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З моманту выдання кнігі �������
«Паміж ���������
Ласоснай ��і ����
Чор�
най Ганчай» прайшло восем гадоў. Увесь гэты час вя�
лікай патрэбы рыхтаваць да друку новае яе выдан�
не не было, паколькі ніводная з агучаных аўтарамі
высноваў не была імі перагледжана, а прачытаць ����
pdfверсію кнігі можа кожны жадаючы, спампаваўшы яе
з сайта кamunikat.org. Аднак паступовае накапленне
дадатковай фактуры прывяло да разумення таго, што
аўтарамі дапушчана шмат памылак у апісанні гісторыі
праваслаўных і грэка-каталіцкіх прыходаў Сапоцкінскага краю. Недзе былі пераблытаны прыходы
(парафіі), недзе даваліся памылковыя даты пабудовы
храмаў, імёны фундатараў і святароў. Таму было
вырашана скараціць тэкст папярэдняга выдання, прыбраць дадаткі (таблічныя і тэкставыя) і скласці тэкст
новага выдання толькі з дзвюх частак – кароткай гісторыі
распаўсюджання хрысціянства ў Аўгустоўскай пушчы
і гісторыі прыходаў, якія былі праваслаўнымі і грэкакаталіцкімі. Атрымалася выданне хутчэй краязнаўчае,
таму паўтаруся – тым, хто хоча глыбей 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 Люціка.
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Першымі вядомымі нам жыхарамі ваколіц сучаснага Сапоцкіна былі балцкія плямёны яцвягаў,
якія сваім ваяўнічым норавам рабілі нямала клопату
суседзям. Зробленыя ў пачатку ХХ ст. раскопкі
яцвяжскіх пахаванняў у Ясудаве каля самага Сапоцкіна
паказваюць нам даволі высокі ўзровень матэрыяльнай
культуры яцвягаў X–ХІ
����� ����
стст. Пра тых старажытных
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 званых «каменных могільнікаў». Старадаўні звычай хаваць
людзей у магілах, абкладзенных камянямі розных памераў, з вялікім, слаба апрацаваным валуном у нагах
або ля галавы памерлага сучасныя навукоўцы лічаць
характэрным менавіта для балтаў. Такі тып пахавання,
шырока распаўсюджаны асабліва на захадзе Беларусі,
праіснаваў месцамі да пачатку XIX стагоддзя, калі пра
яцвягаў засталіся толькі легенды. І на Сапоцкінскай
зямлі пільнае вока падарожніка можа ўбачыць замшэлыя камяні, што быццам бы вырастаюць з зямлі на
парослым лесам узгорку або ў полі на ўскрайку вёскі.
Такія старыя могілкі захаваліся каля вёсак Пушкары,
Навумавічы і Міцкевічы.
У 1284 г. пад Горадзен упершыню прыйшлі крыжакі, і на працягу ўсяго XIV ст. шырокая паласа зям�
лі паміж валоданнямі Тэўтонскага ордэна і горадам
на Нёмане была арэнай несупынных баявых дзеянняў.
Найбольш кароткая дарога з Прусіі да Горадзена пра�
ходзіла акурат праз лясы будучай Сапоцкіншчыны. З
. Энцыклапедыя археалогіі і нумізматыкі Беларусі. – Мінск,
1993. – С. 675.
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канца 1380-х гг. дайшло да нас апісанне аднаго такога
крыжацкага маршруту. Крыжацкае войска рухалася
ад Чорнай Ганчы прыкладна па лініі сучасных вёсак Га�
лынка, Перстунь, Лойкі, Монькаўцы (хаця ў той час гэ�
тых вёсак яшчэ не існавала), пераходзіла Нёман бродам
каля Гожы (яна ўжо згадваецца як населены пункт Ожа)
і правым берагам Нёмана ішло да Горадзена. Войска,
як правіла, ішло там, дзе можна было знайсці ежу для
людзей і коней, з чаго можна зрабіць выснову, што ўжо
тады там існавалі нейкія паселішчы.
Нармальнае жыццё агромністых прастораў на
поўнач ад Горадзена пачалося толькі пасля разгрому
крыжацкага ордэна летам 1410 года пад Грунвальдам.
Пачалося актыўнае гаспадарчае асваенне Гарадзенс�
кай пушчы. Пушча належала вялікаму князю літоўс�
каму, і толькі ён мог надзяліць таго ці іншага баярына
кавалкам лесу, дазволіўшы яму стварыць там паселіш�
ча, займацца земляробствам ці засноўваць борці. За
астатнімі, вялікакняжацкімі землямі ўважліва сачылі
сяляне-асочнікі (адсюль назва вёскі Асочнікі), борт�
ніцтвам (зборам мёду), таксама займалася спецыяль�
ная служба — бортнікі (адсюль назва вёскі Бортнікі).
Нярэдка князь сяліў у пушчы багатыроў – асабіста
вольных сялян, што неслі вайсковую павіннасць у
княжацкім войску (адсюль пайшлі назвы вёсак Ба�
гатыры-Польныя і Багатыры-Лясныя). 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 Каложскі (Барысаглебскі) пра�
. Wiśniewski
����������� J.
��� Dzieje
��������������������
osadnictwa w powiacie
�������������������������
augustowskim od XV
��� do
���
końca XVIII wieku // Studia i materiały do dziejów pojezierza augustowskiego
(pod red. J.Antoniewicza). – Białystok, 1967. – S. 40-42.
������������
. Ibidem. – s.
�����������
13-294; Ширяев
������� Е.Е.
���������������
Беларусь: Русь
������������
Белая, �����
Русь ���������
Чёрная и
Литва в картах. – Минск, 1991. – С. 69.
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васлаўны манастыр і храм у Горадні. У канцы XV ст. вя�
лікі князь Аляксандр пацвердзіў той факт, што пушчы
ў бок прускай мяжы належаць Каложы. Манастыр меў
нават свой знак, якім пазначаў дрэвы з уласнымі бор�
цямі.
Цэнтрамі славянскага рассялення па пушчы сталі
населеныя пункты Баля і Перстунь. Баля (цяпер вёска
Зарачанка) згадваецца ўпершыню каля 1480 г., калі яе
ўладальнік, нехта Грынька, пачынальнік знакамітага
пазней роду Валовічаў, абяцаўся штогод забяспечваць
манастыр рознай земляробчай прадукцыяй. Далей у
пушчы знаходзіўся княжацкі двор Перстунь.
Хутка плынь усходнеславянскіх пасяленцаў перайшла праз Гарадзенскую (пасля Перстунскую) пушчу і
выйшла аж да самай прускай мяжы. У 1432–1440 гг. вало�
данні Даўспуда-Рачкі вялікі князь літоўскі Жыгімонт Кей�
стутавіч перадаў Рачку Табутавічу. У пачатку XVI
������������
ст. яго
ўнукі Мікалай 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 І надаў Багдану Грынковічу Валовічу
квадратную мілю пушчы паміж крыжацкай мяжой і
Даўспудай. Валовіч сяліў тут сваіх падданых-русінаў з
Балі і Ліпска і залажыў тут свой 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 Іаана Хрысціцеля, а
яе праваслаўным Іарданам лічылася ўрочышча Святое
Месца са шматлікімі крыжамі над рэчкай Даўспудай
(цяпер Распуда).
. Акты Виленской Археографической Комиссии (далей АВАК). –
Т. I.
���������������������������
– Вільня, 1865. – С. 36.
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Дзякуючы Валовічам у ваколіцах прускай мяжы
ўтварыўся даволі магутны русінскі праваслаўны анклаў, аддзелены ад ваколіц Горадні магутным абшарам пушчы. Тут існаваў не толькі дастаткова вялікі
праваслаўны прыход, але і даволі шмат вёсак з русінскім
насельніцтвам: Рускае Сяло, Хадоркі, Іванішкі, Будзькі,
Ланевічы і іншыя. Настаяцель прыхода ў Даўспудзе абслугоўваў таксама духоўныя патрэбы праваслаўнага
насельніцтва ў недалёкіх Рачках. Тут жа мелі сенажаці і
борці падданыя Валовічаў з далёкай Балі – Мацьковічы і
Аніськавічы. Пасля смерці Астафія Валовіча ў 1587 годзе
мясцовае насельніцтва пачало хутка паланізавацца,
а войны сярэдзіны XVII і пачатку XVIII стагоддзяў
прыспешылі гэты працэс. У XVIII ст. Даўспудай валодалі
Пацы, якія сялілі тут сялян-палякаў, а царкву замяніў
каталіцкі касцёл.
Аднак у ваколіцах Горадні, на паўднёва-ўсходнім
ускрайку пушчы, сфарміраваўся вялікі арэал усходнеславянскага насельніцтва. Каля 1520 года Багдан Грын�
ковіч Валовіч заснаваў праваслаўную царкву ў Балі.
Прыкладна ў 1540–50-х гг. быў заснаваны яшчэ адзін
праваслаўны прыход з цэнтрам у маёнтку Ліпск (цяпер
вёска Галынка Гарадзенскага раёна). Каля 1580 г. кароль
Рэчы Паспалітай Стэфан Баторый заснаваў праваслаў�
ныя прыходы ў мястэчках Ліпск (цяпер у Польшчы) і
Сапоцкін. Хутчэй за ўсё з ������������������������������
XVI ст. існаваў і праваслаўны
прыход Праабражэння Гасподняга ў Рыгалаўцы (цяпер
вёска ў Польшчы каля мяжы з Беларуссю).
Такім чынам ужо да сярэдзіны XVI
����������������
ст. большая
частка Сапоцкінскага краю была асноўным чынам заселена русінскім праваслаўным насельніцтвам. Прыкладна ў той жа самы час пачала фарміравацца і сетка
рымска-каталіцкіх прыходаў.
У 1494 г. кароль Аляксандр пацвердзіў фундацыю
каталіцкай парафіі ў Гожы, нададзеную яшчэ яго
бацькам, Казімірам, які часта прыязджаў сюды на па-
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ляванне «ў атачэнні вялікай колькасці рыцараў».
Парафія вылучалася агромністымі памерамі і сваімі
межамі супадала з новаўтвораным Гожскім, або Пераломскім, паветам. Яна займала велізарную тэрыторыю
галоўным чынам на левабярэжжы Нёмана, тут былі
і асноўныя яе валоданні (напрыклад сем азёраў на
цяперашнім беларуска-польскім памежжы). На левым
беразе Нёмана, акурат насупраць Гожы, у ваколіцах луга
Монькавае (пасля тут ўзнікла вёска Монькаўцы), быў
заснаваны фальварак Гожка з капліцай і могілкамі, дзе
жыхары навакольных вёсак адпраўлялі свае рэлігійныя
патрэбы. Нават у канцы ХІХ ст. некалькі вёсак у ваколіцах Гожкі (Селіванаўцы, Белыя Балоты, Монькаўцы,
Плябанскія і інш.) былі адзіным на Сапоцкіншчыне
чыста каталіцкім рэгіёнам. Землі далей на захад належалі да прыхода хутчэй фармальна, да канца XVI
��������
ст.
насельнітва там па-ранейшаму было вельмі рэдкім.
Дарэчы сказаць, мяжа Гарадзенскага і Пераломскага паветаў (апошні быў злучаны з Гарадзенскім у 1566 г., і з
гэтага часу ўся тэрыторыя Сапоцкінскага краю ўваходзіла ў склад Гарадзенскага павета Троцкага ваяводства
ВКЛ) на значным адрэзку праходзіла акурат як мяжа
Балянскага праваслаўнага і Гожскага каталіцкага прыходаў, што, магчыма, свечыць аб размежаванні паміж
каталікамі і праваслаўнымі на адміністрацыйным узроўні. Каля 1580 года быў створаны рымска-каталіцкі
прыход у мястэчку Ліпск, аднак вёсак з чыста каталіцкім
насельніцвам там не было, Стэфан Баторый заснаваў
прыход спецыяльна для купцоў і адміністрацыі горада,
які карыстаўся Магдэбургскім правам.
Прыняцце Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 г.,
мусіць, адбылося на Сапоцкіншчыне даволі хутка. Грэка-каталіцтва няшмат змяніла ў абраднасці былых
праваслаўных цэркваў, яшчэ доўгі час яны жылі сваім
. Михайлик Л. Костёл в Гоже // М�����������������������
isericordia������������
. – 1997. – №
�� 4.
����������
– С. 37
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ранейшым жыццём. Яшчэ ў 1630-х гг. Каложскаму
манастыру належалі на Сапоцкіншчыне належалі вёска Басарычы (Васарабы?), борці і сенажаці на Чорнай
Ганчы.
Войны сярэдзіны XVII ст. моцна адбіліся на эканамічным становішчы краю. Вёскі былі выпаленыя,
новых храмаў не будавалі, а старыя, часта разрабаваныя мясцовымі панамі, прыходзілі ў заняпад. Толькі
ў пачатку XVІII ст., пасля заканчэння самых крывавых
падзей Паўночнай вайны, пачалося хуткае развіццё
сеткі новых уніяцкіх прыходаў. У 1715 г. кароль Аўгуст
ІІ заснаваў уніяцкі прыход у Лабне. Прымаць унію
рыма-каталікам было катэгарычна забаронена, таму
можна з пэўнасцю сцвярджаць: усе жыхары ўніяцкіх
парафій раней 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 мясцовай царкве. Міхал Солтан у 1733 г.
завяшчаў каложскаму манастыру 5 валок зямлі ў
Асташы. Каля 1780 г. была ўзведзена каменная царква
ў Сапоцкіне. Каложскі манастыр захаваў таксама і
частку сваіх ранейшых старажытных 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 Баторый падарыў
гарадзенскім езуітам. Тым не менш, валоданні былога праваслаўнага манастыра скарачаліся. У 1750 г.
манахі скардзілся на адміністрацыю Гарадзенскай
эканоміі, што тая пасля вайны 1654–1667 гг. пачала
за-хопліваць землі манастыра ў Перстунскай пушчы.
��. Robert
������������������
Sarnowski. Parafia
�������� Teolin
����������������������
w Sopoćkiniach �����
koło Grodna.
����������– War�
����
szawa, 2001.
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У сваю чаргу павялічваліся надзелы розных рыма-каталіцкіх ордэнаў: кармелітаў у Балі-Каўнацкай і за
кошт былых калажанскіх валоданняў каля Васарабаў,
францысканцаў у Ласосне, езуітаў у Балі.
Узмацняліся і рыма-каталіцкія парафіі. У 1770-х гг.
уладальнік маёнка Белыя Балоты Ян Марос пачаў справу
заснавання касцёла ў Селіванаўцах, які мусіў стаць
філіяй касцёла ў Гожы. У 1789 г. стварылася парафія
ў Тэаліне каля Сапоцкіна. Такім чынам, у канцы
XVІII ст. велізарная каталіцкая парафія ў Гожы распалася на тры часткі: уласна Гожа (правы бераг
Нёмана), Гожа-Селіванаўцы і Тэалін.
З’явілася рыма-каталіцкае насельніцтва і на паўднёвым усходзе краю. На землях, якія належалі рамеснай (цэхавай) эліце Горадзена і гарадскому патрыцыяту, узнікаюць паселішчы Адамавічы і Міцкевічы.
Некаторыя прадстаўнікі роду Адамовічаў адыгрывалі
значную ролю ў жыцці горада і нават займалі пасаду
бурмістра. Зразумела, што яны павінны былі прыняць
каталіцтва ў ліку першых, таму не выклікае здзіўлення,
што ў XVII ст. манашкі ордэна Св. Клары (бернардынкі)
заснавалі ў Адамавічах касцёл (верагодна, драўляны).
Канстытуцыя 1677 г. згадвае ў гэтым касцёле цудадзейны
абраз Маці Божай Адамавіцкай. Касцёл наведвалі
гарадзенскія мяшчане, якія мелі валоданні на левым
беразе Нёмана10. Парафіі ў Адамавічах не было яшчэ
ў канцы ХVIII ст., яна была заснавана ў гады, калі
Сапоцкіншчына знаходзілася пад панаваннем Прусіі11.
У ХІХ ст. Адамавічы і Міцкевічы ператварыліся ў тыповыя шляхецкія засценкі, дзе шляхта размаўляла па. АВАК. – Т. ���������������������������������������
VII. – Вільня, 1874. – С. 249, 395-396.
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���������������������������
2003. – S. 398.
10•

