнае святарства пакінула 
Сапоцкіншчыну, каб ніколі больш туды не вярнуцца. 
Толькі ў Сапоцкіне да 1918 г. ��ыў святар Юстын, які, 
пасля таго, як немцы перадалі ўладу палякам, таксама 
з’ехаў54. Для невяліка�� колькасці вернікаў, што засталі�Для невяліка�� колькасці вернікаў, што засталі�
ся вернымі праваслаўю, такі ўчынак быў раўназначны 
здрадзе. Аднак праваслаўныя святары, у адрозненне 
ад каталіцкіх, занадта моцна звязвалі сваю дзе��насць з 
існаваннем магутна�� дзяр��аўна�� падтрымкі і ў ця��кі 
момант аказаліся няздольнымі дзе��нічаць самасто��на.

У перыяд нямецка�� акупацыі (лета 1915 – вясна 
1919 гг.) працягвалася развіццё каталіцкага рэлігі��нага 
��ыцця. Немцы фактычна прызнавалі ў мясцовых ��ы�
харах палякаў, аднак адносіліся да іх з недаверам, бо 
менавіта ў гэты час мясцовыя ��ыхары пачалі прымаць 
даволі актыўны ўдзел у розных польскіх ва��сковых арга�
нізацыях. Менавіта ў 1916–1919 гг. былыя уніяцкія, а пасля 
праваслаўныя цэрквы Сапоцкіншчыны ўпершыню рас�
чынілі свае дзверы як рыма�каталіцкія касцёлы. 

Восенню 1921 г. польскія ўлады арганізавалі пера�
піс, паводле вынікаў якога мы мо��ам прасачыць вы�
нік 125 папярэдніх гадоў гісторыі Сапоцкінскага краю. 
Колькасць беларусаў у цэлым па павеце склала ў 1921 
г. усяго 92 чалавекі з агульна�� колькасці 62384 ��ыха�
ры, што ў 288 разоў (!) менш, чым у 1897 г.55. У пяці 
ўсходніх гмінах, пря якія пісаў А. Закрэўскі, белару�
саў стала толькі 51 чалавек, што агулам у 475 разоў (!) 

54. Дзяр��аўны архіў Гарадзенска�� вобласці (дале�� ДАГВ). Фонд 
478 (Упаўнава��аны па справах �уска�� �раваслаўна�� Царквы на 
Гарадзеншчыне). Вопіс 2. Справа 14. Справа інфармацы��ных справаздачаў, 
статыстычных звестак і перапіска з Саветам Міністраў па гэтым пытанням 
з 2 студзеня па 31 сне��ня 1951 года. – С. 37.

55  Skoro�i�� mi����o�o��i �����y�o��o�it�� �o��ki��, o�ra�o�an� naSkoro�i�� mi����o�o��i �����y�o��o�it�� �o��ki��, o�ra�o�an� na 
�o��ta�i� �yniku �i�r����go �o�������n�go ��i�u �u�no��i � �n. 30 �r���nia 
1921 r. i inny��� źró��ł ur���o�y���. — �.V. �o���ó��t�o Biało�to�ki�. — �ar�
��a�a, 1924. – S. 1�7.
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менш, чым у 1913 г.56. �рытым 47 з іх запісаліся белару�
самі ў гміне �абна. У гміне Кур’янка, апошня�� беларус�
ка�� гміне Аўгустоўскага павета, ��ыло 7 беларусаў, яшчэ 
8 – у Аўгустове. Варта адзначыць, што нават апошнія 
праваслаўныя ўсходня�� часткі Аўгустоўскага павета, а 
іх было ва ўсходніх гмінах у 1921 г. яшчэ амаль 500 чала�
век, у асноўна�� масе падалі сябе палякамі. У сваю чаргу 
ў гмінах Кур’янка і Баля�Велькая з’явіліся каталікі, якія 
ўсвядомілі сябе беларусамі. Такіх, праўда, было толь�
кі некалькі чалавек. На��больш трымаліся праваслаўя 
��ыхары вёсак Капчаны (125 чалавек), �акавічы (83 ча�
лавекі), Баля�Касцельная (59 чалавек) і �абна. 

Увесь перыяд знаход��ання Сапоцкіншчыны ў 
складзе �ольшчы (1921–1939 гг.) пра��шоў пад знакам 
узмацнення польскасці. Аўгустоўскі павет, як частка 
былога Каралеўства �ольскага, нават фармальна не быў 
частка�� г.зв. �Усходніх Крэсаў», таму афіцы��ная этна�
графія і статыстыка лічылі яго насельніцтва бясспрэчна 
польскім, аб беларусах урадавая дакументацыя нават не 
згадвала. 

На працягу 1920–30�х гг. апошнія праваслаўныя 
Сапоцкіншчыны адносіліся да прыходу Свята��акроў�
скага сабора ў Горадні. �асопіс �Воскресное чтен�е» 
налічыў у 1932 г. 2000 праваслаўных па ўсім Аўгустоўскім 
павеце, большую частку іх, аднак, складалі стараабрад�
цы�рускія з�пад Аўгустова. Увосень 1939 г. Сапоцкінскі 
кра��, як і ўсю Заходнюю Беларусь, заняла �ырвоная Ар�

56. I�i��m. – S. 1, 3�5, 7�� У 1922 годзе ў Варшаве быў надрукаваны. I�i��m. – S. 1, 3�5, 7�� У 1922 годзе ў Варшаве быў надрукаваны 
зборнік ���i��� go��o�ar��� �o��ki �oro��ioro��� � �ary�i�», дзе польскі 
даследчык Адам Закрэўскі падаў колькасць беларусаў у пяці ўсходніх 
гмінах Аўгустоўскага павета на 1913 г. – уласна ка��учы, усіх беларускіх 
тэрыторы��, апрача гміны Кур’янка. А.Закрэўскі і яго сааўтары карысталіся 
моўным прынцыпам вызначэння нацянальна�� прынале��насці, за што 
былі востра заатакаваныя іншымі польскімі даследчыкамі, якія нават 
патрабавалі выдаліць гэтую кнігу з вольнага прода��у. На ўсходзе павета 
беларусы складалі безумоўную большасць, хаця іх канфесі��ная структура 
ў параўнанні з 1897 годам пацярпела значныя змены�� 25787 каталікоў і 
1409 праваслаўных.
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мія. �раз некаторы час быў створаны Сапоцкінскі раён, 
які сваімі ме��амі амаль супадаў з этнаграфічна бела�
руска�� частка�� тэрыторыі былога Аўгустоўскага павета. 
У яго ўва��шлі былыя гміны �іпск, Кур’янка, Сапоцкін, 
Баля, Галынка і �абна. �раўда, у тым ��а 1939 г. з 30 тыс. 
��ыхароў раёна толькі 800 аднеслі сябе да ліку беларусаў57.

Заканчэнне нямецка�� акупацыі ўлетку 1944 г. 
прынесла новую нечаканую змену ме��аў. Амаль уся 
Беластоцкая вобласць, а разам з ёю і кавалак перадва�
еннага Сапоцкінскага раёна (�іпск і ваколіцы) былі пе�
рададзены �ольшчы, якая ў хуткім часе павінна была 
трапіць у сферу ўплыву ССС�. Упершыню ў гісторыі 
мя��а парвала кра�� на дзве часткі, дзе�нідзе нават раз�
рэзаўшы на кавалкі цэлыя вёскі. Знакаміты пісьмен�
нік Аляксе�� Карпюк, які ў пачатку 1950�х гг. працаваў 
загадчыкам Сапоцкінскага раённага аддзела адукацыі, 
згадваў, што і праз шэсць гадоў пасля ва��ны раздзеле�
ныя вёскі ��ылі агульным ��ыццём, разам гулялі вяселлі, 
праводзілі памерлых у апошні шлях58. З часам, аднак, 
дэмаркіравалася паме��ная паласа, адсяляліся хутары 
і іншыя паселішчы, што знаходзіліся занадта блізка ад 
пагранічных слупоў. Цяпер моладзь у паме��ных вёсках 
нават не ведае назваў населеных пунктаў, што знахо�
дзяцца �на то�� бок». 

Зусім іншая склалася сітуацыя на ўсход ад граніцы 
(уся савецкая частка Сапоцкінскага краю а�� да 1959 г. 
складала асобны Сапоцкінскі раён, які пасля быў 
аб’яднаны з Гарадзенскім раёнам). Савецкая ўлада 
не мела ніякага ��адання беларусізаваць мясцовае ка�
таліцкае насельніцтва. �мат лягчэ�� было пакінуць 
права называцца беларусамі толькі за праваслаўна�� 
частка�� насельніцтва краю і моўчкі прызнаць каталі�

57. �irono�i�� �., �ok� S., �a��ik �. �mіany �trukury naro�o�o��io���. �irono�i�� �., �ok� S., �a��ik �. �mіany �trukury naro�o�o��io��� 
na �ogrаni��u �o��ko��iałoru�kim � �� �i�ku. – Biały�tok, 2005. – S. 69.. 69.

58. Карпюк А. Кто ты тако��? // За цветком папоротн�ка. – Москва�� 
1979. – С. 254. 
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коў палякамі. Такі крок на першы погляд мо��а па�
дацца бессэнсоўным, аднак ён не быў пазбаўлены глы�
бока�� унутрана�� логікі. Сапраўды, у��о ў тагачасна�� 
савецка�� палітыцы беларуская культура выконвала 
ролю не больш чым прыступкі да наступна�� русіфі�
кацыі, што падсвядома разумела каталіцкае насель�
ніцтва Заходня�� Беларусі і чаму яно супраціўлялася. 
Нездарма пакаленне цяпер шасцідзесяцігадовых са�
поцкінцаў узгадвае, што, адвучыўшыся ў беларуска�
моўных пачатковых школах, яны трапілі ў сярэднія 
школы з руска�� мова�� выкладання (Сапоцкін, Селі�
ванаўцы і інш.), хаця ў пачатку 1950�х гг. большасць 
вясковых школ БСС� яшчэ была беларускамоўна��. Ад�
ным словам, адбывалася амаль поўнае аднаўленне кан�
фесі��на�� і нацыянальна�� палітыкі, якую царскі ўрад 
праводзіў на гэтых землях яшчэ сто гадоў таму і сэнс 
яко�� першы сакратар ЦК К�(б)Б �анцеля��мон �ана�
марэнка выказаў наступнымі словамі�� �...пр� мале��ше�� 
законно�� возмо��ност� костёлы закрывать �л� переда�
вать православному духовенству»59. 

Не быў пакінуты па�за ўвага�� і Сапоцкінскі раён. 
На пачатку 1945 г. упаўнава��аны па справах руска�� 
праваслаўна�� царквы па Гарадзенска�� вобласці ��ван 
Макаранка пісаў�� �В Гродненско�� област� �меется тр� 
ра��она, в которых нет православных церкве��. К так�м 
ра��онам относятся�� �адуньск���, Сопоцк�нск��� � Во�
роновск���, но зато в эт�х ра��онах �меется 18 катол��
ческ�х костёлов. Я �нтересовался эт�м вопросом. Ока�
зывается, что церкв� там когда�то был��� но в связ� с 
с�льным вл�ян�ем катол�ческо�� церкв� на меньш�нс�
тво там ���вущего белорусского населен�я�� белорусы 
выну��дены был� пр�нять катол�ческую веру, а нахо�
д�вш�еся там православные церкв� переконстру�ро�

59. Нацыянальны Архіў �эспублікі Беларусь (НА�Б), ф. 951, воп. 2, 
сп. 2, л. 4.
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ваны в польск�е костёлы. Однако белорусы, пр�нявш�е 
катол�ческое веро�споведан�е, � по се�� день остал�сь 
белорусам�. Говорят на своём местном деревенском, 
белорусском ��аргоне � гораздо охотнее посещают пра�
вославную церковь, чем польск��� костёл. �отому, что 
он� плохо пон�мают польск��� язык, а ещё ху��е владе�
ют польско�� разговорно�� речью»60. Як бачым, савец�
каму чыноўніку яўна не хапала канкрэтна�� інфарма�
цыі і тэарэтычных ведаў, каб разабрацца ў сітуацыі, 
аднак ён правільна ўлавіў сутнасць справы�� ��ыхары 
трох вышэ��згаданых раёнаў – не палякі, і мо��на па�
спрабаваць нешта з імі зрабіць. �раз год Гарадзенскі 
праваслаўны епіскап Варсанофі�� Грыневіч паведаміў 
Макаранку�� �Я у��е давно думаю над эт�м вопросом � 
н�чего пока не могу пр�думать. Ведь это очень замыс�
ловатая задача – послать туда священн�ка, которы�� 
бы знал люде��, настроен�я �х � обыча�, но пока не 
нахо��у такового � подручного человека. �ослать туда 
монашку �з Гродненского ��енского монастыря боюсь, 
чтобы она не провал�ла дело, однако, нач�нать это у��е 
пора»61. Уся гэтая задума была, аднак, толькі недарэч�
на�� карыкатура�� царска�� палітыкі. Калі з каталікамі 
Заходня�� Беларусі нічога не змог зрабіць увесь гран�
дыёзны прапагандысцкі апарат �асі��ска�� ��мперыі, які, 
фактычна, працаваў на праваслаўе, то што тут маглі 
зрабіць некалькі манашак з Гарадзенскага манастыра!? 
�раз некалькі гадоў савецкая ўлада вярнулася да сваё�� 
ране��ша�� антырэлігі��на�� палітыкі. Захады епіска�
па �аісія па прызначэнні святара для Сапоцкінскага 
раёна былі ў 1949 г. праваленыя тым самым Макаран�
кам62. Так скончылася апошняя спроба царквы і ўлады 

60. Дзяр��аўны Архіў Гарадзенска�� вобласці (ДАГВ) ф. 478, воп. 2, 
сп. 1, л. 2.

61. ДАГВ, ф.478, воп.2, спр.4, л. 23.
62. ДАГВ, ф. 478. воп. 2. спр. 23 л.1.
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вярнуць каталікоў Сапоцкіншчыны ў лона праваслаўя. 
Сёння ў Сапоцкіне дзе��нічае праваслаўны прыход 
�раабра��эння Гасподняга. �раваслаў’е на тэрыторыі 
дадзенага рэгіёна вызнаюць прыблізна 70 сем’яў. �а�
даўляючая большасць з іх не з’яўляецца аўтахтоннымі 
мясцовымі ��ыхарамі. За выключэннем асобных ��ы�
хароў вёскі �ацічы – гэта вымушаныя перасяленцы і 
пераехаўшыя сюды настаўнікі, медработнікі, ва��скоў�
цы, дзяр��аўныя слу��ачыя, якія з�за сваё�� невяліка�� 
колькасці не адыгрываюць яко���небудзь значна�� ролі у 
рэлігі��ным ��ыцці краю63.

63. Мазько Э.А. Этнаканфесі��ная сітуацыя на Беларуска��ольскім 
паме����ы (на прыкладзе Сапоцкінскага мікрарэгіёна) // 60�лет�е образо�
ван�я Гродненско�� област��� матер�алы ме��дународно�� научно�� конфе�
ренц�� 3–4 марта 2004 г. – Гродна, 2004. – С. 320�321.
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Баля (Баля-Царкоўная, Баля-Касцельная),
цяпер вёска Зарачанка

�аколькі назва населенага пункта паходзіць ад балц�
кага (літоўскага) bala – балота, то мы мо��ам з вяліка�� 
ступенню верагоднасці сцвярд��аць, што калісьці тут 
існавала яшчэ даславянскае балцкае паселішча, ��ыхары 
якога былі асіміляваны ўсходнімі славянамі. �ершая 
згадка пра Балю адносіцца да 1480 года і знаходзім мы 
яе ў хроніцы Кало��скага манастыра, напісана�� грэка�
каталіцкім архімандрытам ��гнаціем Кульчынскім у 1738 
годзе. Архімандрыт згадваў існаванне ў манастырскім 
архіве дакумента, паводле якога каля 1480 г. уладальнік 
вёскі Баля Грынька Хадковіч Валовіч, пачынальнік 
знакамітага пазне�� роду Валовічаў, абяцаўся штогод 
забяспечваць Кало��скі манастыр розна�� земляробча�� 
прадукцыя��. Гэты факт сведчыць аб тым, што 
насельніцтва Балі і ваколіцаў было праваслаўным і 
нале��ала да прыходу на Кало��ы (хоць ад Кало��ы 
да Балі напрасткі было добрых 12 кіламетраў, але ся�
рэднявечныя праваслаўныя і каталіцкія прыходы 
былі і куды большыя)64. Дзякуючы актыўнасці сваіх 
уладальнікаў Баля ў перша�� палове �VI ст. стала 
цэнтрам усходнеславянска�� каланізацыі вялізных ляс�
ных абшараў на левабярэ����ы Нёмана на паўночным 
захадзе ад Горадні. З Балі Грынковічы пачалі актыўна 
рассяляць сваіх людзе�� па ўсё�� Гарадзенска�� пушчы, 
якая, па меры высякання і аддалення ад Горадні, стала 
называцца �ерстунска��, паколькі �ерстунь была адмі�
ністрацы��ным цэнтрам мясцовых вялікакня��ацкіх 
валоданняў. У��о ў пачатку �VI ст. русінскія паселішчы 
Даўспуда і �ачкі з’явіліся на другім баку пушчы, у ва�

64. Археограф�ческ��� сборн�к. – Т. I�. – В�льно, 1870. – С. 413.I�. – В�льно, 1870. – С. 413.
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коліцах пруска�� мя��ы (у Даўспудзе быў закладзены 
праваслаўны прыход), і такім чынам, продкі сучасных 
беларусаў атрымалі супольную мя��у з немцамі. �раў�
да, русінскі анклаў праіснаваў там нядоўга і амаль знік 
пасля спусташальных во��наў �VII–�VIII стст.

У ��ніўні 1526 года Багдан Грынковіч Валовіч (сын 
Грынькі) склаў фундуш, паводле якога забяспечваў 
маёмасцю праваслаўную царкву ў Балі. Менавіта з 
таго часу каля вёскі �о��кі засталася назва ўрочышча 
�апоўскае (зямля, што нале��ала святару). Царква на�
сіла імя св. Спаса і мела святароў Міхаіла і Матвея і дзя�
ка Карпа. Тады �� нехта Хаціан �эмбель (адсюль назва 
вёскі �эмбелеўцы) зафундаваў каля царквы прыдзел 
Святога Міколы. Такім чынам у��о ў перша�� чвэрці 
�VI ст. у Балі была свая праваслаўная царква з асобна�� 
Мікалаеўска�� капліца��65. Гэта быў адзін з на��больш 
старых і адначасова цікавых вясковых праваслаўных 
прыходаў на Гарадзеншчыне. Цікавы таму, што ў 1551 г. 
у Балі пры царкве існаваў шпіталь для хворых і старых 
людзе�� – з’ява для сярэдзіны �VI ст. выключная, асабліва 
калі гаворка ідзе пра вясковую прыходскую царкву66. 
Мо��на меркаваць, што пры царкве таксама за��маліся 
навучаннем. Царква была добра забяспечана, хаця 
ў��о блі��э��шыя нашчадкі фундатараў не былі такімі 
богабоязнымі. Грынковічы�Валовічы захапілі кантроль 
над маёмасцю Барысаглебскага манастыра і груноўна 
яго абіралі. Не пашанцавала і прыходу ў Балі. Так 
у ліпені 1555 г. слуга ��вана Валовіча са сваімі людзьмі 
напаў на сена��аць балянскіх святароў Барыса і Фёдара, 
хацеў іх біць, забраў у іх сялян косы, армякі і шапкі67. А 
ў верасні таго �� года сын Валовіча Барыс такі падлавіў 
няшчаснага бацюшку і пабіў яго, забраўшы паўкапы 
грошаў68. 

65. АВАК. – Т. VII. – Вільня, 1874. – С. 6�8.VII. – Вільня, 1874. – С. 6�8.
66. АВАК. – Т. I. – Вільня, 1865. – С. 135.I. – Вільня, 1865. – С. 135.
67. АВАК. – Т. ХVII. – Вільня, 1890. – С. 398.VII. – Вільня, 1890. – С. 398.
68. АВАК. – Т. ��I. – Вільня, 1896. – С. 72.��I. – Вільня, 1896. – С. 72.
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У��о ў пачатку �VII ст. прыход у Балі стаў грэка�
каталіцкім (уніяцкім). Во��ны сярэдзіны �VII ст. моцна�VII ст. моцна 
адбіліся на эканамічным становішчы краю. Вёскі былі 
выпалены шведскімі і маскоўскімі во��скамі, новых хра�
маў не будавалі, а старыя, часта разрабаваныя мясцовымі 
панамі, прыходзілі ў заняпад. У 1677 г. адбыўся судовы 
працэс, паводле якога нашчадкі Валовічаў, якія перад 
гэтым давялі царкву ў Балі да поўнага заняпаду, па�
забіраўшы з яе ўсе больш�менш каштоўныя рэчы і нават 
абраз �анны Марыі, апраўлены ў срэбра з пазалотаю, 
павінны былі адрадзіць царкву, вярнуць ё�� зямлю і 
забяспечыць усім неабходным69.

15 мая 1745 года Элеанора з Сабатоўскіх (Турчын) 
склала фундуш для балянска�� царквы. У ім гаварылася, 
што царква была пабудавана яшчэ пры ��ыцці яе му��а 
Яна Турчына, аршанскага стольніка. Гэтая царква была 
асвечана ў гонар �раабра��эння Гасподняга. Наогул Ян 
Турчын, які трымаў тады Балянскую воласць, няблага 
дапамог мясцова�� царкве, пабудаваўшы рэзідэнцыю 
для мясцовага святара Андрэя Клімовіча, паднавіўшы 
прытулак для ўбогіх людзе�� пры царкве і надзяліўшы 
храм маса�� розных культавых рэчаў – звонам, келіхамі, 
кры��амі... Клімовіч атрымаў таксама гарод, пару ва�
лоў, карову і каня, праўда, абавязаўся, што не будзе 
прымаць ад прыха��анаў зямлю на вечнае валоданне і 
будзе выхоўваць сялян у вернасці �рымска�� уніяцка�� 
царкве»70. �то адбылося з пабудаваным Янам Турчынам 
храмам – невядома, аднак у 1804 годзе ў Балі згадваецца 
ў��о старая драўляная царква ў гонар Святога Юрыя 
�акутніка. У прынцыпе гэта мог быць то�� самы храм, 
пераасвечаны нанова, а магла быць і новапабудаваная 
царква. Такім чынам, ад моманту фундацыі перша�� 
царквы ў 1526 годзе да пачатку Х��Х стагоддзя ў Балі 

69. АВАК. – Т. I. – Вільня, 1865. – С. 130�137.I. – Вільня, 1865. – С. 130�137.
70. АВАК. – Т. VII. – Вільня, 1874. – С. 44�47.VII. – Вільня, 1874. – С. 44�47.
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было ўзведзена тры ці нават чатыры праваслаўных, а 
пасля грэка�каталіцкіх храма. 

�аводле акта візітацыі, праведзена�� па загаду 
біскупа Супрасльска�� грэка�каталіцка�� дыяцэзіі Мі�
калая Духноўскага ў 1804 годзе, у храме было тры 
алтары з маляванымі на палатне абразамі, а каля царк�
вы стаяла драўляная званіца на чатырох слупах і дзвума 
званамі. Хаця інтэр’ер храма больш нагадваў рымска�
каталіцкі, аднак царкоўныя кнігі на��больш адпавядалі 
ўсходня�� традыцыі�� Трэбнік і Слу��эбнік, надрукаваныя 
ў супрасльска�� базыльянска�� друкарні, Васьмігласнік, 
Мінея з Трыоддзю і ��рмалогі��. У то�� момант сярод 
іншых дакументаў у царкве захоўваліся яшчэ акт фун�
дацыі царквы ад 18 ��ніўня 1526 года і завяшчанне 
фундатара ад 4 лютага 1520 года. 