w

w

w

.u
s

p.

by

беларуску, аднак, зразумела, лічыла сябе польскай па
нацыянальнасці.
Сярод простых жыхароў краю Унія, няхай сабе і
ў спольшчаным выглядзе, працягвала жыць. Прычым
пісалі пра яе менавіта як пра «рускую» веру. У складзеным у 1784 г. апісанні рымска-каталіцкай парафіі ў
Гожы згадваюцца «рускія» вёскі Балененты, Беражаны,
Каўбаскі, Лойкі, Новікі, Сонічы, Шэмбелеўцы, Скрыннікі12. Слова «рускі» ў дадзеным кантэксце – гэта класічная назва ўсходніх славян — жыхароў Вялікага Княства Літоўскага. Дасюль у Сапоцкіне і ў вакольных вёсках
сустракаецца прозвішча Русін.
У 1795 г. самыя заходнія землі Вялікага Княства
Літоўскага з этнічна беларускім насельніцтвам былі
захоплены Прусіяй, якая валодала імі да 1807 г., калі,
паводле Тыльзіцкага трактату, разгромленае Напалеонам Прускае каралеўства перадало расійскаму
імператару Аляксандру І гэтак званую Беластоцкую
вобласць, што пазней была далучан������������������
а да Гарадзенскай
губерні. Праведзеная пасля ліквідацыі Рэчы Паспалітай
у 1795 г. паміж Прусіяй і Расіяй мяжа ішла з поўначы
па рацэ Нёман да сутоку з ім ракі Ласосны (або Ласа�
сянкі). Далей яна паварочвала на паўднёвы захад і бег�
ла па Ласосне, такім чынам Гарадзенскі павет Троцкага
ваяводства ВКЛ аказаўся падзеленым на дзве часткі па�
між дзвюма дзяржавамі13. Сапоцкінскі край апынуўся ў
Прусіі. Ласосна і Нёман працягвалі дзяліць лёсы жыха�
роў былога Гарадзенскага павета і пасля 1807 г. У адроз�
ненне ад Беластоцкай вобласці пруская палова павета
не ўвайшла ў склад Расійскай Імперыі, а была ўключана
Напалеонам у створанае ім на польскіх землях Герцаг�
ства Варшаўскае.
���. Rękopiśmienne
��������������������
opisy parafii
�������� litewskich
����������� w
���������������
1784 roku. – Warsawa,
���������
1994. – S. 47-50.
13. Волаціч М. Лінія Керзона на фоне падзеяў і тэрытарыяльных зме�
наў у Ўсходняй Эўропе // Спадчына. – 1993. – № 5. – С. 4-5.
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Граніца захавалася і пасля паразы Напалеона і ліквідацыі Герцагства Варшаўскага, толькі з 1815 г. яна
стала дзяліць землі Расійскай Імперыі і залежнага ад
яе Царства Польскага. І хаця Царства Польскае было
толькі аўтаноміяй у складзе Імперыі, аднак пераважна
ўніяцкаму і часткова рыма-каталіцкаму беларускаму
насельніцтву падзеленага Гарадзенскага павета давялося жыць паводле розных законаў, адміністрацыйных
сістэм і нават календара на працягу яшчэ цэлых ста
гадоў.
Пасля 1795 г., калі федэрацыя Абодвух Народаў
спыніла сваё існаванне, усё грэка-каталіцкае насельніцтва краю (а яго на прасторах Рэчы Паспалітай на
канец XVIII ст. налічвалася каля 3790 тыс. чалавек)14
апынулася адразу ў трох дзяржавах. Асноўная маса
ўніятаў трапіла пад панаванне Расіі (частка ВКЛ,
заселеная этнічнымі беларусамі, часткова ўкраінцамі)
і Аўстрыйскай Імперыі (поўдзень Падляшша і заходнеўкраінскія землі). На землях, што ўвайшлі ў склад
Прусіі, уніятаў было найменш. Прусія, як вядома,
атрымала пераважна тэрыторыю з этнічна польскім
рыма-каталіцкім насельніцтвам. Аднак на ўжо згаданай Беласточчыне жыло ў канцы XVIII ст. крыху
больш за 50 тыс. уніятаў і існавала 70 грэка-каталіцкіх
парафій. З іх паводле ўказа прускага караля Фрыдрыха Вільгельма ІІ у 1797 г. была ўтворана Супрасльская
ўніяцкая дыяцэзія, што праіснавала аднак толькі да
1809 г. Ужо ў 1807 г. у сувязі з пераходам Беласточчыны
да Расіі 59 са згаданых 70 парафій апынуліся пад
уладай Аляксандра І, які праз два гады ліквідаваў
Супрасльскую дыяцэзію, далучыўшы яе да дыяцэзій
у заходніх губернях Імперыі. Пазасталыя 11 парафій з
5 757 вернікамі апынуліся ў Герцагстве Варшаўскім15.
���. Rzemieniuk
����������� Fl.
���� Unickie
�������� szkoły
������� początkowe
�������������
w Królestwie
����������� Polskim
������������
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Galicji 1772-1914. – Lublin, 1991. – S. 39.
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. Ibidem. – S. 26.
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Большая частка гэтых парафій знаходзілася на тэрыторыі Сапоцкінскага краю. Пералічым іх па чарзе:
Баля (цяпер вёска Зарачанка) — уваходзіла 13 вёсак;
Галынка – 9 вёсак; Ліпск – 10 вёсак; Лабна – 7 вёсак;
Перстунь – 8 вёсак; Рыгалаўка – 11 вёсак; Сапоцкін – 30
вёсак. Цэнтрам яшчэ адной парафіі быў Аўгустоў.
У перыяд 1815–1875 гг. усе ўніяты Царства Польскага ўваходзілі ў Холмскую дыяцэзію (пасля 1839 г. гэта
была адзіная грэка-каталіцкая дыяцэзія пад панаваннем дынастыі Раманавых).
Уніяты Сапоцкіншчыны ў межах Холмскай дыяцэзіі складалі асобную Тыкоцінскую сурагацыю (або
Тыкоцінскі дэканат). Паколькі ўніяты лічыліся вернікамі ўсходняга абраду каталіцкага касцёла, дык
іх статус быў своеасаблівым. Хаця грэка-каталіцкія
парафіі былі фактычна незалежнымі і мелі сваіх
святароў, але фармальна яны падпарадкоўваліся мясцовым лацінскім пробашчам. Так, у акце візытацыі
Тэалінскай рыма-каталіцкай 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 вышэйзгаданыя
Баля-Касцельная, Галынка, Перстунь і Сапоцкін. Кожная з іх мела сваю царкву. Паводле касцёльных дадзеных, з 1821 года ў парафіі Тэалін жыло 7 256 асоб,
у тым ліку рыма-каталікоў 2 095 і аж 4 311 уніятаў (у
чатырох уніяцкіх парафіях)17. Уніяцкая парафія Лабна
фармальна ўваходзіла ў склад рыма-каталіцкай парафіі Адамавічы, а Ліпск і Рыгалаўка адносіліся да рымакаталіцкай парафіі ў Ліпску. У 1857 г. назва дэканату
была зменена з Тыкоцінскага на Аўгустоўскі, паколькі
ў Тыкоціне з 1840 г. не было ўніяцкай парафіі, а сам
�����������
. Szumski J.
��� Parafja
�������� ���������
Teolin w latach
������� 1789-1887
�������������
// Magazyn
�������� Polski.
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1993. – № 1/2. – S. 80.
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. Ibidem.
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ён знаходзіўся па-за межамі Аўгустоўскага павета18.
Праўда, і ў самім Аўгустове сітуацыя была не нашмат
лепшай; маленькая царкоўка была ў заняпадзе і нават
не мела свайго святара19.
Пра асаблівасці рэлігійнага жыцця ўніятаў Сапоцкінскага краю ў 1815–1875 гг. нам вядома няшмат,
спашлемся на словы даследчыцы Фларэнтыны Ржэменюк, якая апісвала жыццё ўніятаў Холмскай
дыяцэзіі наступным чынам: «Ва ўніяцкіх святынях
ужываліся арганы, званочкі, існавалі бакавыя алтары;
песні, гадзінкі, gorzkie żale, спявалі па-польску, гаварылі
ружанец, ксяндзы прынцыпова чыталі Евангелле і
іншыя літургічныя тэксты толькі па-польску і ў гэтай
мове гаварылі казанні. Гэтаксама і ўбраннем святарыўніяты падобныя былі да лацінскіх ксяндзоў»20. На
Сапоцкіншчыне ўніяцкія цэрквы аж да самага моманту ліквідацыі уніі не мелі іканастасаў, якія заўсёды былі
адным з найбольш яскравых прыкмет царквы ўсходняга
абраду21.
Паміж 1839 і 1875 гг. 7 парафій Сапоцкіншчыны
былі апошнімі ўніяцкімі парафіямі з этнічна беларускім насельніцтвам. Усяго па дадзеных на 1840 г. у іх
налічвалася 7 477 чалавек (прыкладна 5 200 чалавек жылі
ў вёсках, што знаходзяцца цяпер у Рэспубліцы Беларусь,
астатнія ў Польшчы). Самай буйной была Перстуньская
парафія — 1457 чалавек22. Варта таксама адзначыць, што
пасля 1840 г. колькасць уніятаў у вёсках Сапоцкіншчыны пачала паступова змяншацца. Калі ўлічыць, што