�рыкладна ў пачатку Х��Х стагодзя пачалося 
будаўніцтва муравана�� �раабра��энска�� царквы з цэг�
лы і камянёў, якая 24 ліпеня 1804 года была асвечана 
афіцыялам супрасльска�� грэка�каталіцка�� дыяцэзіі 
Мацеем Канцэвічам. Фундатарам храма стаў бельскі 
мечнік Якуб Дрангоўскі, які быў ��анаты з Тарэса�� з 
мясцовага шляхецкага роду Дзяконскіх. У 1808 годзе 
царква была ў��о пакрыта дахоўка�� і мела тры алтары. 
Да 1812 года або нават ране�� храм быў цалкам скончаны. 
�аколькі выяў гэта�� царквы не захавалася, то нам 
ця��ка рабіць не��кія высновы аб яго знешнім выглядзе. 
У акце візітацыі 1804 г. пазначана, што царква будуецца 
ў выглядзе чатырохкутніка, а ў 1812 годзе – што яна мае 
шасцікутную форму. Царква мела ў даў��ыню 70 ботаў, 
у шырыню 36, яе вышыня ад падмурка да даху складала 
26 ботаў. У бакавых сценах царквы было 6 вокнаў (па 3 
з ко��нага боку) і адно акно над уваходам. Да царквы 
была прыбудавана сакрысція. 

�ры гэта�� царкве знаходзіліся могілкі, якія былі 
абнесены мурам, але ў то�� час памерлых хавалі ў��о на 
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асобных новых могілках, якія знаходзілся на дзяр��аўна�� 
зямлі за некалькі сотняў крокаў ад царквы. Могілкі 
былі ў��о асвечаны і абкапаны ровам, да 1812 года іх 
таксама абнеслі мурам. Гэтыя могілкі выкарыстоўваліся 
на працягу Х��Х і ХХ стагоддзяў і сёння з’яўляюцца 
парафіяльнымі могілкамі Зарачанска�� рымска�ката�
ліцка�� парафіі. Калі была разабрана пабудаваная на 
пачатку �VIII ст. драўляная царква – невядома.�VIII ст. драўляная царква – невядома. ст. драўляная царква – невядома. 

У 1804 годзе да прыхода нале��алі вёскі Баля, Скрын�
нікі, Забрачаны, Калбаскі, Улькаўцы, �адсудкаўцы, 
Васарабы, �о��кі, �ушкары, Баля�Каўнацкая, �эмбе�
леўцы, Капланаўцы, �апоўскае і Загараны. Колькасць 
прыха��ан складала 843 чалавекі. 

З 1874 г. праводзіўся рамонт муравана�� царквы з 
наданнем яе аздабленню, на��перш унутранаму, пра�
васлаўнага выгляду (быў пабудаваны іканастас). �а�
монт быў скончаны ў чэрвені 1878 года.71 У сярэдзіне 
1880�х гг. на рамонт храма ізноў было выдзелена 683 
рублі72.

Менавіта ў Балі 27 красавіка 1875 г. праходзілі ўра�
чыстасці па далучэнні ўніятаў Аўгустоўскага павета да 
праваслаўя. Настаяцель гэтага прыхода Філіп Троць 
фармальна выконваў абавязкі Аўгустоўскага дэкана (бла�
гачыннага), ды і ўладам было прасце�� арганізаваць гэ�
тае мерапрыемства ў недалёка�� ад губернска�� Горадні 
Балі, чым у Сапоцкіне або �іпску73. �раваслаўны пры�
ход у Балі існаваў з 1875 па 1915 гг. У гэты час была ад�
рамантавана царква, у 1894 годзе заснавана царкоўнае 
брацтва. 

71. Холмско�Варшавск�е �парх�альные Ведомост�. – 1878. – �� 18. – 
С. 2. 

72. Обзор Сувалкско�� губерн�� за 1887 год. �р�ло��ен�е ко всепод�
данне��шему отчёту. – Сувалк�, 1888. – С. 22.

73.  So�na �., �ro��So�na A. �a�omnian� ��i���i�t�o, �i� i�tni����� �u��So�na �., �ro��So�na A. �a�omnian� ��i���i�t�o, �i� i�tni����� �u�� 
��rk�i� � �or����u Bi��r�y i �ar�i, Biały�tok 2002. kamunikat.n�t.iig.��\
���\kni�ki\��i�toria\�o�na\��i���i�t�o.
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�амі�� 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў 
Балі былі�� 

Іван Лявонцьевіч Кунцэвіч, згадваецца ў 1872 і 1873 гг. 
Грэка�каталіцкі святар.

Філіп Лявонцьевіч Троць, згадваецца ў 1875 г. Апошні 
грэка�каталіцкі і першы праваслаўны святар прыхода. 

Віталій (Вікенцій) Рыгоравіч Макарэвіч, з 1876 або 
1877 да 1894 г. 

Калістрат Ярмаловіч, 1895 – прыкладна 1901 гг.
Канстанцін Кублі, згадваецца ў 1902 і 1904 гг. 
Пётр Грыцай, згадваецца ў 1907–1910 гг. 
Іларыён Іванавіч Яржэмскі, згаваецца ў 1912–1913 гг.74.
�асля падпісання царом Мікалаем ���� маніфеста адад 

19 красавіка 1905 г. аб рэлігі��на�� талерантнасці, боль�аб рэлігі��на�� талерантнасці, боль�
шая частка прыхад��ан прыняла рымскае каталіцтва. 
Аднак прыход існаваў яшчэ амаль дзесяць гадоў. 

Балянская царква згарэла падчас баёў памі�� 
расі��скімі і нямецкімі во��скамі ў 1915 годзе. Хутчэ�� 
за ўсё адбылося гэта ў лютым, калі нямецкая армія 
ўпершыню падышла да фартоў Гарадзенска�� крэпас�
ці. Выходзіла так, што балянскія могілкі і царква былі 
добра�� зыходна�� пазіцыя�� для атакі на форт �� 1 каля  
вёскі Загараны і іншыя ўмацаванні, і таму хутчэ�� за 
ўсё была знішчана артылеры��скім агнём або ўзарва�
на адступаючымі рускімі во��скамі. �раваслаўны свя�
тар выехаў з Балі ў лютым 1915 г. (вёска была канчат�
кова занята нямецкімі во��скамі толькі ў канцы лета 
1915 г.). Такім чынам у лютым 1915 г. праваслаўны 
прыход у Балі фактычна спыніў сваё існаванне, хаця 
ў 1921 г. у вёсцы яшчэ ��ыло 59 чалавек, што адносілі 
сябе да ліку праваслаўных. 

74. Тут і дале�� спісы святароў па прыходах складзены на аснове па�
мятных кні��ак Сувалкска�� губерні за 1872–1913 гг. 
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�ымска�каталіцкая парафія ўпершыню ў гісторыі 
Балі была закладзена ў 1927 годзе. У 1937 годзе быў 
пабудаваны неагатычны касцёл з элементамі стылю 
канструктывізм, які стаіць да сённяшняга дня. Мо��на 
меркаваць, што новы касцёл у Балі ўзводзіўся на месцы 
старо�� царквы 1804 года пабудовы або ў непасрэдна�� 
блізкасці каля яе. У ко��ным  выпадку касцёл, таксама 
як і яго папярэдніца�царква, знаходзіцца на месцы са�
мых стара��ытных балянскіх могілак. Нават у��о ў па�
чатку нашага стагоддзя падчас рамонтых работ каля 
храма знаходзілі чалавечыя косткі.  

Лабна, цяпер вёска Падлабенне

�ершапачаткова населены пункт існаваў як кара�
леўскі двор. �аводле �ісцова�� кнігі Гарадзенска�� эка�
номіі 1558 года, асноўную частку вялікакня��ацкіх ся�
лян�агароднікаў у двары �абна і навакольных вёсках 
складалі ўсходнія славяне, адпаведна, праваслаўнага 
веравызнання. Гэта нескладана вызначыць па іх імёнах�� 
Трахім, Анупры��, Харытон, �анас, Мікіта, Сенька, Хама, 
Дзям’ян, �алікарп, Тымафе��, �анкрат, Даніла, �ар�
фён. ��мёны, якія мо��на лічыць каталіцкімі, – Станіслаў, 
Барталаме��, Маце�� – тут адзінкавыя75. 

З пачатку �VII ст. насельніцтва гэтых абшараў было�VII ст. насельніцтва гэтых абшараў было 
грэка�каталіцкім, а ў 1715 г. кароль Аўгуст ����, ���адаючы, 
каб хвала Бо��ая памна��алася ў яго падданых», заснаваў 
уніяцкі прыход у �абне. Да гэтага часу мясцовыя 
сяляне нале��алі да прыходу саборна�� царквы ў 
Горадні (маецца на ўвазе �рачысценская царква), выбі�

75. С. 282�305. 
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раліся туды вельмі рэдка, нарад��аліся і паміралі без 
адпаведных царкоўных абрадаў, �застаючыся амаль 
без ведання Бога, сва��го стваральніка». Гарадзенскі эка�
ном Маце�� Грабоўскі пабудаваў царкву на некалькіх 
закінутых дзялянках лабненскіх сялян�агароднікаў, 
а кароль няблага надзяліў яе пяццю валокамі зямлі ў 
Навасёлках, Канюхах і пад самым горадам. �ершым 
святаром у �абне быў �ётр Губінскі76. У склад прыхода 
ўваходзілі вёскі �абна (цяпер �адлабенне), Агароднікі 
(цяпер �абна�Агароднікі), Навасёлкі, Канюхі, Багатыры�
�ольныя, Навумавічы і Салаўі, Адамавічы (тут грэка�
каталіцка�� была толькі нязначная частка насельніцтва) 
і �ракаповічы. 

У 1804 годзе пастаўленая ў часы Аўгуста ���� царква 
яшчэ існавала. Гэта быў невялікі драўляны храм, кры�
ты гонтам з адно�� маленька�� ве��ачка�� над галоўным 
фасадам. У царквы было чатыры вокны. Вакол царквы 
працягвалі хаваць памерлых, паколькі асобна пад мо�
гілкі тэрыторыя выдзелена яшчэ не была. У храме быловыдзелена яшчэ не была. У храме былояшчэ не была. У храме было 
тры алтары з абразамі Свято�� Тро��цы, Маці Бо��а�� і 
Бо��ага Нарад��эння. Кнігі былі ўсходнеславянска�� тра�
дыцыі�� Слу��эбнік, надрукаваны ў Супраслі, Актоіх, 
�вангелле, Трэбнік і �салтыр. Святаром у царкве быў 
Юстын Медзяеўскі, базыліянін77. Да прыходу нале��алі Да прыходу нале��алі 
вёскі �абна, Навумавічы, Багатыры, Канюхі, Салаўі, 
Адамавічы, Саннікі, Навасёлкі і �ракопавічы – агулам 
586 прыхад��ан. 

�асля далучэння ўніятаў да праваслаўя ў 1875 годзе 
на месцы старо�� царквы была ўзведзена мураваная �а�
кроўская царква. Адбылося гэта каля 1882 года. Царква 
была тыпова�� �мураўёўка��» з ве��а���званіца�� і асноў�

76. АВАК. – Т. VII. – Вільня, 1874. – С. 27�28.VII. – Вільня, 1874. – С. 27�28.
77. �i�yta��� ��rk�i uni�ki��� ��kanatu no�o��or�ki�go �i����ii �u�ra�. �i�yta��� ��rk�i uni�ki��� ��kanatu no�o��or�ki�go �i����ii �u�ra�

�ki�� 1804 roku. O�ra�o�a�i �r��my�ła� Boro�ik i �r��gor� �y�����ki. – Bia�
ły�tok, 2009. – S. 93�99. 
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ным чатырохкутным аб’ёмам. Мо��на меркаваць, што 
канчаткова будаўніцтва храма завяршылася каля 1887 
года. Вядома, што на будоўлю было выдзелена 6929 
рублёў, а працамі кіраваў член тэхнічна�будаўнічага ка�
мітэта Міністэрства Унутраных Спраў Жыбер78. Арыгі�
нальны выгляд царквы мо��на ўявіць сабе па паштоўцы 
1915 г., на яко�� мо��на разглядзець асноўныя элементы 
храма. 

�амі�� 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў 
�абне былі��

Фёадосій Якаўлевіч Гейштар, памёр у 1872 г. Грэка�
каталіцкі святар.

Філіп Троць, згадваецца ў 1873 г. Грэка�каталіцкі 
святар.