���. Chełmski
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���������
. Sosna G.,
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����������� dziedzictwo,
������������� Nie
���������������
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����
cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi, Białystok 2002. kamunikat.net.iig.pl\
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���. Rzemieniuk
����������� Fl.
���� Unickie
�������� szkoły...
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– S. 95.
21. Холмский греко-униатский месяцеслов на 1875 г. – Варшава,
1874. – С. 81-82.
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апошні дэмаграфічны крызіс быў выкліканы эпідэміяй
халеры ў 1831 г., а наступныя гады лік насельніцтва стаў
даволі імкліва павялічвацца, то найбольш лагічным
тлумачэннем гэтай з’явы будзе паступовы пераход
мясцовых уніятаў у рыма-каталіцтва. З 1840 па 1874 гг.
колькасць уніятаў у вёсках парафій Сапоцкін, Галынка,
Перстунь, Баля-Касцельная зменшылася з 4701 да 3200
чалавек.
Як бачым, рэлігійнае жыццё ўніятаў Сапоцкінскага
краю было на працягу першай паловы ХІХ ст. стагоддзя
спаланізавана надвычай моцна, але тым не менш, гэта
зусім не кранала традыцыйнага побыту, мовы і звычаяў мясцовага насельніцтва, якое працягвала заставацца «русінскім» і карысталася беларускай мовай, хаця,
зразумела, не ўжывала сам тэрмін «беларускі». Менавіта ў сярэдзіне ХІХ ст. з’яўляюцца першыя даследаванні, дзе на аснове этнаграфічных дадзеных даводзілася
прыналежнасць мясцовага насельніцтва да ўсходніх
славян. У 1859 г. «сябра многіх навуковых таварыстваў»
паляк Аляксандр Палуянскі выдаў у Варшаве кнігу
пад назвай «Вандроўкі па Аўгустоўскай губерні», дзе ў
надвычайна яскравых фарбах апісаў жыццё русінаў зпад Ліпска і Сапоцкіна. Палуянскі, бадай, упершыню
вызначае этнічную мяжу паміж палякамі і беларусамі
ў гэтым краі: «На поўначы тутэйшага Падляшша, у
ваколіцах Ганёндза над Бобрам цягнуцца лясы, сярод
якіх знаходзяцца пасяленні Падлясян, адмежаваныя ад
Русі згаданай ракою Нэтай, што каля вёскі Далістова
зліваецца з Бобрам»23. Праз палову стагоддзя гэты тэзіс
пацвердзіць праф. Я. Карскі, які пазначыць р. Нэту як
заходнюю мяжу распаўсюджання беларускай мовы ў
Аўгустоўскім павеце.
���. Wędrówki
��������� po
���������������������������
guberni Augustowskiej w celu
���������������������
naukowym odbyte przez
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Aleksandra Połujańskiego członka wielu towarzystw naukowych. – Warzawa:
w drukarni gazety codziennej, 1859. – S. 189.
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Далей Палуянскі піша: «На далейшым усходзе губерні, у ранейшым Гарадзенскім павеце, на краю зямлі
Яцвягаў, паміж Нёмнам і Бобрам, пасялілася Русь. Вялізныя дагэтуль лясы, рэшткі ранейшай Гарадзен-скай
або Перстунскай пушчы, у якой гэты люд пасяліўся,
зрабілі яго лясным і даволі дзікім народам. Па сваім духу
Русіны больш падобныя да Курпяў, чым да Мазураў, але
маюць лад жыцця, які вельмі адрознівае іх ад абодвух
гэтых народаў»24. Для не надта абазнанага ў этнаграфіі
чытача зазначым, што Курпы і Мазуры – польскія этнічныя групы, што і цяпер мяжуюць з беларусамі. Як
бачым, аўтар даволі дакладна лакалізуе рассяленне русінаў на Аўгустоўшчыне — «паміж Нёмнам і Бобрам»,
што супадае з межамі Сапоцкіншчыны.
Палуянскі згадвае таксама некалькі вёсак, якія
«з’яўляюцца чыста русінскімі паселішчамі». Гэта Асташа, Васілевічы, Навумавічы, Адамавічы, Баранавічы,
Капчаны, Свяцк, Капцёва (Капчамесціс)… Тое, што
аўтар «Вандровак» згадвае і ўніяцкія (Навумавічы, Капчаны), і рымска-каталіцкія (Адамавічы, Баранавічы)
вёскі, падкрэслівае, што «русінскасць» ён разумее не
ў рэлігійным, а ў этнічным сэнсе. Русінамі для яго на
Сапоцкіншчыне з’яўляюцца і ўніяты, і каталікі. Заўважыў Палуянскі яшчэ адну асаблівасць мясцовых
жыхароў, сцвердзіўшы, што сяляне «з ураднікамі і
вышэйшымі за сялянаў класамі гавораць чыста папольску; паміж сабою па-руску з мяшанкай літоўскіх
выразаў»25. Значыцца, роднай мовай сялян з-пад
Сапоцкіна была «руская» (у сучасным разуменні,
безумоўна, беларуская мова), літоўскія ж выразы
можна патлумачыць рэшткамі старой балцкай традыцыі, а карыстанне польскай мовай — жаданнем
сцвердзіць сваю польскасць перад чужынцамі, тымі, хто патэнцыйна мог прэтэндаваць на пэўнае
��������������������
. Ibidem. – S. 189.
25. Ibidem. – S. 18-19.
16•

w

w

w

.u
s

p.