Яўгеній Міхайлавіч Чайкоўскі, згадваецца ў 1875 г. 
Апошні грэка�каталіцкі святар.

Канстанцін Раманоўскі, з 1876 або 1877 да канца 
1870�х гг. �ершы праваслаўны святар.

Антоній Любарскі, прыкладна з 1881 да 1883 або 
1884 гг.

Аляксей Іванавіч Пракапчук, прыкладна з 1885 да 1900 
або 1901 гг.

Іван Андрэевіч Носаль, прыкладна з 1902 і як мінімум 
да 1913 гг. 

Хутчэ�� за ўсё, пад час Друго�� сусветна�� ва��ны цар�
ква страціла ве��у�званіцу. З 1929 г. каталіцкі касцёл 
На��свяце��ша�� Марыі �анны Святога �азарыя. 

78. Обзор Сувалкско�� губерн�� за 1887 год. �р�ло��ен�е ко всепод�
данне��шему отчёту. – Сувалк�, 1888. – С. 22.
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Перстунь 

Таксама як і �абна, �ерстунь першапачаткова іс�
навала як вялікакня��ацкі двор. �ры гэтым значэнне 
�ерстуні было большым у сувязі з тым, што тут раз�
мяшчалася адміністрацыя �ерстунска�� пушчы (так, 
па меры высякання лясоў і аддалення ад Горадні па�
чала называцца Гарадзенская пушча). У папярэднім 
даследаванні намі сцвярд��алася, што �даступныя нам 
крыніцы маўчаць аб царкве ў �ерстуні, аднак, паколькі 
вёска была адміністрацы��ным цэнтрам пушчанскіх 
валоданняў вялікага князя, то ў гэты час там у��о па�
вінна была быць царква». Сёння ні абвергнуць, ні па�
цвердзіць гэту інфармацыю мы таксама не мо��ам, 
аднак, як і у выпадку з дваром �абна, �ісцовая кніга 
Гарадзенска�� эканоміі 1558 года паказвае нам на пера�
ва��на ўсходнеславянскае паход��анне імёнаў мясцовых 
��ыхароў і, адпаведна, іх праваслаўнае веравызнанне. 
Гэта такія імёны як Ходар, Сямён, Цярэшка, Курыла, 
Апанас, ��ван, Гарасім, Макар, Мікіта, Гярдзе��, Сцяпан, 
Клім. Аднак часце��, чым у ваколіцах �абна, сустра�
каюцца таксама і імёны, якія маглі насіць католікі�� �ы�
ман, Маце��, �чэпан, Міклаш.    

З пачатку �VII ст. мясцовае насельніцтва было�VII ст. мясцовае насельніцтва было 
грэка�каталіцкім і адносілася да прыходу ў Галынцы 
(маёнтку �іпск). Аднак каля 1780 г. тагачасны гара�
дзенскі стараста Антоні�� Тызенгаўз, які канфліктаваў 
з уладальнікам Галынкі Францішкам Юндзілам, вы�
рашыў адлучыць ад парафіі ў Галынцы вёскі, якія на�
ле��алі Гарадзенска�� эканоміі, і стварыць з іх уласны 
прыход. А. Тызенгаўз пабудаваў у �ерстуні капліцу, 
аднак паколькі стварэнне новага прыходу не было 
зацверд��ана царкоўнымі ўладамі, пачаўся досыць 
доўгі працэс, які скончыўся толькі ў 1803 годзе, калі 
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ў��о новыя прускія ўлады прынялі рашэнне пакінуць 
прыходы ў �ерстуні і Галынцы асобнымі.79 

У 1804 г. у �ерстуні існавала маленькая царква ў 
гонар Дабравешчання На��свяце��ша�� �анны Марыі, 
крытая дранка��, з трыма ве��ачкамі на даху (на цэнт�
ральна�� знаходзіўся �патро��ны» кры��). Царква мела 
драўляную падлогу і восем малых вокнаў. Унутры храма 
размяшчаліся тры алтары ў гонар Дабравешчання 
Маці Бо��а��, Госпада ��суса Укры��аванага і Маці Бо�
��а�� �анстахоўска��. З царкоўных кніг былі толькі два 
надрукаваных у Супраслі Слу��эбніка і стары Трэбнік. 
Могілкі знаходзіліся асобна ад храма. Царква не мела 
сваё�� зямлі (толькі невялікі гарод), а 62�гадовы святар 
Тэадор Арцымовіч ��ыў з гроша��, прызначаных на 
прыход Антоніем Тызенгаўзам80.  

Да прыхода нале��алі вёскі �ерстунь, Маркаўцы, 
Волкуш, �ацічы, Баяры, Гінавічы, �іхасельцы, Бага�
тыры – агулам 965 прыхад��ан. 

У 1823 годзе царква згарэла і на яе месцы ў 1844– 
1845 гадах была пабудавана новая мураваная ўніяцкая 
царква ў гонар Дабравешчання Маці Бо��а��. Сродкі на 
яе выдзеліў штаб�ротмістр Аляксандр Свечын, які ў то�� 
час распарад��аўся землямі маёнтка �абна. Гэты храм 
стаіць да сённяшняга дня. Храм у �ерстуні – цікавы 
прыклад мураванага культавага будынка, узведзенага 
канкрэтна як грэка�каталіцкая царква. Адметнасцю бу�
дынка з’яўляецца двух’ярусная цыліндрычная званіца 
з шатровым завяршэннем, якая размешчана наперадзе 
ў плане прамавугольнага аб’ёму і квадратна�� апсіды з 
бакавымі сакрыстыямі. 

�амі�� 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў 
�ерстуні былі��

79. �i�yta��� ��rk�i uni�ki��� ��kanatu no�o��or�ki�go �i����ii �u�ra�. �i�yta��� ��rk�i uni�ki��� ��kanatu no�o��or�ki�go �i����ii �u�ra�
�ki�� 1804 roku. O�ra�o�a�i �r��my�ła� Boro�ik i �r��gor� �y�����ki. – Bia�
ły�tok, 2009. – S. 65.

80. I�i��m. S. 70�71.. I�i��m. S. 70�71. 
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Іван Дамінікавіч Жылінскі, як мінімум з 1872 да 
1875 гг. Апошні грэка�каталіцкі святар.

Ніканор Міхалевіч, 1877–1881 гг.
Емяльян Стэльмах, згадваецца ў 1883 г.  
Мікалай Міхайлавіч Архангельскі, 1885–1887 гг. 
Піліп Іванавіч Ярмаловіч, 1888–1891 гг.
Іван Фёдаравіч Ярмаловіч, 1892 – прыкладна да 

1905 гг. 
Пётр Казлоўскі, згадваецца ў 1907 г.
Парфірый Рудзькоў, згадваецца ў 1908 г. 
У 1908 г. прыход ліквідаваны. Царква была філіяль�

ным храмам Сапоцкінскага прыхода. З ліпеня 1919 г., 
пасля стварэння рымска�каталіцка�� парафіі – пара�
фіяльны касцёл.

Галынка

Да �VIII ст. гэты населены пункт насіў назву �іпск ст. гэты населены пункт насіў назву �іпск 
(пасля �іпск�Галынка). Яго пачаткі адносяцца да �VI ст.,�VI ст., 
калі ў 1506 г. Фёдар Храбтовіч атрымаў ад вялікага князя 
літоўскага Аляксандра кавалак лесу, дзе крыху пазне�� 
узнік двор �іпск. У 1585 г. ��ван Храбтовіч пісаў, што яго 
бабка �юдміла, �ўлюбіўшы сабе веру стара��ытную 
праваслаўную, Грэцкую, у яко�� нарадзілася, і хочучы 
сабе і сваім нашчадкам пакінуці векуістую памяць, у 
маёнтку сва��го му��а пана Юрыя Храбтовіча �іпску 
пабудавала царкву»81. Адбылося гэта недзе перад 1572 
годам. З пачатку �VII ст. храм быў грэка�каталіцкім. 

Царква ў �іпску�Галынцы ўзнімала статус насе�
ленага пункта, які Храбтовічы марылі пераўтварыць у 

81. АВАК. – Т. I. – В�льно, 1865. – С. 2.I. – В�льно, 1865. – С. 2.
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багатае мястэчка. Да таго самага імкнуліся і Юндзілы, 
наступныя ўладальнікі маёнтка. 

Візітацыя 1804 г. характарызуе царкву ў Галынцы 
як вельмі старую, з дзіравым дахам і пабітымі вокнамі. 
�ры гэтым царква была не самым першым храмам, 
а была ўзведзена кімсьці з Юндзілаў хутчэ�� за ўсё ў 
пачатку �VIII ст. У царкве было тры алтары, таксама ст. У царкве было тры алтары, таксама 
вельмі панішчаных. Могілкі знаходзіліся асобна ад хра�
ма і былі абнесены каменным мурам. Царкоўныя кнігі, 
у адрозненне ад большасці храмаў Сапоцкінскага краю, 
былі, праўдападобна, заходня�� традыцыі – прынамсі, 
віленскі Слу��эбнік (Мшал) і польскамоўнае невялікае 
�вангелле. 

Сама царква знаходзілася блі��э�� да панскага два�
ра, але мела дзве філіяльныя капліцы ўласна ў Галынцы 
і ў �удаўцы. Абедзве былі вельмі старыя.  

Да прыхода нале��алі мястэчка Галынка, вёскі 
Капчаны, �рале��кі, Доргунь, Старо��ынцы, Бартнікі, 
Унуткаўшчызна, Кулакоўшчызна, �іхасельцы – агулам 
645 прыхад��ан. 

У 1870�х гг. непадалёк драўлянага былога ўніяцкага 
храма пачалі будаваць новую цагляную Свята�Міха���
лаўскую царкву, якую скончылі ў 1891 г. Сродкі на ўз�
вядзенне гэтага храма ў памеры 10304 рублі былі выдзе�
лены ў 1874 годзе82. У пачатку ХХ ст. прыход у Галынцы 
меў таксама прыпісны храм у гонар ��верска�� Бо��а�� 
Маці.

�амі�� 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў 
Галынцы былі��

Міхаіл Фёдаравіч Гайдымоўскі, як мінімум з 1872 і да 
1883 года. Апошні грэка�каталіцкі і першы праваслаў�
ны святар. 

82. Холмск��� греко�ун�атск��� месяцеслов на 1875 г. – Варшава, 
1874. – С. 81.
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Анастасій Іванавіч Старкевіч, прыкладна з 1885 па 
1909 год. 

Флор Шумскі, згадваецца ў 1910 годзе. 
Пётр Афанасьевіч Капаневіч, згадваецца ў 1912–

1913 гг.
�амі�� 1915 і 1919 гг. Міха��лаўская царква была ў 

заняпадзе і ў 1919 г. там пачаў слу��ыць імшу каталіц�
кі святар, а ў 1922 г. у Галынцы была заснавана рыма�
каталіцкая парафія. Цяпер будынак было�� царквы 
з’яўляецца рымска�каталіцкім касцёлам Узві��ання 
Святога Кры��а.

Сапоцкін 

Дата�� заснавання мястэчка прынята лічыць 10 ліпе�
ня 1519 года, калі кароль польскі і вялікі князь літоўскі 
Жыгімонт даў баярыну Сапоцьку Стэцковічу (Сопотку 
Стецков�чу) прывіле�� на валоданне зямлё�� �аманаўш�
чына ў Гарадзенскім павеце83. Аднак ніякіх прамых до�
казаў таго факта, што дадзеная згадка тычыцца менавіта 
месца ўзнікнення Сапоцкіна, не існуе. Больш дакладную 
інфармацыю знаходзім у адным з актаў гарадзенскага 
земскага суда за 1634 год. У гэтым дакуменце змешчана 
вытрымка з апісання земляў сялян�падданых гарадзен�
скага Барысаглебскага манастыра, якое было складзена 
каралеўскімі ме��авымі камісарамі Себасцьянам Ды�
боўскім і �аўрынам Во��нам. �амі�� іншымі запісамі ў 
гэтым дакуменце знаходзім згадку аб дарозе �з Городна 

83. Li�tu�o� ��trika. ��11. – Vi�niu�, 1997. – S. 79.. Li�tu�o� ��trika. ��11. – Vi�niu�, 1997. – S. 79. ��trika. ��11. – Vi�niu�, 1997. – S. 79.��trika. ��11. – Vi�niu�, 1997. – S. 79.. ��11. – Vi�niu�, 1997. – S. 79.Vi�niu�, 1997. – S. 79., 1997. – S. 79.S. 79.. 79.
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до местечка Сопотк�н»84. С. Дыбоўскі і �. Во��на за��� С. Дыбоўскі і �. Во��на за���
маліся арганізацыя�� валочна�� памеры ў Гарадзенска�� 
каралеўска�� эканоміі ў пачатку 1560�х гг., таму мо��на 
смела меркаваць, што дадзены дакумент з перша�� згад�
ка�� пра Сапоцкін таксама адносіцца менавіта да гэтага 
часу (некаторыя даследчыкі датуюць яго больш даклад�
на�� паводле С. Александровіча, гэтая згадка адносіца да 
1552 г., паводле М. Спірыдонава, – да 1560 г.)85. Так ці 
інача��, але менавіта гэтую згадку, датаваную прыклад�
на 1550–1560 гг., мы сёння мо��ам лічыць на��больш ста�
рым запісам пра мястэчка ў пісьмовых крыніцах, хаця, 
безумоўна, мястэчка ўзнікла ране��. 

�раваслаўны прыход у Сапоцкіне быў утвораны 
прыкладна ў 1580 годзе або нават ране��. �рынамсі, у 
акце візітацыі прыхода за 1812 год указвалася, што ў 
святара захоўваўся прывіле�� караля Стэфана Баторыя 
на царкву ў Сапоцкіне, які быў перададзены калятару 
царквы Валовічу. З пачатку �VII ст. прыход у Сапоцкіне 
быў грэка�каталіцкім. Як вынікае з інвентара Сапоцкіна 
1704 года, адзіна�� культава�� пабудова�� у мястэчку была 
ўніяцкая царква, што сведчыць пра беларускі характар 
мясцовага славянскага насельніцтва. Аналізуючы імё�
ны ��ыхароў�хрысціян Сапоцкіна, якія згадваюцца ў 
інвентары, лёгка пры��сці да высновы, што большая 
частка іх нале��ала да ўніяцтва, і, адпаведна, продкі 
іх да канца �VI ст. былі праваслаўнымі. Гэта імёны 
Якаў, Сямён, �ракоп, ��ван, Даніла, �аўрын, Максім. 
Сустракаюцца таксама імёны, уласцівыя для рыма�
католікаў – Самуэль, Ян, а таксама імёны, уласцівыя і 

84. Акты В�ленско�� Археограф�ческо�� Ком�сс��. – Т. I. – В�льно,I. – В�льно,. – В�льно, 
1865. – �. 78.�. 78.

85. A��k�an�o�i�� S. ��n��a i ro��ó� �i��i mia�t����k Białoru�i i Li�A��k�an�o�i�� S. ��n��a i ro��ó� �i��i mia�t����k Białoru�i i Li�
t�y �o �oło�y �VII �. // A�ta Ba�tiko�S�a�i�a. – 1970. – �� 7. – S. 75�� М. 
Спірыдонаў, Беларусь на карце ВК� 1613 года // З глыбі вякоў. Наш 
кра��. – Мінск, 1997. – С. 168. 
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для рыма�католікаў, і для ўніятаў – Андрэ��, Мікала��, 
Стэфан. 

У 1725 годзе тагачасны ўладальнік Сапоцкіна Багус�
лаў Корвін Гасеўскі, смаленскі рымска�каталіцкі біскуп, 
пабудаваў у мястэчку драўляную царкву Успення Дзевы 
Марыі, напэўна, на месцы ране��ша��. У 1804 годзе гэтая 
царква была ў��о ў вельмі занядбаным стане і патраба�
вала хуткага рамонта. Вакол храма хвалі памерлых, хаця 
для пахаванняў у��о былі закладзены асобныя могілкі. 
Аздабленне храма з трыма алтарамі нагадвала рым�
ска�каталіцкі касцёл. Царкоўныя кнігі былі не ўсходня�� 
традыцыі�� Слу��эбнік (Мшал) віленскага выдання, Слу�
��эбнік на лацінска�� мове, польскае �вангелле. Каля 
царквы стаяла драўляная званіца з чатырма званамі. Да 
прыхода нале��ала некалькі дзясяткаў вёсак са змяша�
ным рымска�каталіцкім і грэка�каталіцкім (уніяцкім) 
насельніцтвам. �ымска�каталіцкае насельніцтва адносі�
лася да касцёла ў Тэаліне. Колькаць прыхад��ан царквы 
ў Сапоцкіне ў 1804 г. складала 732 чалавекі.   

Гэтая царква праіснавала да канца 1830�х гг., калі 
была пабудавана новая мураваная царква, асвечаная 
ў 1841 годзе86. Сапоцкінская Успенская царква да 1875 
года была ўніяцка��, пасля стала праваслаўна��. �амі�� 
1908 і 1915 гг. пасля ліквідацыі прыходаў у �ерстуні і 
�іпску цэрквы ў гэтых мясцовасцях адносіліся да пры�
ходу ў Сапоцкіне. 

�амі�� 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў 
Сапоцкіне былі��

Іван Іванавіч Жыноўскі, як мінімум з 1872 да 1875 
года. Апошні грэка�каталіцкі святар.

Іосіф Будзіловіч, 1876–1878 гг. �ершы праваслаўны 
святар.  

86. �i�yta��� ��rk�i uni�ki��� ��kanatu no�o��or�ki�go �i����ii �u�ra�. �i�yta��� ��rk�i uni�ki��� ��kanatu no�o��or�ki�go �i����ii �u�ra�
�ki�� 1804 roku. O�ra�o�a�i �r��my�ła� Boro�ik i �r��gor� �y�����ki. – Bia�
ły�tok, 2009. – S. 54. 
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Да 1885 года праваслаўны святар не згадваецца.
Емяльян Якаўлевіч Стэльмах – з 1885 па 1893 год. 
Канстанцін Аляксандравіч Раманаў – з 1894 па 

1896 гг. 
Іусцін (Юстын) Палецкі, з 1897 прыкладна да 1910 гг.
Іван Палецкі, згадваецца ў 1912–1913 гг. 
�асля нямецка�� акупацыі ў 1915 г. у царкве застаў�

ся святар Юстын (хутчэ�� за ўсё – шматгадовы наста�
яцель ��усцін �алецкі), які, аднак, выехаў з Сапоцкіна 
каля 1918 года. У мі��ваенны час царква не дзе��нічала 
(хаця быццам бы ў 1930 г. для яе быў прызначаны асоб�
ны каталіцкі святар) і выкарыстоўвалася сялянамі як 
сховішча для збо����а, а з пачатку 1950�х гг. – як склад 
тытуню. Каля 1970 года храм быў разбураны. Ад цар�
квы ацалела толькі падмуроўка, якая знаходзіцца на 
тэрыторыі сапоцкінскага дзіцячага садка. Ацалелі так�
сама былыя ўніяцкія могілкі, на якіх засталося толькі 
адно каменнае надмагілле. 

Праваслаўны манастыр у
Тэаліне каля Сапоцкіна

Гісторыя праваслаўнага манастыра ў Тэаліне каля 
Сапоцкіна была каротка��, але прысвяціць ё�� некалькі 
словаў варта. Вясно�� 1789 г. (6 сакавіка) Антоні і Тэа�
філія Валовічы ўфундавалі ў Тэаліне рыма�каталіцкі 
касцёл. Новая парафія стваралася з заходня�� часткі 
Го��ска�� рымска�каталіцка�� парафіі. Тэалін хутка стаў 
прадмесцем Сапоцкіна, таму парафія месціцца прак�
тычна ў самім мястэчку, а яе асноўнымі парафіянамі 
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сталі ��ыхары мястэчка і навакольных вёсак. У 1877 г. 
рымска�каталіцкая парафія была зачынена па прычы�
не �шкоднага ўплыву на новадалучаных да праваслаўя 
былых уніятаў». �рычым галоўным ініцыятарам гэта�
га стаў тагачасны настаяцель праваслаўна�� Успенска�� 
царквы ў Сапоцкіне ��осіф Будзіловіч. З 1877 па 1885 гг. 
касцёл быў філія�� парафіяльнага касцёла ў Селіванаў�
цах, пасля чаго расі��скія ўлады зачынілі касцёл канчат�
кова, а ў 1890 годзе перадалі яго валоданні праваслаўна�
му ведамству. 

�ашэннем Сінода ад верасня 1893 года ў Тэаліне 
каля Сапоцкіна быў утвораны праваслаўны Тэалінскі 
Свята��раабра��энскі манастыр. Уладкаваннем манас�
тыра занялася ігумення �яснянскага манастыра Сяд�
лецка�� губерні �юдміла. Касцёл быў моцна перароб�
лены ў праваслаўным стылі (узведзены іканастас, хоры, 
іншы выгляд набыла званіца). З’явілася некалькі новых 
будынкаў. У кастрычніку 1894 года манастыр быў асве�
чаны87. Асвяціў новы манастыр Холмска�Варшаўскі ар� Асвяціў новы манастыр Холмска�Варшаўскі ар�
хіепіскап Флавіян. Мэта стварэння манастыра пазнача�
лася як �м�сс�онерская цель для пр�веден�я бывш�х 
ун�атов в лоно православно�� церкв�». Вось як апісваў 
сведка ўрачыстае богаслу��энне, якое адбывалася ў ма�
настыры 1 кастрычніка 1894 г.�� �Сяляне суседніх вёсак 
з сама�� раніцы запоўнілі царкву і царкоўны пагост, а 
падчас літургіі з суседніх уз’яднаных прыходаў, з нагоды 
храмавага свята �акрова Багародзіцы, прыбылі працэсіі 
з харугвамі, іконамі і настаяцелямі прыходаў на чале.

Урачыстае богаслу��энне, пры стро��ным спеве 
хора Аўгустоўска�� царквы, схіляла ўсіх да шчыра�� 
малітвы і, па ўсім бачна, асабліва добра ўдзе��нічала 
на сялян уз’яднаных прыходаў, памі�� якімі мо��на 
было заўва��ыць і тых, якія яшчэ не адмовіліся ад сваіх 

87. �амятная кн���ка Сувалкска�� губерн�� на 1896 г. – Сувалк�, 1896,. �амятная кн���ка Сувалкска�� губерн�� на 1896 г. – Сувалк�, 1896, 
С. 269.
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рэлігі��ных памылак і пры��шлі ў царкву патаемна, на���
перш дзеля цікавасці…

Назіранні першых месяцаў існавання праваслаў�
на�� ��аноча�� абіцелі ў Тэаліне, пры адчыненым до�
ступе да яе ўсіх сялян у сваіх патрэбах, пры разумным 
і спако��ным стаўленні да іх манашак, якія выклікалі 
давер насельніцтва да сябе, асабліва сялянак�мацярок 
і дзяце��, – даюць надзею, што манастыр гэты ў больш 
ці менш недалёка�� будучыні праявіць сваю місіянер�
скую дзе��насць па ўмацаванні праваслаўя ў асяроддзі 
ўз’яднанага і �упорствующаго» насельніцтва Аўгус�
тоўскага ўезда»88.

У 1908 г. у манастыры было два храма�� �раабра��эн�
ня Гасподняга (былы рымска�каталіцкі касцёл у Тэалі�
не) і трапезны ў гонар �акрова Багародзіцы, пабудава�
ны ў 1898 годзе. �ры манастыры працавала іканапісная 
ма��стэрня, а таксама двухкласная царкоўна�прыход�
ская школа на сто дзяўчынак. Бальніцу і амбулаторыю 
пры манастыры штогод наведвала да васьмі тысяч ча�
лавек. У манастыры ��ылі ігумення, дзесяць манашак і 
каля шасцідзесяці паслушніц89. �кола пры манастыры 
дзе��нічала таксама як прытулак, там у 1897 годзе ��ыло 
сорак дзяўчат, трыццаць тры з якіх карысталіся поў�
ным утрыманнем манастыра, а сем прыходзілі ў манас�
тыр час ад часу. �Большасць вучаніц – дзеці �упорству�
ющ�х» сялян, таму вучаніц часам прыводзілі ў школу 
няхрышчанымі, і таінства хрышчэння здзя��снялася над 
імі падчас іх знаход��ання ў манастыры», – апошняя 
цытата таксама яскрава падкрэслівае галоўную мэту 
дзе��насці манастыра90. 