by

ўмяшальніцтва ў кансерватыўны побыт мясцовага
селяніна. Першым сярод рускіх вучоных, хто напісаў
аб беларусах Аўгустоўшчыны і назваў мясцовых
усходніх славян менавіта беларусамі, быў падпалкоўнік А.Ф. Рыціх. У працы пад назвай «Приложение к
материалам для этнографии Царства Польскаго»,
выдадзенай у 1864 г., Рыціх, карыстаючыся моўным
прынцыпам вызначэння этнічнай прыналежнасці,
налічыў у Аўгустоўскім павеце 23760 беларусаў, на
жаль, не лакалізуючы іх па гмінах павета26. Няма аднак
сумневу, што пераважная большасць беларусаў была
занатаваная ім на ўсходзе павета, там жа, дзе за некалькі
гадоў да гэтага іх «адшукаў» Палуянскі. Праўда, цікава
адзначыць, што Рыціх згадвае ўсходніх славян нават
на паўднёвым-захадзе Аўгустоўскага павета і далей на
поўдзень у ваколіцы Райгарада, чаго мы не знойдзем у
пазнейшых даследчыкаў. «Всё это население называет
себя племенем Русь, употребляя белорусское наречие,
которое можно встретить ещё южнее в Ломжинском
уезде», — піша ён27.
Тое самае пацвердзіў і знакаміты польскі вучоны
Зыгмунт Глогер, які пакінуў цікавую заўвагу наконт
этнічнага складу жыхароў земляў крыху на поўнач ад
Горадні: «На левым беразе Нёмна, аж пад прускую ці
крыжацкую мяжу, цягнуўся поўны рыбных азёраў Запушчанскі Тракт, што ляжыць за вялікай Перстунскай
пушчай. На Аўгустоўшчыне Чорную Ганчу лічаць прыроднай граніцай паміж Літвой і Мазурамі, аднак палякі
да самога Нёмана не даходзяць, на абодвух берагах яго
сядзяць русіны аж да вусця Белай Ганчы, адкуль, калі
браць пад увагу этнаграфічныя моманты, пачынаецца
сапраўдная Літва»28.
26. Карский Е.Ф. Заметки по белорусским говорам // Труды по бело�
русскому и другим славянским языкам. – Минск, 1962. – С. 380.
27. Цытуецца па: Этнографическая карта Белорусскаго племени. Со�
ставил Е.Ф.Карский. – Петроград, 1917. – С. 10.
28. Wisła. Miesęcznik gieograficzno-etnograficzny. – Tom. II. – Warszawa, 1888. – S. 57.
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Далучэнне ўніятаў Царства Польскага да праваслаўя адбылося ў 1875 годзе. Разам з 250 тысячамі
ўніятаў Падляшша прынялі праваслаўе і 9982 уніяты
Сапоцкіншчыны29. Урачыстасці па далучэнні ўніятаў
Аўгустоўскага павета да праваслаўя праходзілі 27 красавіка 1875 г. у Балі (настаяцель гэтага прыхода Філіп
Троць фармальна выконваў абавязкі Аўгустоўскага
дэкана, паколькі царква ў Аўгустове з��������������
находзілася ў
заняпадзе і амаль не мела прыхаджанаў)30. Такім чы�
нам цэрквы ў Ліпску, Рыгалаўцы, Перстуні, Лабне,
Сапоцкіне, Галынцы і Балі сталі цэнтрамі праваслаў�
ных прыходаў.
Аднак у аднос�������������������������������������
iнах да праваслаўя быў моцны пасіўны
супраціў мясцовага насельніцтва. Карыстаючыся недахопамі царскай бюракратычнай сістэмы, былыя уніяты
ўсяляк спрабавалі схаваць сваё ўніяцкае паходжанне
і прыняць лацінскае каталіцтва або хаця б хрысціць у
касцёле сваіх дзяцей. У гэтым ім дапамагалі мясцовыя
ксяндзы. Але адміністрацыя ўважліва сачыла за жыццём
«вярнуўшыхся ў праваслаўе», і гэтыя акцыі не заўсёды
ўдаваліся. Так, пробашч Селіванавецкага касцёла Ян
Гудоўскі ахрысціў паводле лацінскага абраду дачку былога уніята з вёскі Новікі Восіпа Сакалоўскага, і ў лісце
ад 4 студзеня 1882 г. начальнік Аўгустоўскага павета
патрабаваў ад ксяндза пісьмовых тлумачэнняў сваіх
дзеянняў31.
Патаемныя вянчанні былых уніятаў і хрост іх дзяцей
у рыма-каталіцкім касцёле прывялі да ненармальнай
з’явы, калі, паводле афіцыйнай урадавай статыстыкі,
29. Литовския Епархиальныя ведомости. – 1875. – № 18. – С. 1.
���������
. Sosna G.,
���� Troc-Sosna
��������������
A. Zapomniane
����������� dziedzictwo,
������������� Nie
���������������
istniejące już
����
cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi, Białystok 2002. kamunikat.net.iig.pl\
www\knizki\historia\sosna\dziedzictwo.
31. Дакумент з архіву Гожска-Селіванавецкай рыма-каталіцкай парафіі (захоўваецца пры касцёле ў в. Селіванаўцы Гарадзенскага раёна,
папка «Перапіска пробашча парафіі з губернскімі ўладамі і мясцовай ад�
міністрацыяй за 1876-1883 гг»).
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у Аўгустоўскім павеце Сувалкаўскай губерні (куды
ўваходзілі вёскі Сапоцкіншчыны) да неверагодных памераў вырасла колькасць пазашлюбных дзяцей. Так, у
1888 г. у Аўгустоўскім павеце нарадзілася 1887 дзяцей
ад законных бацькоў і 329 дзяцей ад бацькоў, што афіцыйна мужам і жонкай не з’яўляліся32.
Няпроста прыходзілася таксама і прысланым на
Сапоцкіншчыну праваслаўным святарам. Сярод іх,
канешне, былі абсалютна розныя людзі. Адны шчы�
ра і з поўнай адданасцю браліся за справу вяртання
сваіх прыхаджанаў ва ўлонне праваслаўя, другія (а
такіх было, пэўна, ўсё ж такі больш) марылі проста
добра ўладкавацца ў прыходах, на якія ўрад Імпе�
рыі выдзяляў вельмі немалыя грошы. Сярод іншых
папер, дасланых пробашчу Селіванавецкага касцёла
ў другой палове 1870-х гг. ёсць некалькі лістоў, пад�
пісаных Іосіфам Будзіловічам, настаяцелем царквы ў
Сапоцкіне, чалавекам, які за кароткі час паспеў стаць
сцягам праваслаўя ў краі.
Вясной 1876 г. малады святар Іосіф Будзіловіч доб�
раахвотна пераехаў са свайго прыхода ў «ПаўночнаЗаходнім краі» ў Аўгустоўскі павет. Што кіравала яго
выбарам, невядома дакладна, але, хутчэй за ўсё, да та�
кога кроку схіліў яго брат Аляксандр, адзін з найбольш
уплывовых варшаўскіх святароў. Сапоцкінскі прыход
лічыўся найбольш складаным сярод усіх васьмі паўніяцкіх 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 цудатворнай
іконай Маці Божай, дзе пробашч, касталянша і кас�
32. Памятная книжка Сувалкской губернии на 1890 год. – Сувалки,
1890. – С. 24.
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цельныя дзяды працягвалі фактычна адкрыта хрыс�
ціць дзяцей і здзяйсняць іншыя касцельныя абрады.
Мала каго абыходзіла, што касцёл быў пабудаваны на
зямлі ўніяцкага прыходу і Будзіловіч быў адразу пры�
няты за чужынца.
Той, аднак, актыўна ўзяўся за працу. Найперш пачаў
ездзіць па вёсках, запыняў прыхаджанаў на вуліцах мяс�
тэчка і пераконваў ісці ў царкву. Тыя пляваліся, уцякалі
ад яго, ганьбілі праваслаўны крыж. Будзіловіч, аднак, не
стаў звяртацца ў паліцыю (хаця і меў паводле закону гэт�
кае права) і працягваў прапаведаваць. Пакрысе яго сталі
запрашаць да паміраючых і хворых людзей, пасля пачалі
патроху ісці ў царкву. Святар добра абставіў храм, вы�
кладваў значныя сумы на дапамогу хворым і жабракам.
Праз нейкі час ён узяўся і за Тэалінскі касцёл. Спачат�
ку папярэджваў, каб пробашч спыніў сустрэчы з пра�
васлаўнымі, аднак «ксендзы не переставали вторгаться
своею духовною властию в чужое для них стадо»33. Тады
ён пачаў пісаць прашэнні да ўладаў, і ўрэшце ў 1877 г.
з прычыны «шкодных уплываў на былых уніятаў сусед�
няй праваслаўнай Сапоцкінскай парафіі», Тэалінская
рыма-каталіцкая парафія была ліквідавана. Касцёл у
Сапоцкіне працаваў спачатку як філія Селіванавецкай
рыма-каталіцкай парафіі, а пасля быў наогул зачыне�
ны. Які б мела вынік далейшая дзейнасць І. 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 кл���������
iру было
вельмі мала.
З моманту падпісання ў 1847 г. паміж Пецярбургам і Апостальскай Сталіцаю канкардату канец 1860-х–
33. Гісторыя І. Будзіловіча расказваецца ў: Холмско-Варшавские
епархиальные ведомости. – 1878. – № 9. – 1(13) мая. – С. 17-19.
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1880-я гг. былі найбольш цяжкім перыядам у жыцці
Каталіцкага Касцёла на тэрыторыі Расійскай Імперыі.
Ліквідаваліся рыма-каталіцкія парафіі, рабіліся спробы перавесці імшу на рускую мову, забаранялася правядзенне вялікіх рэлігійных святаў. На Сапоцкіншчыне ж кантакты ксяндзоў з мясцовых рыма-каталіцкіх
парафій з былымі ўніятамі давалі ўладам дадатковыя
магчымасці для накладвання новых спагнанняў. Так,
20 кастрычніка 1882 г. начальнік Аўгустоўскага павета пісаў адміністратару Селіванавецкага касцёла
ксяндзу Іосіфу Сідаровічу: «Дошло до моего сведения, что по праздничным дням Ваше Преподобие собирает своих прихожанок для изучения костельных
католических пестней, в чём принимают также участие
и бывшие униатки, именно Юлиянна Шарейко и Евва
Балинская из д. Лойки гмины Балля-велькая. Сооб�
�����
щая о вышеизложенном вашему преподобию, про�
шу уведомить меня в возможно не продолжительном
времени насколько справедливы эти сведения, а рав�
но пояснить, имеется ли у Вас на руках разрешение и
от кого именно на устраивание подобных сборищ»34.
За асвячэнне пасхі для былых грэка-ўніятаў з фаль�
варка Калбаскі і вёскі Селіванаўцы 12 і 13 сакавіка 1883 г.
той жа Іосіф Сідаровіч быў аштрафаваны на 25 рублёў.
Ксёндз, у сваю чаргу, апраўдваўся, сцвярджаючы, што
пасху ўніятам не асвячаў і ў гэтыя дні запрашаў у Селі�
ванавецкі касцёл для нагляду войта гміны Баля-Велькая
з двума стражнікамі, а ў Тэалін — стражнікаў і жандар�
маў, аднак тыя не з’явіліся35.
Адной 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 Гожска-Селіванавецкай рыма-каталіцкай парафіі.
35. Тамсама.
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ажыццяўляў 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 лично могу заверить Ваше Высокоблаго�
родие, что он не только не мешается в дела б. униятов,
но на сколько может устраняет их и благодаря его бди�
тельности никогда не случилось, чтобы кому-нибудь
удалось из б. униятов обманом подкрасться к соверше�
нию над ними духовных треб»36. Як бачым, уніяты былі
пакінуты самі сабе, а ксяндзы вымушаны адганяць іх ад
сваіх святыняў.
Аднак улады збіраліся ўздзейнічаць 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 Праабражэнскі жаночы праваслаў�
ны манастыр37.
Магчыма, дзейнасць манашак і мела поспех сярод
мясцовага насельніцтва, але ў цэлым няўклюдная ма�
шына Расійскай імперыі ніяк не магла спаборнічаць
з карпатлівай і дакладнай, штодзённай і напружанай
работай каталіцкага духавенства. У любым выпадку,
урачыстыя абеды са спяваннем дзяржаўнага гімна і
тостамі ў гонар імператара, якія праводзіліся ў манас�
тыры падчас прыездаў праваслаўных уладык, ніякай
прыхільнасці ў жыхароў Сапоцкіншчыны не выклікалі.
Яшчэ ў 1889 г., падчас наведвання архіепіскапам Холмс�
ка-Варшаўскім Ляонціем праваслаўных прыходаў у Са�
поцкіне і Лабне, зазначалася, што «в прежние времена
очень мало собиралось прихожан для его встречи», а ці
не найбольшую актыўнасць ва ўрачыстым прывітанні
адыгрывалі прадстаўнікі мясцовай габрэйскай абшчы�
ны. Звяртаючыся да народа, праасвяшчэнны, зазнача�
36. Тамсама.
37. Памятная книжка Сувалкской губернии на 1896 год. – Сувалки,
1896. – С. 268-269.
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ючы ісціннасць праваслаўнай веры і ганячы тых, хто
ўхіляўся ў каталіцтва, выкарыстоўваў, паміж іншага, і
такі аргумент, што продкі тых мясцовых жыхароў, хто
сёння выракаецца праваслаўя, змагаліся ў старыя часы
за гэтую веру, і таму яны за гэткую здраду адракуцца ад
сваіх нашчадкаў у будучым вечным жыцці. Пасля літур�
гіі ж уладыка, праэкзаменаваўшы мясцовых хлопчыкаў
на прадмет ведання Божага Закону, распаўсюджваў ся�
род народу дасланыя ад Свяцейшага Сінода брашуры ў
гонар 50-годзя ўз’яднання заходне-рускіх уніятаў38…
У хуткім часе пасля пераводу ўніятаў у праваслаўе
ўлады заняліся перабудовай старых уніяцкіх цэркваў у
мураваныя «мураўёўкі». У 1877 г. была асвечана новая
царква ў Ліпску (старая царква таксама захавалася), у
1882 г. – у Лабне, у 1891 г. – у Галынцы. Пабудова новых
цэркваў стала лагічным завяршэннем працэсу скаса�
вання слядоў Уніі ў праваслаўнай культуры (у т.л. у ар�
хітэктуры), які быў пачаты яшчэ ў сярэдзіне ХІХ ст.
Аднак галоўным сродкам замацавання праваслаў�
най 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 Холмскай епархіі канстатаваць: «Забыв все
обязанности, налагаемые на христианина религией,
они (упорствующие) совершенно очерствели душой.
Даже кровное родство потеряло для них силу и значе�
ние: отец и сын часто сожительствуют с ближайшими
родственницами… К православию упорствующие от�
носятся с озлоблением… На их убеждения крестить де�
тей, многие упорствующие отвечают: «скорее утопим,
чем окрестим в православной церкви»39. Абвінавачван�
38. Обозрение преосвященным Холмско-Варшавским церквей
епархии в 1889 г. // Прибавление к церковным ведомостям. — 1890.— №
19. — 5 мая.— С. 621-623.
39. Извлечение из всеподданейшего отчёта Обер-Прокурора Святей�
шего Синода по ведомству Православного исповедания за 1896 и 1897 гг. //
Церковные ведомости. – 1899.���
–№
�� 45.
��������������������������
– 13 ноября. – С. 341.
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ні ў крывазмяшэнні, канешне, смешныя і выглядаюць
вельмі малапраўдападобнымі, а вось хрысціць дзяцей
у царкве не хацелі, не хацелі і вянчацца там. Аб гэтым
мы ўжо пісалі вышэй, а зараз прывядзем некалькі ліч�
баў: у Сувалкаўскай губерні з 14670 душ, уз’яднаных з
праваслаўем, было 9774 «упорствуюших», няхрышча�
ных дзяцей – 2022, 806 чалавек жылі незаконным шлю�
бам40. Гэта значыць, што фактычна 80 % намінальных
праваслаўных Сапоцкінскага краю актыўна ўхіляліся
ад удзелу ў праваслаўных абрадах («упорствующие»),
значную колькасць складалі таксама «колеблющие�
ся», якія не ўхіляліся ад наведвання царквы, але і праваслаўнымі сябе не лічылі.
Праваслаўныя свяшчэннікі гвалтам хрысцілі дзя�
цей уніятаў, часта ўжываючы дапамогу адміністрацый�
ных уладаў. Напрыклад, даведаўшыся аб тым, што ў
сям’і «упорствующих» нехта нарадзіўся, праваслаўны
свяшчэннік браў гмінных стражнікаў і ішоў туды. Калі
ў хаце была маці з малым, то дзіцё забіралі і тут жа
хрысцілі, калі ж быў бацька, то магла адбыцца сутычка
і нават бойка. 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 аж да пачатку ХХ ст., калі амаль палову насельнікаў Сапоцкіншчыны складалі
праваслаўныя. Паводле дадзеных на канец 1880-х гг., усе
325 жыхароў в. Баля-Касцельная афіцыйна належалі да
праваслаўя. Цалкам праваслаўнымі былі такія найбуй�
нейшыя ў краі вёскі як Лойкі (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),
Ліпску (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 ж улічыць, што значная частка ўніятаў
яшчэ да 1875 г. паспела перайсці ў рыма-каталіцтва,
то можна меркаваць, што колькасць нашчадкаў грэ�
ка-каталікоў у вёсках Сапоцкіншчыны была нашмат
вышэйшая. Усяго ж паводле перапісу 1897 г. у Аўгус�
тоўскім павеце Сувалкаўскай губерні жыло 25712 бела�
русаў (32,46 % ад агульнай колькасці насельніцтва), з іх
11196 праваслаўных і 14503 каталікі42. Амаль усе бела�
русы жылі ва ўсходніх гмінах павета: Баля Велькая, Га�
лынка, Валавічоўцы (Сапоцкін), Лабна, Петрапаўлаўск
(Ліпск) і Кур’янка. Варта аднак звярнуць увагу на той
факт, што перапісчыкі вызначалі нацыянальнасць не
паводле самавызначэння, а па моўным прынцыпе. А
так як насельніцтва Сапоцкінскага краю карысталася
размоўнай беларускай мовай (што было безумоўным
пацвярджэннем факту засялення гэтай зямлі ўсход�
німі славянамі), то і было запісана беларусамі, хаця
ўжо тады, мабыць, пераважна адносіла сябе да ліку
палякаў.
Праваслаўныя працягвалі звяртацца да каталіцкіх
святароў. У пачатку 1890-х г. ксёндз Гільно быў высла�
ны з Селіванавецкай парафіі за хрышчэнне дзіцяці
былых уніятаў, а ксёндз Фердынанд Новавейскі ў па�
чатку ХХ ст. ухітраўся патаемна хрысціць і спавядаць
праваслаўных, калі прымаў у сябе царскіх ураднікаў43.
41. Списки населённых мест Сувалкской губернии как материал для
историко-этнографической географии края, собрал Э.А. Вольтер. — СПб,
1901. — С. 87-111.
42. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи, 1897
год. Том LIX.
������������������������������������������������������
Сувалкская губерния. – СПб,1904. – С. ІХ, 72, 74.
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Ксяндзоў дзясяткамі перамяшчалі ў іншыя парафіі,
пазбаўлялі права святарства ў межах Расійскай Імпе�
рыі, аднак тыя працягвалі актыўна дапамагаць былым
уніятам. Зразумела, што гэтая дапамога мела не толькі
рэлігійны, але і нацыянальна-палітычны кантэкст. Ме�
навіта ксяндзы ўмацоўвалі ў жыхарах Сапоцкіншчыны
перакананасць у тым, што апошнія з’яўляюцца паля�
камі, а касцёл з’яўляецца асяродкам не якой іншай, а
менавіта «польскай» веры.
Летам 1901 г. у Аўгустоўскім павеце пабываў
прафесар Яўхім Карскі, які наведаў Ліпск, Галынку
і Сапоцкін і, прааналізаваўшы гаворкі мясцовага на�
сельніцтва, прыйшоў да выніку аб бясспрэчнай пры�
належнасці жыхароў усходніх гмінаў павета да ліку
беларусаў: «Все белорусы, населяющие отмеченную
местность, считаются или православными, или като�
ликами, но из первых большинство «упорствующие».
В Августовском уезде православные приходы следую�
щие: Лабно, Балля, Церковная [Баля-Царкоўная – адзін
прыход – аўтар], Рыгаловка, Голынка, Липск и Сопоцкин
[Я. Карскі чамусці абмінуў прыход Перстунь – аўтар]. К
каждому принадлежит очень много деревень. И в неко�
торых католических приходах большинство населения
белорусы... Оказывается, что речь населения здесь та�
кая же, как и в соседних местах Гродненской губернии
(в Сокольском и Гродненским уездах). При чём католи�
ки, а также рьяные из упорствующих легко переходят на
польскую речь; по-польски (не очень неумело) они часто
говорят не только с «начальством», но даже со своими
священниками»44. Як вынікае з гэтай цытаты, беларусы,
што да 1875 г. з’яўляліся ўніятамі, ніколі не пакідалі жа�
дання вярнуцца ва ўніяцтва (такой верай замест неісна�
ваўшага ўжо ўніяцтва стала каталіцтва), ставіліся да пра�
васлаўя адмоўна і ўсяляк намагаліся прадэманстраваць
44. Карский Е.Ф. Заметки по белорусским говорам // Труды по бело�
русскому и другим славянским языкам. – Минск, 1962. – С. 381.
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сваю польскасць, найперш ужываючы польскую мову ў
гутарцы з людзьмі з чужога асяроддзя.
У пачатку 1890-х гг. праваслаўная супольнасць Сувалкаўскай губерні складалася са значнай колькасці
гістарычна ніяк не звязаных паміж сабой не асабліва
шматлікіх груп насельніцтва: расійскіх чыноўнікаў, пагранічных і чыгуначных служачых і вайскоўцаў у такіх
населеных пунктах як Сувалкі, Кальварыя, Кібарты;
старавераў-адзінаверцаў і філіпонаў-беспапоўцаў, якія
мелі свой храм у сяле Пакроўск (адзінаверцы) і некалькі
малітоўных дамоў (філіпоны); былых уніятаў, этнічных
беларусаў, якія жылі ў паўднёва-ўсходняй частцы Аўгустоўскага 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 Пакроўску, і былыя
ўніяцкія храмы ў Аўгустове, Ліпску, Сапоцкіне, Ры�
галаўцы, Галынцы, Лабне, Балі і Перстуні, якія так�
сама мелі дзве невялікія прыпісныя царквы. Расколь�
нікі філіпоны мелі чатыры малітоўныя дамы. З часам
гэтая лічба змянялася, але пераважна толькі за кошт
пабудовы дадатковых храмаў у вялікіх гарадах (гар�
нізонныя цэрквы, дамавыя цэрквы пры навучальных
установах і інш.).
Да пачатку 1880-х гг. адміністрацыйнае ўладкаванне прыходаў губерні паўтарала ранейшае грэ�
ка-каталіцкае – традыцыйна існавала Аўгустоўскае
благачынне, таксама і благачыннымі, як і раней, былі
перыферыйныя святары, а не настаяцелі фактычна
неіснуючага прыхода ў Аўгустове. Так Аўгустоўскім
благачынным у 1873 годзе быў настаяцель прыхода ў
Перстуні Іван Жылінскі, у 1875 (год далучэння ўніятаў
Аўгустоўшчыны да праваслаўя) – настаяцель прыхода
ў Балі Філіп Троць, у 1877–1878 гг. – настаяцель прыхода ў Сапоцкіне Іван Будзіловіч. Магчыма, калі б не
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смерць апошняга, то былыя ўніяцкія прыходы заха�
валі б свой асобны статус, але, гледзячы па ўсім, пасля
смерці сапоцкінскага настаяцеля на Аўгустоўшчыне
проста не засталося вартых пасады благачыннага свята�
роў. Таму ўжо з 1881 года існуе адзінае для ўсёй губерні
Сувалкаўскае благачынне (перайменаванае ў 1900 г. у
IV-е Варшаўскае), якое ў 1885–1891 і прыкладна з 1898
па 1905 год узначальваў настаяцель адзінаверчаскай
царквы ў сяле Пакроўск Іван Дабравольскі і толькі ў
1892–1897 гг. настаяцель Успенскага сабора ў Сувалках
Лявонцій Янкоўскі. Зразумела, што такі стан рэчаў ніяк нельга было назваць нармальным, паколькі былыя
ўніяты Сапоцкінскага краю, якія цяпер складалі асноўную масу праваслаўнага насельніцтва губерні, былі
нават пазбаўлены права мець уласнага благачыннага і
кіраваліся святарамі з далёкіх і гістарычна ніяк не звязаных з краем Сувалак або з сяла Пакроўска, у якім
знаходзіўся храм стараабрадцаў. Імкнучыся фармальна
ўзмацніць «праваслаўны элемент» губерні за кошт былых уніятаў і ўніфікуючы праваслаўныя прыходы ў межах гэтай тэрытарыяльна-адміністрацыйнай 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, ужо пасля пачатку масавага пераходу
былых уніятаў у рымскае каталіцтва IV-е Варшаўскае
благачынне на нейкі час узначаліў настаяцель Сапоцкінскага прыхода Юстын (Іусцін) Палецкі, аднак спрабаваць нешта выправіць тады ўжо было позна.
У канцы ХІХ ст. нечаканы працяг атрымала гісторыя
праваслаўя ў мясцовасцях Даўспуда і Рачкі каля самой
прускай мяжы. Як мы згадвалі раней, у XVIII ст. Рачкі
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знаходзіліся ў валоданні Пацаў, якія сялілі там сялян
пераважна заходнеславянскага паходжання. Таму ішла даволі хуткая паланізацыя мясцовага беларускага
насельніцтва, якое было аддзелена ад ваколіц Сапоцкіна
вялікім абшарам Аўгустоўскай пушчы. Аднак з другой
паловы ХІХ ст. маёнткам Даўспуда валодаў расіянін
Сяргей Карцаў, жонка якога Зоф’я выступіла з ініцыятывай будаўніцтва ў Рачках праваслаўнага храма. У
1897 г. быў створаны камітэт па будаўніцтве царквы, а
ў 1903 г. храм у гонар Іконы Спаса Нерукатворнага быў
скончаны. Гэта быў невялікі, прамавугольнай формы,
мураваны храм у стылі эклектыкі. У 1910 г. тут была пахавана З. Карцава. Праваслаўны прыход у Рачках быў
вельмі невялікі, усяго каля 900 чалавек, але гэта, гледзячы па ўсім, была найдалей высунутая на паўночны захад
этнічная група беларускага насельніцтва45.��
З 1908 года царкву ў Рачках абслугоўваў святар ліквідаванага прыхода ў Перстуні. На жаль, у міжваенны
час гэтая царква была разабрана, а беларускае насельніцтва ваколіц Даўспуды і Рачкаў амаль канчаткова
асімілявалася.
17 красавіка (30 красавіка па новым стылі) імператар Мікалай ІІ падпісаў указ, які ўвайшоў у гісторыю
як указ «аб свабодзе веравызнання», або аб «рэлігійнай
талерантнасці». Праваслаўе заставалася пануючай у Імперыі рэлігіяй, аднак кожны 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 общей массе
��������������������������
населения не вызвал
чувств благодарности, более удовлетворённым оказа�
лось римско-католическое духовенство, не скрывающее
���������
. Sokoł K.,
�������������
Sosna A. Cerkwie
�������� prawosławne
��������������
w Centralnej
����������� Polsce.
��������������
Bia���
ł��
y�
stok����������������
, 2011. ��������
S�������
. �����
107.
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по этому поводу своей радости; что же касается поуни�
атских гмин Августовского уезда, то этот указ, состав�
ляющий поворотную эпоху в жизни бывших униатов,
пока создал там самое тревожное настроение, грани�
чащее со смутой. Упорствующие униаты устремились
поголовно в костёлы и спешат записаться католиками
в специальных книгах, заведённых ксендзами по распо�
ряжению епархиального начальства.
И ксендзы явно и тайно привлекают униатов в ка�
толичество. Колеблющиеся в своих религиозных убеж�
дениях следуют примеру упорствующих, а что каса�
ется исполнявших обряды православной церкви, то к
ним будто вследствие влияния ксендзов и подпольной
агитации тайного общества покровительства униатов,
применяются застрашивания, угрозы и всякий соб�
лазн. Был уже один случай обнаружения воззвания
этого тайного общества, между прочим напечатанного
в № 4 закордонного издания «��������������
Polak���������
» за сей �����
год. ������
По за�
явлению православных священников их прихожане из
униатов, не находя ни у кого поддержки и защиты, со
слезами на глазах и горечью в сердце идут в костёлы,
укоряя священников в том, что они ещё недавно отри�
цали возможность для униатов свободного перехода в
католичество, а теперь это стало фактом, почему сле�
дует ожидать, что скоро оправдаются слова ксендзов и
упорствующих униатов о том, что недолго ждать того
времени, когда здесь будет Польша и все должны быть
поляками, а церкви будут обращены в костёлы. Право�
славные священники находятся в смятении, опускают
руки и взывают о защите православной веры от посяга�
тельств латинян. Судя по их словам, многолетние тру�
ды по укреплению в поуниатских гминах православной
веры и русской народности следует считать погибши�
ми, если не будут приняты немедленные особые меры
к их охранению»46.
46. Ibidem.– S. 768-778.
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Панікавалі і людзі, і праваслаўныя святары, і ўла�
ды. Першыя – бо хацелі хутчэй паспець перайсці ў ка�
таліцтва, другія – бо страчвалі сваю паству, трэція – бо
сітуацыя яўна выйшла з-пад кантролю. Як звычайна,
найбольш падрыхтаванымі аказаліся каталіцкія ксян�
дзы, да якіх натоўпамі паваліў народ. Афіцыйны друк
пісаў: «Ныне с 17 апреля обстоятельства изменились
в неблагоприятном отношении для православия. В
настоящее время привлекать в ограду святой право�
славной церкви упорствующих представляется весьма
трудным»47.
Адзіным сродкам не вярнуцца назад было як мага
хутчэйшае прыняцце каталіцтва, бо ніхто не даваў га�
рантыі, што заўтра не выйдзе новы ўказ, які зробіць усё
па-старому. Каталіцтва прымалі цэлымі вёскамі, нама�
гаючыся як мага хутчэй забыцца аб сваім праваслаў�
ным мінулым і гэтым сцвердзіць сваю прыналежнасць
да каталіцкага касцёла і польскага народа. На ўскрай�
ку Ласосны мясцовыя жыхары нават узвялі знак-па�
мятку з надпісам «���
Na ������������������������������������
pamiątkę tolerancji religijnej 1905
roku», які сведчыць, наколькі эпахальнай для жыхароў
Сапоцкіншчыны стала дата 17 красавіка 1905 г.
Праваслаўнае духавенства неяк спрабавала выратаваць становішча. 16 чэрвеня быў праведзены крыжовы
ход з Краснастоцкага манастыра ў Тэалін. Удзельнікі
ходу прайшлі праз Ліпск, Рыгалаўку і Галынку, дзе
хоць неяк спрабавалі падняць дух апошніх, хто застаўся
верным праваслаўю48. Гэта была дзіўная працэсія.
Пад харугвамі з выявамі аднолькава шанаваных і праваслаўнымі, і каталікамі віленскіх пакутнікаў і Краснастоцкай Божай Маці ішлі каля трохсот чалавек.
Ішлі, не ведаючы яшчэ, што справа іх ужо прайграная
назаўсёды і што ў жыхароў навакольных вёсак тольк��i
47. Приложение к церковным ведомостям. – 1905. – 30 июня. –
С. 1295.
48. Там жа. – С. 1295-1299.

• 31

w

w

w

.u
s

p.

by

расце нянавісць да веры сваіх продкаў. Людзі ж, акрыленыя першай перамогай, усё больш схіляліся да
тэзісу, што «руская ўлада пойдзе, а польская вера
застанецца».
У 1905–1909 гг. ва ўсім Царстве Польскім каталіцтва
прынялі 230 тысяч былых праваслаўных. Дарэчы,
важную ролю гэтыя адносна нядаўнія падзеі адыгралі
ў фармаванні канфесійнай карты і Беларусі таксама.
Сучасныя беларускія даследчыкі амаль не звяртаюць
увагі на той факт, як рэзка павялічылася лічба каталікоў на беларускіх землях у гэты час. Аднак яшчэ ў
1920–30 гг. ксёндз Адам Станкевіч, што быў відавочцам
падзей 1905–1914 гг., пісаў: «Урэшце, калі наступіла
сякая-такая свабода сумлення ў 1905 г., многія масава
з Праваслаўя пераходзілі ў лацінскае Каталіцтва. Былі
гэта тыя Беларусы, быўшыя ўніяты, якім дзеля тых ці
іншых прычынаў раней перайсьці ў Каталіцтва не ўдалося. І цяпер пераход гэты быў значны, масавы. <...> Вось
гэткім чынам паявіліся ў Беларусі беларусы каталікілаціннікі. Гэта, як бачым, тыя-ж беларусы, продкі якіх
належалі да абраду ўсходняга: спярша праваслаўнага,
затым грэка-каталіцкага, а пасля зноў праваслаўнага»49.
Прыводзіў Адам Станкевіч і канкрэтную лічбу росту
колькасці каталіцкага насельніцтва на беларускіх землях у 1905–1909 гг.: 232 705 душаў50.
Перад пачаткам Першай сусветнай вайны праваслаўныя парафіі ў Сапоцкінскім краі яшчэ існавалі,
хаця колькасць прыхаджанаў была ўжо зусім мізэрнай.
Рашэннем Сінода ў снежні 1908 года былі ліквідаваны
прыходы ў Перстуні і Ліпску. Прыхаджан з Перстуні да�
лучылі да жаночага манастыра ў Тэаліне, а з Ліпска – да
царквы ў Рыгалаўцы. Святара з Перстуні перавялі ў цар�
кву ў Рачках, а з Ліпска – у кафедральны сабор у Варша�
49. Станкевіч Ад. Хрысьціянства і беларускі народ. Спроба сынтэ�
зы. – Вільня, 1940. – С. 131.
������������������
. Stankewicz Ad. Rodnaja
���������������
mowa u ���������������
światyniach. – ����������������������
Wilnia, 1929. – S. 74.
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ве з абавязкам абслугоўвання прытулку для салдацкіх
дзяцей.
У сваю чаргу, у Ліпску і Сапоцкіне былі адноўле�
ны каталіцкія парафіі. У Ліпску пачалося будаўніцтва
агромністага неагатычнага касцёла. У 1907 г. з парафіі
ў Тэаліне была вылучана каталіцкая парафія ў Мікашоўцы над Аўгустоўскім каналам. Хутка і там быў
пабудаваны невялікі драўляны касцёл Св. Марыі Магдалiны, цікава аздоблены шматлікімі рагамі разна�
стайнай дзікай жывёлы, а таксама абразом Маці Божай
Чанстахоўскай і алтаром Маці Божай Барунскай51. Па�
водле звестак на 1913 г., у гмінах Баля-Велькая, Галынка,
Валавічоўцы, Лабна і Ліпск (гэта амаль усе гміны, куды
ўваходзілі вёскі Сапоцкінскага краю, няма толькі дадзе�
ных па гміне Кур’янка) было ўсяго 1439 праваслаўных52.
Паводле афіцыйных звестак расійскага ўрада за перыяд
1905–1913 гг., у каталіцтва з праваслаўя ў Аўгустоўскім
павеце Сувалкскай губерні перайшло 16012 чалавек53.
Гэта было амаль усё праваслаўнае насельніцтва Сапоц�
кіншчыны.
Летам 1914 г. пачалася Першая Сусветная вай�
на. Сапоцкіншчына амаль адразу адчула на сабе ця�
жар ваенных дзеянняў – мяжа з Германскай Імперыяй
праходзіла ўсяго ў некалькіх дзясятках кіламетраў ад
Сапоцкіна. Увосені пачалася эвакуацыя дзяржаўных
установаў, у тым ліку на загад ваенных уладаў «ввиду
угрожаемого положения» ў Горадню быў эвакуіраваны
жаночы манастыр з Тэаліна. У самым пачатку 1915 г.
немцы, акружыўшы ў аўгустоўскіх лясах вялікую коль�
касць рускіх войскаў, захапілі Сапоцкін і нават падыш�
���. Mikaszowka
����������������������������������������������������������������
// http://www.pytlak.com.pl/tresc/Mikaszowka/Bociani�
sko/trasa/odcinek_1_przyp2.html
52. Гарэцкі Г. Межы Заходняй Беларусі ў Польшчы // Матар’ялы да
географіі і статыстыкі Беларусі. Том першы. – Менск, 1928. – С. 20.
53. Праект мемарандума урада БНР дла Апостальскага Пасаду ад 7
лютага 1921 года / Беларускія рэлігійныя дзеячы ХХ стагоддзя. – МінскМюнхен, 1999. – С. 511.
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лі да перадавых умацаванняў Гарадзенскай крэпасці,
якія знаходзіліся крыху на поўдзень ад Балі і Лабна.
Ужо тады амаль усё праваслаўнае святарства пакінула
Сапоцкіншчыну, каб ніколі больш туды не вярнуцца.
Толькі ў Сапоцкіне да 1918 г. жыў святар Юстын, які,
пасля таго, як немцы перадалі ўладу палякам, таксама
з’ехаў54. ��������������
Для невялікай ��������������������������������
колькасці вернікаў, што засталі�
ся вернымі праваслаўю, такі ўчынак быў раўназначны
здрадзе. Аднак праваслаўныя святары, у адрозненне
ад каталіцкіх, занадта моцна звязвалі сваю дзейнасць з
існаваннем магутнай дзяржаўнай падтрымкі і ў цяжкі
момант аказаліся няздольнымі дзейнічаць самастойна.
У перыяд нямецкай акупацыі (лета 1915 – вясна
1919 гг.) працягвалася развіццё каталіцкага рэлігійнага
жыцця. Немцы фактычна прызнавалі ў мясцовых жы�
харах палякаў, аднак адносіліся да іх з недаверам, бо
менавіта ў гэты час мясцовыя жыхары пачалі прымаць
даволі актыўны ўдзел у розных польскіх вайсковых арганізацыях. Менавіта ў 1916–1919 гг. былыя уніяцкія, а пасля
праваслаўныя цэрквы Сапоцкіншчыны ўпершыню расчынілі свае дзверы як рыма-каталіцкія касцёлы.
Восенню 1921 г. польскія ўлады арганізавалі перапіс, паводле вынікаў якога мы можам прасачыць вы�
нік 125 папярэдніх гадоў гісторыі Сапоцкінскага краю.
Колькасць беларусаў у цэлым па павеце склала ў 1921
г. усяго 92 чалавекі з агульнай колькасці 62384 жыха�
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. Дзяржаўны архіў Гарадзенскай вобласці (далей ДАГВ). Фонд
478 (Упаўнаважаны па справах Рускай Праваслаўнай Царквы на
Гарадзеншчыне). Вопіс 2. Справа 14. Справа інфармацыйных справаздачаў,
статыстычных звестак і перапіска з Саветам Міністраў па гэтым пытанням
з 2 студзеня па 31 снежня 1951 года. – С. 37.
55 Skorowidz
�����������������������
miejscowości Rzeczypospolitej
����������������� Polskiej,
������������������������
opracowane na
podstawie wyniku pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września
1921 r. i innych źródeł urzędowych. — T.V. Województwo Białostockie. — War�
szawa, 1924. – S. 1-7.
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менш, чым у 1913 г.56. Прытым 47 з іх запісаліся белару�
самі ў гміне Лабна. У гміне Кур’янка, апошняй беларус�
кай гміне Аўгустоўскага павета, жыло 7 беларусаў, яшчэ
8 – у Аўгустове. Варта адзначыць, што нават апошнія
праваслаўныя ўсходняй часткі Аўгустоўскага павета, а
іх было ва ўсходніх гмінах у 1921 г. яшчэ амаль 500 чала�
век, у асноўнай 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. Найбольш трымаліся праваслаўя
жыхары вёсак Капчаны (125 чалавек), Ракавічы (83 чалавекі), Баля-Касцельная (59 чалавек) і Лабна.
Увесь перыяд знаходжання Сапоцкіншчыны ў
складзе Польшчы (1921–1939 гг.) прайшоў пад знакам
узмацнення польскасці. Аўгустоўскі павет, як частка
былога Каралеўства Польскага, нават фармальна не быў
часткай г.зв. «Усходніх Крэсаў», таму афіцыйная 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-Пакроўскага сабора ў Горадні. Часопіс «Воскресное чтение»
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
край, як і ўсю Заходнюю Беларусь, заняла Чырвоная Ар�

w

���������������������������
. Ibidem. – S. 1, 3-5, 7; У
���������������������������������������
1922 годзе ў Варшаве быў надрукаваны
зборнік «Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej w zarysie», дзе польскі
даследчык Адам Закрэўскі падаў колькасць беларусаў у пяці ўсходніх
гмінах Аўгустоўскага павета на 1913 г. – уласна кажучы, усіх беларускіх
тэрыторый, апрача гміны Кур’янка. А.Закрэўскі і яго сааўтары карысталіся
моўным прынцыпам вызначэння нацянальнай прыналежнасці, за што
былі востра заатакаваныя іншымі польскімі даследчыкамі, якія нават
патрабавалі выдаліць гэтую кнігу з вольнага продажу. На ўсходзе павета
беларусы складалі безумоўную большасць, хаця іх канфесійная структура
ў параўнанні з 1897 годам пацярпела значныя змены: 25787 каталікоў і
1409 праваслаўных.
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мія. Праз некаторы час быў створаны Сапоцкінскі раён,
які сваімі межамі амаль супадаў з этнаграфічна бела�
рускай часткай тэрыторыі былога Аўгустоўскага павета.
У яго ўвайшлі былыя гміны Ліпск, Кур’янка, Сапоцкін,
Баля, Галынка і Лабна. Праўда, у тым жа 1939 г. з 30 тыс.
жыхароў раёна толькі 800 аднеслі сябе да ліку беларусаў57.
Заканчэнне нямецкай акупацыі ўлетку 1944 г.
прынесла новую нечаканую змену межаў. Амаль уся
Беластоцкая вобласць, а разам з ёю і кавалак перадва�
еннага Сапоцкінскага раёна (Ліпск і ваколіцы) былі пе�
рададзены Польшчы, якая ў хуткім часе павінна была
трапіць у сферу ўплыву СССР. Упершыню ў гісторыі
мяжа парвала край на дзве часткі, дзе-нідзе нават раз�
рэзаўшы на кавалкі цэлыя вёскі. Знакаміты пісьмен�
нік Аляксей Карпюк, які ў пачатку 1950-х гг. працаваў
загадчыкам Сапоцкінскага раённага аддзела адукацыі,
згадваў, што і праз шэсць гадоў пасля вайны раздзеле�
ныя вёскі жылі агульным жыццём, разам гулялі вяселлі,
праводзілі памерлых у апошні шлях58. З часам, аднак,
дэмаркіравалася памежная паласа, адсяляліся хутары
і іншыя паселішчы, што знаходзіліся занадта блізка ад
пагранічных слупоў. Цяпер моладзь у памежных вёсках
нават не ведае назваў населеных пунктаў, што знаходзяцца «на той бок».
Зусім іншая склалася сітуацыя на ўсход ад граніцы
(уся савецкая частка Сапоцкінскага краю аж да 1959 г.
складала асобны Сапоцкінскі раён, які пасля быў
аб’яднаны з Гарадзенскім раёнам). Савецкая ўлада
не мела ніякага жадання беларусізаваць мясцовае ка�
таліцкае насельніцтва. Шмат лягчэй было пакінуць
права называцца беларусамі толькі за праваслаўнай
часткай насельніцтва краю і моўчкі прызнаць каталі�
���. Mironowicz
����������� E.,
���� Tokć
���������
S., Radzik
������� R.
��� Zmіany
������� strukury
�������������������������
narodowościowej
na pogrаniczu polsko-białoruskim w XX wieku. – Białystok, 2005. – S�����
. 69.
58. Карпюк А. Кто ты такой? // За цветком папоротника. – Москва:
1979. – С. 254.
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коў палякамі. Такі крок на першы погляд можа па�
дацца бессэнсоўным, аднак ён не быў пазбаўлены глы�
бокай унутранай логікі. Сапраўды, ужо ў тагачаснай
савецкай палітыцы беларуская культура выконвала
ролю не больш чым прыступкі да наступнай русіфі�
кацыі, што падсвядома разумела каталіцкае насель�
ніцтва Заходняй 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 рускай мовай выкладання (Сапоцкін, Селі�
ванаўцы і інш.), хаця ў пачатку 1950-х гг. большасць
вясковых школ БССР яшчэ была беларускамоўнай. Ад�
ным словам, адбывалася амаль поўнае аднаўленне кан�
фесійнай і нацыянальнай палітыкі, якую царскі ўрад
праводзіў на гэтых землях яшчэ сто гадоў таму і сэнс
якой першы сакратар ЦК КП(б)Б Панцеляймон Пана�
марэнка выказаў наступнымі словамі: «...при малейшей
законной возможности костёлы закрывать или переда�
вать православному духовенству»59.
Не быў пакінуты па-за ўвагай і Сапоцкінскі раён.
На пачатку 1945 г. упаўнаважаны па справах рускай
праваслаўнай царквы па Гарадзенскай вобласці Іван
Макаранка пісаў: «В Гродненской области имеется три
района, в которых нет православных церквей. К таким
районам относятся: Радуньский, Сопоцкинский и Во�
роновский, но зато в этих районах имеется 18 католи�
ческих костёлов. Я интересовался этим вопросом. Ока�
зывается, что церкви там когда-то были; но в связи с
сильным влиянием католической церкви на меньшинс�
тво там живущего белорусского населения: белорусы
вынуждены были принять католическую веру, а нахо�
дившиеся там православные церкви переконструиро�
59. Нацыянальны Архіў Рэспублікі Беларусь (НАРБ), ф. 951, воп. 2,
сп. 2, л. 4.
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ваны в польские костёлы. Однако белорусы, принявшие
католическое вероисповедание, и по сей день остались
белорусами. Говорят на своём местном деревенском,
белорусском жаргоне и гораздо охотнее посещают пра�
вославную церковь, чем польский костёл. Потому, что
они плохо понимают польский язык, а ещё хуже владе�
ют польской разговорной речью»60. Як бачым, савец�
каму чыноўніку яўна не хапала канкрэтнай інфарма�
цыі і тэарэтычных ведаў, каб разабрацца ў сітуацыі,
аднак ён правільна ўлавіў сутнасць справы: жыхары
трох вышэйзгаданых раёнаў – не палякі, і можна паспрабаваць нешта з імі зрабіць. Праз год Гарадзенскі
праваслаўны епіскап Варсанофій Грыневіч паведаміў
Макаранку: «Я уже давно думаю над этим вопросом и
ничего пока не могу придумать. Ведь это очень замыс�
ловатая задача – послать туда священника, который
бы знал людей, настроения их и обычаи, но пока не
нахожу такового и подручного человека. Послать туда
монашку из Гродненского женского монастыря боюсь,
чтобы она не провалила дело, однако, начинать это уже
пора»61. Уся гэтая задума была, аднак, толькі недарэч�
най карыкатурай царскай палітыкі. Калі з каталікамі
Заходняй Беларусі нічога не змог зрабіць увесь гран�
дыёзны прапагандысцкі апарат Расійскай Імперыі, які,
фактычна, працаваў на праваслаўе, то што тут маглі
зрабіць некалькі манашак з Гарадзенскага манастыра!?
Праз некалькі гадоў савецкая ўлада вярнулася да сваёй
ранейшай антырэлігійнай палітыкі. Захады епіска�
па Паісія па прызначэнні святара для Сапоцкінскага
раёна былі ў 1949 г. праваленыя тым самым Макаран�
кам62. Так скончылася апошняя спроба царквы і ўлады
60. Дзяржаўны Архіў Гарадзенскай 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 дзейнічае праваслаўны прыход
Праабражэння Гасподняга. Праваслаў’е на тэрыторыі
дадзенага рэгіёна вызнаюць прыблізна 70 сем’яў. Па�
даўляючая большасць з іх не з’яўляецца аўтахтоннымі
мясцовымі жыхарамі. За выключэннем асобных жы�
хароў вёскі Рацічы – гэта вымушаныя перасяленцы і
пераехаўшыя сюды настаўнікі, медработнікі, вайскоў�
цы, дзяржаўныя служачыя, якія з-за сваёй невялікай
колькасці не адыгрываюць якой-небудзь значнай ролі у
рэлігійным жыцці краю63.