88. �амятная кн���ка Сувалкско�� губерн�� на 1895 год.— Сувалк�, кн���ка Сувалкско�� губерн�� на 1895 год.— Сувалк�,кн���ка Сувалкско�� губерн�� на 1895 год.— Сувалк�, Сувалкско�� губерн�� на 1895 год.— Сувалк�,Сувалкско�� губерн�� на 1895 год.— Сувалк�, губерн�� на 1895 год.— Сувалк�,губерн�� на 1895 год.— Сувалк�, 
1895. – С. 87�88.

89. �равославные монастыр� �осс���ско�� �мпер�� / сост. И.�. Ден��
сов. – Москва�� �здательство А.Д. Ступ�на, 1908. – С. 782�783. 

90. Церковные Ведомост�. – 1899. – �� 45. – 13 ноября – С. 340�346.  
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У 1905 годзе прытулак манастыра папоўніўся дзе�
сяццю дзяўчынкамі – сіротамі ��аўнераў, якія загінулі 
на руска�японска�� ва��не. Дзяўчат у манастыр высылала 
таксама Варшаўскае Свята�Троіцкае брацтва, якое ап�
лочвала ім кошт навучання – 60 рублёў у год��. 

Ва��ную частку даходаў манастыра складалі ахвяра�
ванні. Так, у 1894 годзе 3 тысячы рублёў ахвяравала на 
манастыр ганаровая грамадзянка �араскева ��льінічна 
Мядынцава, а ў 1913 годзе стыпендыі навучэнкам шко�
лы выплочваліся з фонда генерал�маёра Д. �ятрова92. 
За трох сваіх сірот плаціла манастыру праваслаўнае 
апякунства пры Успенскім саборы ў Сувалках��. 

Маладым выхаванкам манастыра стараліся даць па�
чаткі прафесі��, каб забяспечыць ім магчымасць пошу�
ку працы пасля выхаду ў свет, а незадоўга да пачатку 
�ерша�� сусветна�� ва��ны ў Тэаліне былі адчынены на�
стаўніцкія курсы, выпускніцы якіх працавалі настаўні�
цамі ў навакольных вёсках і па�за ме��амі Сапоцкінска�
га краю94. 

Цікавасць да ��ыцця манастыра праяўлялі і вядо�
мыя ў �асі��ска�� ��мперыі асобы. У верасні 1900 г. яго 
наведаў протаіерэ�� ��аан Сергіеў, які ўва��шоў у гісто�
рыю як святы ��аан Кранштацкі. А��цец ��аан агледзеў 
манастыр, прыняў дэлегацыю ад сапоцкінскіх габрэ�
яў і правёў літургію, дзе ў казанні пераконваў былых 
уніятаў �возврат�ться в лоно православно�� церкв�, 

91. Варшавское Свято�Тро�цкое братство. Отчёт за 1900 год // �раво�
славны�� Церковны�� Вестн�к. – 1901. – �� 50. – 15 декабря. – С. 1815�1816. 

92. Ведомость дене��ным пособ�ям, оказанным монастырям � цер�
квам �з кап�тала Медынцево�� // Церковные Ведомост�. 1894 – �� 35. – 27 
августа. – С. 306�� Варшавское Свято�Тро�цкое братство // �равославны�� 
Церковны�� Вестн�к. – 1913. – �� 46. – 16 ноября. – С. 2140�2143. 

93. Отчёт православного попеч�тельства пр� Сувалкском Успенском 
Соборе за 1907 год. – Сувалк�, 1908. – С. 13. 

94. Варшавское Свято�Тро�цкое братство // �равославны�� Церков�
ны�� Вестн�к. – 1913. – �� 46. – 16 ноября. – С. 2140�2143.



www.us
p.b

y

�0•

потому что вне общен�я с церковью нет спасен�я»95. 
Манастыр фактычна ��ыў за кошт ахвяраванняў а��ца 
��аана, які ў папярэднія гады ахвяраваў на яго 50 тыс. 
рублёў. Манашкі купілі за гэтыя грошы фальварак 
Юзафатава, працавалі на ім і кармілі дзяўчынак з 
прытулка. У 1909 годзе манастыр меў неблагую гас�
падарку – 606 моргаў зямлі, 17 коне��, больш за 40 ка�
роваў96. Былі таксама адчынены цагельня і заводзік 
па вырабе вапны. А��цец ��аан не абмя��оўваўся пе�
рыядычна�� высылка�� грошаў, ён актыўна звяртаўся 
з просьбамі аб дапамозе манастыру да розных высо�
капастаўленых асоб і арганізацы��, у тым ліку ў Свя�
це��шы Сінод, асабіста да У.К. Саблера, сенатара і 
намесніка обер�пракурора Сінода. Але, нягледзячы 
на гэта, даўгі манастыра ўсё павялічваліся, што ад�
но��чы нават вызвала нараканні а. ��аана�� �Я думаў, 
што заплаціў за вас усе даўгі, таму што пасылаў вам 
нават больш чым ты прасіла, але аказваецца, што ў 
вас з’явіліся новыя даўгі»97. 

Амаль адразу пасля пачатку �ерша�� сусветна�� 
ва��ны ў пачатку 1914 года ��аночы манастыр выселіўся 
з Тэаліна ў Горадню. Восенню таго самага года манашкі 
з Тэаліна ��ылі ў ��аночым манастыры ў Горадні98.

У ��ніўні 1916 г. храму быў вернуты статус касцёла. 
У��о ў 1989 г. на ім з цэглы дабудавалі дзве ве��ы�звані�
цы��. Сёння гэта касцёл Тэалінскага рымска�каталіцкага 
прыхода.  

95. �р�бавлен�е к церковным ведомостям.— 1900.— ��41.� 7 октяб�
ря. – С. 1666�1667.

96. Ма��оратные, подуховные � частные �мен�я Сувалкско�� губер�
н�� в 1909 г. – Сувалк�, 1909. – С. 6�7.

97. Кронштадтск��� Иоанн. �редсмертны�� дневн�к. Ма���ноябрь 
1908 года // ���.ioann.�y.ru\�n��nik\1908.��tm

98. Гродненск�е �парх�альные Ведомост�. – 1914. – �� 46. – С. 575. 
99. �ara��a ��ym�ko�kato�i�ka � ��o�ini�. �. �. ��. �a�a�ata �un���i��a.. �ara��a ��ym�ko�kato�i�ka � ��o�ini�. �. �. ��. �a�a�ata �un���i��a. 

(інфармацы��ны буклет)
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Аўгустоў

Наваколле Аўгустова беспасрэдна амаль не сутыка�
ецца з былым суцэльным усходнеславянскім абшарам 
вакол Сапоцкіна і �іпска, паколькі і сёння аддзелена ад 
яго вялізным лясным масівам. Звязана гэта таксама са 
спецыфіка�� засялення гэта�� мясцовасці. У �V ст. землі,�V ст. землі, 
на якіх цяпер знаходзіцца Аўгустоў, былі далучаны да 
Вялікага Княства �ітоўскага, але актыўнае засяленне 
гэтых земляў тады не пачалося. У пачатку �V�� ст. вялікія 
князі літоўскія Аляксандр і Жыгімонт Стары надавалі 
тут землі сваім прыблі��аным, напрыклад, Міхалу 
Глінскаму і прадстаўнікам роду �адзівілаў. У 1526 г. Ян 
�адзівіл заклаў на беразе ракі Нэта карчму, якая дала 
пачатак Аўгустову. У маі 1557 г. Аўгустоў атрымаў правы 
горада. Сваім развіццём горад быў абавязаны дарозе 
з Горадні на тэрыторыю Мазовіі і �русіі, а таксама 
мытна�� каморы, якая тут размясцілася. 

У кастрычніку 1553 года кароль Жыгімонт Аўгуст 
зафундаваў у Аўгустове праваслаўную царкву, на�
даўшы мясцоваму святару Грыцьку дзве валокі зямлі, 
праўда, у��о ў 1595 г. святар царквы ў Аўгустове 
Сільвестр абвінавачваў во��та Мікалая Багінскага 
ў тым, што апошні забраў гэтыя дзве валокі сабе. З 
пачатку �VII ст. прыход у Аўгустове быў грэка�ка��VII ст. прыход у Аўгустове быў грэка�ка� ст. прыход у Аўгустове быў грэка�ка�
таліцкім. 

Насельніцтва Аўгустова і навакольных вёсак было 
ў значна�� ступені русінскім, аднак падпала пад хуткую 
паланізацыю, паколькі перамешвалася з заходнесла�
вянскім насельніцтвам і амаль не мела кантактаў з ас�
ноўным усходнеславянскім абшарам уздоў�� Нёмана. У 
канцы �VIII ст. царква ў��о амаль не мела прыхад��ан, а�VIII ст. царква ў��о амаль не мела прыхад��ан, а 
спавядаліся ў ё�� толькі грэка�католікі, якія праязд��алі 
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на Гарадзеншчыну з �русіі – усяго каля 50 чалавек у 
год. 

У 1804 годзе царква апісваецца як маленькі, драў�
ляны, крыты дранка�� храм з пяццю вокнамі і адным 
невялікім купалам. Унутры храма знаходзіўся маленькі 
алтар. У царкве меліся як старыя царкоўныя кнігі, так і 
каралеўскія прывілеі Жыгімонта Аўгуста і Яна ������. Вакол 
царквы размяшчаліся невялікія могілкі без агарод��ы, 
аднак з 1799 г. усіх памерлых хавалі на камунальных 
могілках за рако�� Нэта��, дзе грэка�католікам была 
адведзена асобная частка. 

У перыяд існавання Каралеўства �ольскага Аўгус�
тоў быў спачатку цэнтрам ваяводства, пасля была 
заснавана адна��менная губерня, аднак цэнтр яе быў у 
Сувалках. Царкво�� і нешматлікімі прыхад��анамі грэка�
католікамі апекаваліся ўніяцкія святары з �ыгалаўкі, 
�іпска, �абна і Сапоцкіна. А��цец Міцкевіч з Сапоцкіна 
ў 1854 годзе адрамантаваў і нанова асвяціў храм100.  

Да 1875 года цоркаўка працягвала заставацца 
грэка�каталіцка��, аднак у 1872 годзе ў Аўгустове ў��о 
функцыянавала праваслаўная царкоўна�прыходская 
школка, дзе навучалася ад 9 да 16 дзяце��. У 1873 г. 
а��цец Якуб �ыдлоўскі атрымаў загад уставіць у царк�
ве іканастас, але з�за малых памераў храма зрабіць 
гэта было немагчыма. З 1875 года царква ў Аўгустове 
стала праваслаўна��.

Старая ўніяцкая царква не адпавядала новым пат�
рабаванням, і да канца 1870�х гг. слу��бы адбываліся ў 
спецыяльна нанятым будынку. Дзякуючы намаганням 
святара Максіміліяна Стэмпкоўскага, царкве ўдалося 
забраць 700 рублёў, якія былі атрыманы за царкоўны 
гарод, забраны пад будаўніцтва Аўгустоўскага канала і 

100. Церковь в городе Августове во �мя святых апостолов �етра � 
�авла // �амятная кн���ка Сувалкско�� губерн�� на 1885 год. – Сувалк�, 
1884. – С. 181. 



www.us
p.b

y

• ��

з 1839 года знаходзліся ў банку. Гэта дало магчымасць 
грунтоўна перабудаваць драўляную царкву. Будынку 
дадалі дзве бакавыя прыбудоўкі і званіцу над паперцю. 
У лютым 1879 года царква была асвечана ў гонар Ка�
занска�� ��коны Бо��а�� Маці. �асля рэканструкцыі ў 
храме маглі размясціцца да чатырохсот чалавек101.    