63. Мазько Э.А. Этнаканфесійная сітуацыя на Беларуска-Польскім
памежжы (на прыкладзе Сапоцкінскага мікрарэгіёна) // 60-летие образо�
вания Гродненской области: материалы международной научной конфе�
ренции 3–4 марта 2004 г. – Гродна, 2004. – С. 320-321.
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Паколькі назва населенага пункта паходзіць ад балц�
кага (літоўскага) bala – балота, то мы можам з вялікай
ступенню верагоднасці сцвярджаць, што калісьці тут
існавала яшчэ даславянскае балцкае паселішча, жыхары
якога былі асіміляваны ўсходнімі славянамі. Першая
згадка пра Балю адносіцца да 1480 года і знаходзім мы
яе ў хроніцы Каложскага манастыра, напісанай грэкакаталіцкім архімандрытам Ігнаціем Кульчынскім у 1738
годзе. Архімандрыт згадваў існаванне ў манастырскім
архіве дакумента, паводле якога каля 1480 г. уладальнік
вёскі Баля Грынька Хадковіч Валовіч, пачынальнік
знакамітага пазней роду Валовічаў, абяцаўся штогод
забяспечваць Каложскі манастыр рознай земляробчай
прадукцыяй. Гэты факт сведчыць аб тым, што
насельніцтва Балі і ваколіцаў было праваслаўным і
належала да прыходу на Каложы (хоць ад Каложы
да Балі напрасткі было добрых 12 кіламетраў, але сярэднявечныя праваслаўныя і каталіцкія прыходы
былі і куды большыя)64. Дзякуючы актыўнасці сваіх
уладальнікаў Баля ў першай палове XVI ст. стала
цэнтрам усходнеславянскай каланізацыі вялізных лясных абшараў на левабярэжжы Нёмана на паўночным
захадзе ад Горадні. З Балі Грынковічы пачалі актыўна
рассяляць сваіх людзей па ўсёй Гарадзенскай пушчы,
якая, па меры высякання і аддалення ад Горадні, стала
называцца Перстунскай, паколькі Перстунь была адміністрацыйным цэнтрам мясцовых вялікакняжацкіх
валоданняў. Ужо ў пачатку XVI ст. русінскія паселішчы
Даўспуда і Рачкі з’явіліся на другім баку пушчы, у ва64. Археографический сборник. – Т. �����������������������������
IX. – Вильно, 1870. – С. 413.
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коліцах прускай мяжы (у Даўспудзе быў закладзены
праваслаўны прыход), і такім чынам, продкі сучасных
беларусаў атрымалі супольную мяжу з немцамі. Праўда, русінскі анклаў праіснаваў там нядоўга і амаль знік
пасля спусташальных войнаў XVII–XVIII стст.
У жніўні 1526 года Багдан Грынковіч Валовіч (сын
Грынькі) склаў фундуш, паводле якога забяспечваў
маёмасцю праваслаўную царкву ў Балі. Менавіта з
таго часу каля вёскі Лойкі засталася назва ўрочышча
Папоўскае (зямля, што належала святару). Царква насіла імя св. Спаса і мела святароў Міхаіла і Матвея і дзяка Карпа. Тады ж нехта Хаціан Шэмбель (адсюль назва
вёскі Шэмбелеўцы) зафундаваў каля царквы прыдзел
Святога Міколы. Такім чынам ужо ў першай чвэрці
XVI ст. у Балі была свая праваслаўная царква з асобнай
Мікалаеўскай капліцай65. Гэта быў адзін з найбольш
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
людзей – з’ява для сярэдзіны XVI ст. выключная, асабліва
калі гаворка ідзе пра вясковую прыходскую царкву66.
Можна меркаваць, што пры царкве таксама займаліся
навучаннем. Царква была добра забяспечана, хаця
ўжо бліжэйшыя 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 Івана Валовіча са сваімі людзьмі
напаў на сенажаць балянскіх святароў Барыса і Фёдара,
хацеў іх біць, забраў у іх сялян косы, армякі і шапкі67. А
ў верасні таго ж года сын Валовіча Барыс такі падлавіў
няшчаснага бацюшку і пабіў яго, забраўшы паўкапы
грошаў68.
65. АВАК. – Т. ������������������������������
VII. – Вільня, 1874. – С. 6-8.
66. АВАК. – Т. ����������������������������
I. – Вільня, 1865. – С. 135.
67. АВАК. – Т. Х������������������������������
VII. – Вільня, 1890. – С. 398.
68. АВАК. – Т. �����������������������������
XXI. – Вільня, 1896. – С. 72.
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Ужо ў пачатку XVII ст. прыход у Балі стаў грэкакаталіцкім (уніяцкім). Войны сярэдзіны XVII
���������������
ст. моцна
адбіліся на эканамічным становішчы краю. Вёскі былі
выпалены шведскімі і маскоўскімі войскамі, новых храмаў 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, пазабіраўшы з яе ўсе больш-менш каштоўныя рэчы і нават
абраз Панны Марыі, апраўлены ў срэбра з пазалотаю,
павінны былі адрадзіць царкву, вярнуць ёй зямлю і
забяспечыць усім неабходным69.
15 мая 1745 года Элеанора з Сабатоўскіх (Турчын)
склала фундуш для балянскай царквы. У ім гаварылася,
што царква была пабудавана яшчэ пры жыцці яе мужа
Яна Турчына, аршанскага стольніка. Гэтая царква была
асвечана ў гонар Праабражэння Гасподняга. Наогул Ян
Турчын, які трымаў тады Балянскую воласць, няблага
дапамог мясцовай царкве, пабудаваўшы рэзідэнцыю
для мясцовага святара Андрэя Клімовіча, паднавіўшы
прытулак для ўбогіх людзей пры царкве і надзяліўшы
храм масай розных культавых рэчаў – звонам, келіхамі,
крыжамі... Клімовіч атрымаў таксама гарод, пару валоў, карову і каня, праўда, абавязаўся, што не будзе
прымаць ад прыхажанаў зямлю на вечнае валоданне і
будзе выхоўваць сялян у вернасці «рымскай уніяцкай
царкве»70. Што адбылося з пабудаваным Янам Турчынам
храмам – невядома, аднак у 1804 годзе ў Балі згадваецца
ўжо старая драўляная царква ў гонар Святога Юрыя
Пакутніка. У прынцыпе гэта мог быць той самы храм,
пераасвечаны нанова, а магла быць і новапабудаваная
царква. Такім чынам, ад моманту фундацыі першай
царквы ў 1526 годзе да пачатку ХІХ стагоддзя ў Балі
69. АВАК. – Т. ��������������������������������
I. – Вільня, 1865. – С. 130-137.
70. АВАК. – Т. ��������������������������������
VII. – Вільня, 1874. – С. 44-47.
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было ўзведзена тры ці нават чатыры праваслаўных, а
пасля грэка-каталіцкіх храма.
Паводле акта візітацыі, праведзенай па загаду
біскупа Супрасльскай грэка-каталіцкай дыяцэзіі Мікалая Духноўскага ў 1804 годзе, у храме было тры
алтары з маляванымі на палатне абразамі, а каля царквы стаяла драўляная званіца на чатырох слупах і дзвума
званамі. Хаця інтэр’ер храма больш нагадваў рымскакаталіцкі, аднак царкоўныя кнігі найбольш адпавядалі
ўсходняй традыцыі: Трэбнік і Служэбнік, надрукаваныя
ў супрасльскай базыльянскай друкарні, Васьмігласнік,
Мінея з Трыоддзю і Ірмалогій. У той момант сярод
іншых дакументаў у царкве захоўваліся яшчэ акт фундацыі царквы ад 18 жніўня 1526 года і завяшчанне
фундатара ад 4 лютага 1520 года.
Прыкладна ў пачатку ХІХ стагодзя пачалося
будаўніцтва мураванай Праабражэнскай царквы з цэглы і камянёў, якая 24 ліпеня 1804 года была асвечана
афіцыялам супрасльскай грэка-каталіцкай дыяцэзіі
Мацеем Канцэвічам. Фундатарам храма стаў бельскі
мечнік Якуб Дрангоўскі, які быў жанаты з Тарэсай з
мясцовага шляхецкага роду Дзяконскіх. У 1808 годзе
царква была ўжо пакрыта дахоўкай і мела тры алтары.
Да 1812 года або нават раней храм быў цалкам скончаны.
Паколькі выяў гэтай царквы не захавалася, то нам
цяжка рабіць нейкія 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 даўжыню 70 ботаў,
у шырыню 36, яе вышыня ад падмурка да даху складала
26 ботаў. У бакавых сценах царквы было 6 вокнаў (па 3
з кожнага боку) і адно акно над уваходам. Да царквы
была прыбудавана сакрысція.
Пры гэтай царкве знаходзіліся могілкі, якія былі
абнесены мурам, але ў той час памерлых хавалі ўжо на
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асобных новых могілках, якія знаходзілся на дзяржаўнай
зямлі за некалькі сотняў крокаў ад царквы. Могілкі
былі ўжо асвечаны і абкапаны ровам, да 1812 года іх
таксама абнеслі мурам. Гэтыя могілкі выкарыстоўваліся
на працягу ХІХ і ХХ стагоддзяў і сёння з’яўляюцца
парафіяльнымі могілкамі Зарачанскай рымска-каталіцкай парафіі. Калі была разабрана пабудаваная на
пачатку XVIII����������������������������������
���������������������������������������
ст. драўляная царква – невядома.
У 1804 годзе да прыхода належалі вёскі Баля, Скрын�
нікі, Забрачаны, Калбаскі, Улькаўцы, Падсудкаўцы,
Васарабы, Лойкі, Пушкары, Баля-Каўнацкая, Шэмбе�
леўцы, Капланаўцы, Папоўскае і Загараны. Колькасць
прыхажан складала 843 чалавекі.
З 1874 г. праводзіўся рамонт мураванай царквы з
наданнем яе аздабленню, найперш унутранаму, праваслаўнага выгляду (быў пабудаваны іканастас). Ра�
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 прасцей арганізаваць гэтае мерапрыемства ў недалёкай ад губернскай Горадні
Балі, чым у Сапоцкіне або Ліпску73. Праваслаўны пры�
ход у Балі існаваў з 1875 па 1915 гг. У гэты час была ад�
рамантавана царква, у 1894 годзе заснавана царкоўнае
брацтва.
С. 2.