У лютым 1881 г. было прынята рашэнне аб бу�
даўніцтве нова�� муравана�� святыні ў Аўгустове, і ў ліпені 
гэтага года быў закладзены падмурак. У каст�рычніку 1884 
г. новая �етрапаўлаўская царква, якая магла змясціць да 
чатырохсот чалавек, была асвечана. Царква мела адзін 
купал і чатырохпавярховую звані�цу з пяццю званамі, 
на��больш ця��кі з якіх ва��ыў чатырыста кілаграмаў102. 
А адзін са званоў быў адліты ў памяць выратаванняў 
цара Аляксандра ���� ад замахаў на яго ��ыццё, і на ім 
быў адліты партрэт цара. Цікавая падзея адбылася ў 
1887 годзе напярэдадні перанясення іконы Маці Бо��а�� 
са старо�� драўляна��, было�� уніяц�ка�� царквы ў новую 
мураваную. Мясцовыя ��ыхары пабачылі святло, якое 
выходзіла з храма. Аказалася, што так незвыча��на 
блішчыць цудатворная ікона. Ніхто з духоўных асоб не 
мог узяць яе ў рукі, і толькі пасля шматлікіх малітваў 
Масіміліян Стэмпкоўскі змог ўзяць ікону і перанесці яе 
ў новы храм. Нешта падобнае адбылося і ў 1915 годзе 
каля Аўгустова падчас баёў памі�� рускімі і нямецкімі 
во��скамі. �ускія салдаты ўбачылі на небе Маці Бо��ую 
з дзіцём на руках, якая паказвала рукою на захад. �а 
матывах гэта�� падзеі пачалі пісаць праваслаўныя іконы 
пад назва�� �Маці Бо��ая Аўгустоўская �ерамога». Да 
рэвалюцы��ных падзе�� 1917 года іх было створана вель�
мі няшмат і таму сёння гэтыя іконы лічацца рэдкімі і 
асабліва каштоўнымі. Апошнім настаяцелем царквы ў 

101. Там ��е. С. 183. ��е. С. 183.��е. С. 183.. С. 183.С. 183.. 183.183. 
102. Там ��е. С. 184. ��е. С. 184.��е. С. 184.. С. 184.С. 184.. 184.184.
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Аўгустове напярэдадні �ерша�� сусветна�� ва��ны быў 
��аан Фёдаравіч Макарэеўскі. 

У 1894 годзе пры царкве было арганізавана цар�
коўнае брацтва. �асля нямецка�� акупацыі 1915 года 
большая частка праваслаўнага насельніцтва, якая была 
не мясцовага паход��ання, пакінула горад. Старую 
былую ўніяцкую царкву немцы перарабілі ў кузню, а 
перад Друго�� сусветна�� ва��но�� яна была разабрана103. 
Мураваная царква з 1921 г. была гарнізонным касцёлам 
Крэхавецкага ўланскага палка, а ў 1926 годзе за тры 
дні яна была разабрана, а цэглу выкарысталі пад бу�
даўніцтва настаўніцка�� семінарыі.  

У 1931 годзе ў Аўгустове было толькі крыху больш 
за 150 праваслаўных ��ыхароў. �раваслаўныя слу��бы 
ў горадзе адбываліся падчас Друго�� сусветна�� ва��ны, 
хрысцілі ў тым ліку і дзяце�� савецкіх афіцэраў. Сёння 
ў Аўгустове ёсць невялікі праваслаўны храм, які аб�
слугоўваецца святаром з Беластока.  

Апрача вышэ��згаданых храмаў у Аўгустове існавала 
царква Святога Мікалая Цудатворцы. У двух вярстах ад 
горада размяшчаўся 104�ы Усцю��аўскі полк пяхоты. У 
1910 г. памі�� будынкамі казармаў была ўзведзена пра�
мавугольная мураваная царква з купалам і званіца��. 
Храм быў асвечаны ў 1912 годзе, і пасля 1918 года яго 
перадалі католікам. Цяпер гэта парафіяльны касцёл 
�анстахоўска�� іконы Маці Бо��а��. Выгляд храма моцна 
зменены перабудовамі мі��ваеннага часу і 1980�х гг.    

103. �i�ni���ki �. ��i��� o�a�ni�t�a � �o�ia�i� augu�to��kim o� �V. �i�ni���ki �. ��i��� o�a�ni�t�a � �o�ia�i� augu�to��kim o� �V 
�o koń�a �VIII �i�ku // Stu�ia i mat�riały �o ��i��ó� �o���i�r�a augu�to��
�ki�go (�o� r��. �.Antoni��i��a). – Biały�tok, 1967. – S. 115.
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Ліпск

Як мінімум з 1533 г. на месцы будучага мястэчка 
існавала вёска з назва�� �іпск. Заснаванне і развіццё 
мятэчка �іпск было звязана са спробамі караля Стэ�
фана Баторыя стварыць з �іпска гандлёва�рамесніцкі 
цэнтр, дзеля чаго ў 1580 г. мястэчку было нададзена 
Магдэбургскае права, уфундаваныя бровар, лазня і ін�
шыя публічныя будынкі. Гербам горада быў абраны 
карабель з ветразем, што сімвалізавала надзеі на 
развіццё судаходства па Бобры. У то�� ��а самы час з 
дзяр��аўнага скарбу было прафінансавана заснаванне 
рымска�каталіцкага і праваслаўнага прыходаў у горадзе. 
Большую частку насельніцтва �іпска заўсёды складалі 
ўсходнія славяне�русіны, хаця, закладаючы тут рымска�
каталіцкую парафію, кароль спадзяваўся прыцягнуць 
сюды гандляроў і рамеснікаў з Кароны �ольска��. Але 
нават у сярэдзіне Х��Х ст. польскі даследчык Аляксандр 
�алуянскі пісаў�� ��іпск з’яўляецца галоўным горадам 
тутэ��шых �усінаў, аселых на зямлі Яцвягаў, хаця другі 
горад Сапоцкін, што знаходзіцца дале�� на поўнач і 
заснаваны быў не��кім Сапоцькам, а цяпер уласнасць 
графа Міхала Валовіча, �усіны таксама любяць і часта 
наведваюць»104.

З пачатку ХVII стагоддзя прыход у �іпску быўVII стагоддзя прыход у �іпску быў 
грэка�каталіцкім. У 1804 г. у �іпску была старая 
ўніяцкая драўляная царква ў гонар Нарад��эння 
На��свяце��ша�� �анны Марыі з дзевяццю зашклёны�
мі вокнамі. На крытым гонтам даху былі ўзведзены 
два купалы з ��алезнымі кры��амі – над галоўным 
фасадам і пасярэдзіне. Могілкі размяшчаліся вакол 
храма, аднак у��о існавалі новыя могілкі на пэўна�� 

104. I�i��m. – S. 190�191.. I�i��m. – S. 190�191.
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адлегласці ад царквы. Унутры храма былі тры алтары, 
амбон, канфесіянал, лавы для прыхад��ан. Кнігі былі 
галоўным чынам усходня�� традыцыі�� надрукаваны 
ў Супраслі Слу��эбнік, Актоіх, Каляровая і �осная 
Трыодзь. У царкве знаходзіліся прывілеі караля Стэ�
фана Баторыя за 1582 год і Аўгуста ������ за 1759 год. 

Да прыхода нале��алі горад �іпск і пятнаццаць 
вёсак – агулам 1833 прыхад��аніны.  

�асля 1875 года прыход у �іпску быў праваслаўным. 
Мясцовае насельніцтва актыўна супраціўлялася спро�
бам пераўтварыць іх храм у праваслаўную царкву. �Но�
вообращённые» ўніяты зачыніліся ў сваё�� царкве і не 
пускалі ў яе царскіх чыноўнікаў і праваслаўнага святара. 
Улады прыслалі ў мястэчка �на пасто��» казацкую сот�
ню, якая, адбіваючы храм у ўніятаў, забіла дваіх з іх і 
больш за дзесяць пакалечыла105.

Аднак улады намагаліся выклікаць прыхільнасць да 
праваслаўя і менш рэпрэсіўнымі метадамі. Было рас�
пачата будаўніцтва муравана�� праваслаўна�� царквы ў 
гонар Нарад��эння Маці Бо��а��, якая была асвечана 28 Маці Бо��а��, якая была асвечана 28 
��ніўня 1880 года106. 

�амі�� 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў 
�іпску былі��

Якаў Людвікавіч Шыдлоўскі, згадваецца ў 1872–
1875 гг. Апошні грэка�каталіцкі святар.

Міхаіл Вігура, прыкладна з 1875 па 1885 гг. �ершы 
праваслаўны святар.

Антоній Андрэевіч Возны, з 1886 па 1893 г.
105. �o�ak. – �a���i�rnik 1902. – �� 10. – S. 153�154..  �o�ak. – �a���i�rnik 1902. – �� 10. – S. 153�154.
106. �аводле �Холмско�Варшавского �парх�ального Вестн�ка» 

(1877. �� 7. С. 8�9), прыходская царква была менавіта �етра��аўлаўска�� 
(адсюль назва гміны – �етрапаўлаўск). Хутчэ�� за ўсё гэтая назва адносіц�
ца да старога драўлянага, былога ўніяцкага храма. Аднак з гэтага мо���
на зрабіць выснову, што ў не��кі момант пасля 1804 г. храм быў нанова 
асвечаны. Новая �� мураваная царква атрымала старую назву драўлянага 
храма (Гл. �амятная кн���ка Сувалкско�� губерн�� на 1913 год. – Сувал�
к�, 1912. – С. 201). 
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Уладзімір Антонавіч Куркевіч, з 1894 па 1899 гг. 
Андрэй Серанчкоўскі, у 1900–1908 гг. (у 1907 годзе 

згадваецца Аляксандр Алексяевіч). 
У 1908 годзе ў сувязі з масавым пераходам былых 

праваслаўных у рымскае каталіцтва прыход быў лікві�
даваны. �абудаваная ў 1880 г. мураваная царква была 
разабрана на будаўнічы матэрыял, і на яе месцы ў 1937 
годзе быў насыпаны Курган Свабоды107. Драўляная бы�
лая ўніяцкая царква яшчэ стаяла ў гады �ерша�� сусвет�
на�� ва��ны недалёка ад ліпскага парафіяльнага касцё�
ла, узведзенага ў 1906–1914 гг., і, праўдападобна, была 
праз некалькі гадоў разабрана. У касцёле захоўваецца 
ўніяцкая ікона Маці Бо��а�� Базыліянкі з �VII ст., якая�VII ст., якая 
з’яўляецца зараз адзіным напамінаннем аб уніяцка�� 
мінуўшчыне краю і ўсходнеславянскіх каранях яго 
��ыхароў.

Рыгалаўка 

�а некаторых звестках праваслаўны прыход у �ы�
галаўцы быў заснаваны яшчэ ў �VI ст., аднак гэтая ін�
фармацыя патрабуе ўдакладнення108. З пачатку �VI�� ст. 
прыход быў грэка�каталіцкім. �аводле акта візітацыі 
парафіі 1804 года, у �ыгалаўцы была старая драўляная 
царква, крытая салома�� і вельмі занядбаная. Царква 
мела пяць зашклёных вокнаў (адно пабітае) і пахілены 
купал на даху. �амерлых хавалі вакол царквы на абне�
сеных мурам могілках. Новыя могілкі ў��о існавалі, ад�

107. �o���i�r�� Augu�to��ko�Su�a��ki�. �r���o�nik kra�o�na���y i tu�. �o���i�r�� Augu�to��ko�Su�a��ki�. �r���o�nik kra�o�na���y i tu�
ry�ty��no���tni�ko�y. – 1937. – S. 118.

108. I�i��m.
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нак не былі яшчэ асвечаны. Храм быў асвечаны ў гонар 
Святога Мікалая. У царкве, таксама як і іншых уніяцкіх 
цэрквах рэгіёна, не было іканастаса (замест яго былі тры 
алтары), аднак захоўваўся антымінс і выкарыстоўваліся 
кнігі для богаслу��эння па ўсходнім абрадзе. Сярод кніг 
былі Слу��эбнік, надрукаваны ў Супраслі, і, што асаблі�
ва цікава, багата аздобленае рукапіснае �вангелле, якое, 
безумоўна, было вельмі старо�� кніга��.   

Да прыходу нале��алі вёскі �ыгалаўка, �акавічы, 
�іпшчаны, Хару��оўцы, Ячнік, �аго��ын, Дулькаўшчыз�
на, Сёлка, �анарліца, Дальнічаны, Качоры – агулам 588 
чалавек. 

�амі�� 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў 
�ыгалаўцы былі��

Міхаіл Фёдаравіч Гайдымоўскі, згадваецца ў 1872 г. 
Грэка�каталіцкі святар.

Іван Людвікавіч Лонцкі, згадваецца ў 1873 г. Грэка�ка�
таліцкі святар.

Іосіф Якаўлевіч Дохняк, згадваецца ў 1875 г. Апошні 
грэка�каталіцкі святар

Іван Фёдаравіч Ярмаловіч, згадваецца ў 1877–1891 гг. 
�ершы праваслаўны святар

Піліп Іванавіч Ярмаловіч, 1892–1900 гг. 
Уладзімір Сейбук, прыкладна з 1902 па 1904 год. 
Парфірый Рудзькоў, прыкладна з 1905 як мінімум да 

1913 гг. 
Старая уніяцкая царква рамантавалася яшчэ ў 

1870�х гг. Тады на яе рамонт і рамонт царквы ў Балі быў 
выдзелены 2331 рубель109. У 1901 г. пачалося будаўніц�
тва нова�� цагляна�� Кры��аўзві��анска�� царквы. Сінод 
выдзеліў на будаўніцтва гэта�� царквы 39 тысяч 200 
рублёў, і 22 мая 1901 г. сувалкаўскі губернатар заклаў 

109. Холмск��� греко�ун�атск��� месяцеслов на 1875 г. – Варшава, 
1874. – С. 81.
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першы камень гэта�� царквы110. У падмурак храма была 
закладзена скрынка з памятным надпісам. У 1913 годзе 
царква мела дзве філіяльныя капліцы�� �етра��аўлаўскую 
ў вёсцы �анарліца (пабудавана як уніяцкая ў �VIII ст.) і 
Свята�Мікалаеўскую на могілках. Апошняя хутчэ�� за ўсё 
была старым галоўным уніяцкім храмам прыхода.  

�асля выезду праваслаўнага святара падчас �ер�
ша�� сусветна�� ва��ны некаторы час храм знаходзіўся ў 
заняпадзе, а з 1919 г. з’яўляецца прыходскім рымска�ка�
таліцкім касцёлам �ерамянення Бо��ага. У касцёле зна�
ходзяцца старыя ўніяцкія абразы, напісаныя паводле 
ўсходня�� традыцыі.

Пакроўск

�тараабрадцы�расі��цы з’явіліся на Аўгустоўшчы�
не ў канцы �VIII ст., уцякаючы ад пераследаванняў на 
тэрыторыі �ас��іска�� ��мперыі. �асяліў іх тут Адам Гела�
��эўскі, саноцкі падчашы. �асля 1784 г. расі��скія стара�
абрадцы заклалі на тэрыторыі Аўгустоўска�� пушчы 
некалькі пасяленняў, і да 1795 г. іх агульная колькасць 
дасягнула 475 чалавек. �асля 1830 г. частка старааб�
радцаў далучылася да адзінаверства, і для іх у 1846–
1854 гг. у былым фальварку Каралін, пера��менава�
ным у �акроўск, узведзена царкву На��свяце��ша�� 
Багародзіцы �акроўска��. �астка старавераў, аднак, 
працягвала трымацца беспапоўства і ніякіх зносін з 
праваслаўна�� епархія�� не мела. З 1900 г. у �акроў�

110. Холмско�Варшавск�е епарх�альные ведомост�. – 1901. – �� 23. – 3 
�юня. – С. 17�19.
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ску працавала царкоўная школа. У 1918 г. прыход быў 
ліквідаваны, царква перададзена католікам. У мі��ва�
енны час і асабліва ў пасляваенныя гады колькасць 
старавераў скарачалася, аднак іх суполкі існуюць на 
Аўгустоўшчыне дасюль. 

Даўспуда-Рачкі 

Ваколіцы Даўспуды і �ачкаў былі на��больш высу�
нутым на паўночны захад беларускім этнічным абша�
рам. У��о ў 1541 г. згадваецца праваслаўная царква з 
настаяцелем �папом Барысам», закладзеная Валовіча�
мі для пераселеных імі з ваколіц Ваверкі і Балі сялян. 
Царква была асвечана ў гонар Яна Хрысціцеля. �адчас 
во��наў �VII ст. праваслаўнае насельніцтва амаль знік�
ла. З друго�� паловы Х��Х ст. маёнткам Даўспуда валодаў 
расіянін Сярге�� Карцаў, ��онка якога Зоф’я выступіла з 
ініцыятыва�� будаўніцтва ў �ачках праваслаўнага храма. 
У 1897 г. быў створаны камітэт па будаўніцтве царквы, а 
ў 1903 г. храм у гонар ��коны Спаса Нерукатворнага быў 
скончаны. У 1910 г. тут была пахавана З. Карцава. �ра�
васлаўны прыход у �ачках налічваў усяго каля 900 чала�
век. Царква была разабрана ў мі��ваенныя гады���. 

111. Sokoł �., So�na A. ��rk�i� �ra�o�ła�n� � ��ntra�n�� �o����. Biały�. Sokoł �., So�na A. ��rk�i� �ra�o�ła�n� � ��ntra�n�� �o����. Biały�ły�y�
�tok, 2011. S. 107., 2011. S. 107.S. 107.. 107.107.
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Слоўнік

Антымінс – пераносны алтар у выглядзе забяспе�
чанага рэліквіямі льнянога палатна з выявамі Хрыста і 
чатырох евангелістаў, які асвячаецца біскупам. 

Валока – дзялянка зямлі, якая была мера�� вызна�
чэння феадальных павіннасце��. Складала прыкладна 
21,3 гектара. 

Візітацыя – наведванне рымска�каталіцкага кас�
цёла або ўніяцка�� царквы біскупам або яго прадстаў�
нікамі з мэта�� ацаніць розныя бакі ��ыцця прыхода. 
�а выніках візітацыі складаўся адпаведны акт. 

Гонт – пакрыццё даху з тонка наколатых дошчачак 
у форме кліна са спецыяльным пазам. 

Дзесяціна – адзінка вымярэння плошчы, роўная 
прыкладна 1,1 гектара. 

Дранка – пакрыццё даху з тонка наколатых до�
шчачак часце�� за ўсё традыцы��на�� прамавугольна�� 
формы. 

Сакрыстыя – бакавое памяшканне ў рымска�ката�
ліцкім касцёле, якое слу��ыць для захавання літургічна�
га інвентару і для падрыхтоўкі святара для слу��бы. У 
праваслаўна�� архітэктуры выкарыстоўваецца паняцце 
�рызніца». 

Інвентар – рэестр усё�� нерухомасці, зямлі, а часам 
і рухомага інвентару, якія адносіліся да таго або іншага 
маёнтка або населенага пункта (вёскі ці мястэчка). 

Калятар – пакравіцель або фундатар рымска�ката�
ліцкага касцёла, які часце�� за ўсё быў мясцовым панам. 
Ён фінансава падтрымліваў храм, але меў права пра�
паноўваць біскупу сва��го кандыдата на пасаду свята�
ра. Калятары мелі свае ўласныя лавы ў касцёле, і маглімелі свае ўласныя лавы ў касцёле, і маглімаглі 
быць пахаваныя ў гэтым касцёле.  
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Канфесіянал – від мэблі ў рымска�каталіцкім 
касцёле ў выглядзе спецыяльнага крэсла, дзе святар 
выслухоўвае споведзь. 

Карона Польская – фармальная назва �ольскага 
Каралеўства, якое было складова�� частка�� �эчы �ас�
паліта�� і разам з Вялікім Княствам �ітоўскім у 1569–
1795 гг. складала адну дзяр��аву.  

Морг – адзінка вымярэння плошчы, якая складала 
ад 0,25 да 0,5 гектара. 

Прывілей – дакумент, які надаецца манархам не���манархам не���не���
ка�� інстытуцыі або сацыяльна�� групе на валоданне не�
чым або на права а��ыццяўлення пэўных дзеянняў. 

Фундатар – спонсар касцёла або царквы. ��м мог 
быць кароль і вялікі князь або мясцовы пан.  Адсюль 
�фундацыя» – акт заснавання прыхода і храма. 

Служэбнік (Мшал), Трыодзь, Актоіх, Мінея, Ірма-
логій – богаслу��эбныя кнігі, якія выкарыстоўваюцца ў 
праваслаўна�� і грэка�каталіцка�� цэрквах. 
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Аўгустоўскі канал. Пачатак ХХ ст.

Аўгустоўскі павет у ХIХ ст.

Фатаграфіі
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Мост праз Ласасянку каля Горадні, які аддзяляў Паўночна-Заходнія 
губерні Расійскай Iмперыі ад Царства Польскага. Пачатак ХХ ст.

Мяжа этнічнага беларускага насельніцтва
ў Аўгустоўскай пушчы паводле Яўхіма Карскага
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Рыма-катaліцкія і ўніяцкія (пасля праваслаўныя) прыходы
Сапоцкінскага краю ў 1815-1915 гг.

Абмуроўка былой уніяцкай царквы
ў Сапоцкіне. Фота пачатку 2000-х гг.
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Брама з праваслаўным крыжам на могілках
Сапоцкіна. Фота пачатку 2000-х гг.

Былыя ўніяцкія, а пасля праваслаўныя могілкі
Сапоцкіна, цяпер у закінутым стане. Фота 2012 г.
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Уніяцкая царква ў Сапоцкіне. Пачатак ХХ ст.

Від на шлюз Аўгустоўскага канала
з царквою на другім плане. 1930-я гг.



www.us
p.b

y

��•

Гарнізонная царква ў Аўгустове. Пачатак ХХ ст.

Iкона Маці Божай «Аўгустоўская Перамога»



www.us
p.b

y

• ��

Літургічная кніга аўгустоўскіх старавераў

Петрапаўлаўская царква ў Аўгустове. 1915 г. 
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Петрапаўлаўская царква ў Аўгустове. 1915 г.

Петрапаўлаўская царква ў Аўгустове. 1915 г.
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Старая ўніяцкая, а пасля праваслаўная
царква ў Аўгустове. Пачатак ХХ ст.

Старая ўніяцкая царква і рыма-каталіцкі касцёл
у Ліпску. Пачатак ХХ ст.
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Царква Нараджэння Маці Божай у Ліпску. 1915 г.

Царква Нараджэння Маці Божай у Ліпску. 1915 г.



www.us
p.b

y

• ��

Царква Нараджэння Маці Божай у Ліпску. 1915 г.

Царква Спаса Нерукатворнага ў Рачках. 1915 г. 
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Царква Спаса Нерукатворнага ў Рачках. 1915 г. 

Былая Пакроўская царква ў Падлабенні,
цяпер касцёл. Фота пачатку 2000-х гг.
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Праваслаўная капліца на могілках у Падлабенні.
Магчыма, узводзілася як уніяцкі храм. Фота 1920-х гг.

Былая Свята-Міхайлаўская царква ў Галынцы,
цяпер касцёл. Пачатак 2000-х гг.
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Каталіцкі касцёл у Перстуні, пабудаваны як уніяцкая царква 
Дабравешчання Маці Божай. У 1875–1919 гг.

была праваслаўным храмам

Крыжаўзвіжанская царква ў Рыгалаўцы. Фота 1915 г.



www.us
p.b

y

• ��

Памятны знак каля в. Ласосна на ўспамін
царскага дэкрэта аб рэлігійнай талерантнасці

Пахаванне Брыгіды Янчылік на могіках у Зарачанцы, якая была 
ахрышчана грэка-каталічкай, а памерла праваслаўнай.

Фота пачатку 2000-х гг.
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Рымска-каталіцкі касцёл у Зарачанцы (Балі) пабудаваны
ў 1930-х гг. на месцы шматлікіх праваслаўных і ўніяцкіх храмаў

Іканастас царквы ў Перстуні. Зараз алтар касцёла
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Змест

Ад аўтара .................................................................. �
Баля (Баля�Царкоўная, Баля�Касцельная),
цяпер вёска Зарачанка ........................................ 40
�абна, цяпер вёска �адлабенне ........................ 46
�ерстунь ................................................................. 4�
Галынка ................................................................... 5�
Сапоцкін ................................................................. 5�
�раваслаўны манастыр у Тэаліне каля
Сапоцкіна ............................................................... 56
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