71. Холмско-Варшавские Епархиальные Ведомости. – 1878. – № 18. –

72. Обзор Сувалкской губернии за 1887 год. Приложение ко всепод�
даннейшему отчёту. – Сувалки, 1888. – С. 22.
73. ������
Sosna ����
G., ��������������
Troc-Sosna A. �����������
Zapomniane �������������
dziedzictwo, ���������������
Nie istniejące ����
już
cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi, Białystok 2002. kamunikat.net.iig.pl\
www\knizki\historia\sosna\dziedzictwo.
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Паміж 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.
Пасля падпісання царом Мікалаем ІІ маніфеста ад
���
19 красавіка 1905 г. ��������������
аб рэлігійнай талерантнасці,
��������������������
боль�
шая частка прыхаджан прыняла рымскае каталіцтва.
Аднак прыход існаваў яшчэ амаль дзесяць гадоў.
Балянская царква згарэла падчас баёў паміж
расійскімі і нямецкімі войскамі ў 1915 годзе. Хутчэй
за ўсё адбылося гэта ў лютым, калі нямецкая армія
ўпершыню падышла да фартоў Гарадзенскай крэпасці. Выходзіла так, што балянскія могілкі і царква былі
добрай зыходнай пазіцыяй для атакі на форт № 1 каля
вёскі Загараны і іншыя ўмацаванні, і таму хутчэй за
ўсё была знішчана артылерыйскім агнём або ўзарвана адступаючымі рускімі войскамі. Праваслаўны свя�
тар выехаў з Балі ў лютым 1915 г. (вёска была канчат�
кова занята нямецкімі войскамі 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 жыло 59 чалавек, што адносілі
сябе да ліку праваслаўных.
74. Тут і далей спісы святароў па прыходах складзены на аснове па�
мятных кніжак Сувалкскай губерні за 1872–1913 гг.
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Рымска-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. Можна
меркаваць, што новы касцёл у Балі ўзводзіўся на месцы
старой царквы 1804 года пабудовы або ў непасрэднай
блізкасці каля яе. У кожным выпадку касцёл, таксама
як і яго папярэдніца-царква, знаходзіцца на месцы са�
мых старажытных балянскіх могілак. Нават ужо ў па�
чатку нашага стагоддзя падчас рамонтых работ каля
храма знаходзілі чалавечыя косткі.

Лабна, цяпер вёска Падлабенне

w

w

w

Першапачаткова населены пункт існаваў як кара�
леўскі двор. Паводле Пісцовай кнігі Гарадзенскай эка�
номіі 1558 года, асноўную частку вялікакняжацкіх ся�
лян-агароднікаў у двары Лабна і навакольных вёсках
складалі ўсходнія славяне, адпаведна, праваслаўнага
веравызнання. Гэта нескладана вызначыць па іх імёнах:
Трахім, Анупрый, Харытон, Панас, Мікіта, Сенька, Хама,
Дзям’ян, Палікарп, Тымафей, Панкрат, Даніла, Пар�
фён. Імёны, якія можна лічыць каталіцкімі, – Станіслаў,
Барталамей, Мацей – тут адзінкавыя75.�
З пачатку XVII
�����������������������������������������
ст. насельніцтва гэтых абшараў было
грэка-каталіцкім, а ў 1715 г. кароль Аўгуст ІІ, «жадаючы,
каб хвала Божая памнажалася ў яго падданых», заснаваў
уніяцкі прыход у Лабне. Да гэтага часу мясцовыя
сяляне належалі да прыходу саборнай царквы ў
Горадні (маецца на ўвазе Прачысценская царква), выбі75. С. 282-305.
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раліся туды вельмі рэдка, нараджаліся і паміралі без
адпаведных царкоўных абрадаў, «застаючыся амаль
без ведання Бога, свайго стваральніка». Гарадзенскі эканом Мацей 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. Першым
святаром у Лабне быў Пётр Губінскі76. У склад прыхода
ўваходзілі вёскі Лабна (цяпер Падлабенне), Агароднікі
(цяпер Лабна-Агароднікі), Навасёлкі, Канюхі, БагатырыПольныя, Навумавічы і Салаўі, Адамавічы (тут грэкакаталіцкай была толькі нязначная частка насельніцтва)
і Пракаповічы.
У 1804 годзе пастаўленая ў часы Аўгуста ІІ царква
яшчэ існавала. Гэта быў невялікі драўляны храм, кры�
ты гонтам з адной маленькай вежачкай 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 было
тры алтары з абразамі Святой Тройцы, Маці Божай і
Божага Нараджэння. Кнігі былі ўсходнеславянскай тра�
дыцыі: Служэбнік, надрукаваны ў Супраслі, Актоіх,
Евангелле, Трэбнік і Псалтыр. Святаром у царкве быў
Юстын Медзяеўскі, базыліянін77.���������������������
Да прыходу належалі
вёскі Лабна, Навумавічы, Багатыры, Канюхі, Салаўі,
Адамавічы, Саннікі, Навасёлкі і Пракопавічы – агулам
586 прыхаджан.
Пасля далучэння ўніятаў да праваслаўя ў 1875 годзе
на месцы старой царквы была ўзведзена мураваная Па�
кроўская царква. Адбылося гэта каля 1882 года. Царква
была тыповай «мураўёўкай» з вежай-званіцай і асноў�
76. АВАК. – Т. ��������������������������������
VII. – Вільня, 1874. – С. 27-28.
���. Wizytacje
���������� cerkwi
����������������
unickich ������������������������
dekanatu nowodworskiego diecezii
��������� supra�
������
skiej 1804 roku. Opracowali Przemysław Borowik i Grzegorz Ryżewski. – Bia�
łystok, 2009. – S. 93-99.

• 47

w

w

w

.u
s

p.

by

ным чатырохкутным аб’ёмам. Можна 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 можна ўявіць сабе па паштоўцы
1915 г., на якой можна разглядзець асноўныя элементы
храма.
Паміж 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў
Лабне былі:
Фёадосій Якаўлевіч Гейштар, памёр у 1872 г. Грэкакаталіцкі 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. Першы 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.
Хутчэй за ўсё, пад час Другой сусветнай вайны цар�
ква страціла вежу-званіцу. З 1929 г. каталіцкі касцёл
Найсвяцейшай Марыі Панны Святога Разарыя.

78. Обзор Сувалкской губернии за 1887 год. Приложение ко всепод�
даннейшему отчёту. – Сувалки, 1888. – С. 22.
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Таксама як і Лабна, Перстунь першапачаткова існавала як вялікакняжацкі двор. Пры гэтым значэнне
Перстуні было большым у сувязі з тым, што тут размяшчалася адміністрацыя Перстунскай пушчы (так,
па меры высякання лясоў і аддалення ад Горадні пачала называцца Гарадзенская пушча). У папярэднім
даследаванні намі сцвярджалася, што «даступныя нам
крыніцы маўчаць аб царкве ў Перстуні, аднак, паколькі
вёска была адміністрацыйным цэнтрам пушчанскіх
валоданняў вялікага князя, то ў гэты час там ужо павінна была быць царква». Сёння ні абвергнуць, ні пацвердзіць гэту інфармацыю мы таксама не можам,
аднак, як і у выпадку з дваром Лабна, Пісцовая кніга
Гарадзенскай эканоміі 1558 года паказвае нам на пераважна ўсходнеславянскае паходжанне імёнаў мясцовых
жыхароў і, адпаведна, іх праваслаўнае веравызнанне.
Гэта такія імёны як Ходар, Сямён, Цярэшка, Курыла,
Апанас, Іван, Гарасім, Макар, Мікіта, Гярдзей, Сцяпан,
Клім. Аднак часцей, чым у ваколіцах Лабна, сустракаюцца таксама і імёны, якія маглі насіць католікі: Шыман, Мацей, Шчэпан, Міклаш.
З пачатку XVII
������������������������������������
ст. мясцовае насельніцтва было
грэка-каталіцкім і адносілася да прыходу ў Галынцы
(маёнтку Ліпск). Аднак каля 1780 г. тагачасны гарадзенскі стараста Антоній Тызенгаўз, які канфліктаваў
з уладальнікам Галынкі Францішкам Юндзілам, вырашыў адлучыць ад парафіі ў Галынцы вёскі, якія належалі Гарадзенскай эканоміі, і стварыць з іх уласны
прыход. А. Тызенгаўз пабудаваў у Перстуні капліцу,
аднак паколькі стварэнне новага прыходу не было
зацверджана царкоўнымі ўладамі, пачаўся досыць
доўгі працэс, які скончыўся толькі ў 1803 годзе, калі
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ўжо новыя прускія ўлады прынялі рашэнне пакінуць
прыходы ў Перстуні і Галынцы асобнымі.79
У 1804 г. у Перстуні існавала маленькая царква ў
гонар Дабравешчання Найсвяцейшай Панны Марыі,
крытая дранкай, з трыма вежачкамі на даху (на цэнтральнай знаходзіўся «патройны» крыж). Царква мела
драўляную падлогу і восем малых вокнаў. Унутры храма
размяшчаліся тры алтары ў гонар Дабравешчання
Маці Божай, Госпада Ісуса Укрыжаванага і Маці Божай Чанстахоўскай. З царкоўных кніг былі толькі два
надрукаваных у Супраслі Служэбніка і стары Трэбнік.
Могілкі знаходзіліся асобна ад храма. Царква не мела
сваёй зямлі (толькі невялікі гарод), а 62-гадовы святар
Тэадор Арцымовіч жыў з грошай, прызначаных на
прыход Антоніем Тызенгаўзам80.
Да прыхода належалі вёскі Перстунь, Маркаўцы,
Волкуш, Рацічы, Баяры, Гінавічы, Ліхасельцы, Багатыры – агулам 965 прыхаджан.
У 1823 годзе царква згарэла і на яе месцы ў 1844–
1845 гадах была пабудавана новая мураваная ўніяцкая
царква ў гонар Дабравешчання Маці Божай. Сродкі на
яе выдзеліў штаб-ротмістр Аляксандр Свечын, які ў той
час распараджаўся землямі маёнтка Лабна. Гэты храм
стаіць да сённяшняга дня. Храм у Перстуні – цікавы
прыклад мураванага культавага будынка, узведзенага
канкрэтна як грэка-каталіцкая царква. Адметнасцю будынка з’яўляецца двух’ярусная цыліндрычная званіца
з шатровым завяршэннем, якая размешчана наперадзе
ў плане прамавугольнага аб’ёму і квадратнай апсіды з
бакавымі сакрыстыямі.
Паміж 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў
Перстуні былі:
���. Wizytacje
���������� cerkwi
����������������
unickich ������������������������
dekanatu nowodworskiego diecezii
��������� supra�
������
skiej 1804 roku. Opracowali Przemysław Borowik i Grzegorz Ryżewski. – Bia�
łystok, 2009. – S. 65.
���������������������
. Ibidem. 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 філіяльным храмам Сапоцкінскага прыхода. З ліпеня 1919 г.,
пасля стварэння рымска-каталіцкай парафіі – пара�
фіяльны касцёл.

Галынка
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Да XVIII�������������������������������������
ст. гэты населены пункт насіў назву Ліпск
������
(пасля Ліпск-Галынка). Яго пачаткі адносяцца да XVI
���������
ст.,
калі ў 1506 г. Фёдар Храбтовіч атрымаў ад вялікага князя
літоўскага Аляксандра кавалак лесу, дзе крыху пазней
узнік двор Ліпск. У 1585 г. Іван Храбтовіч пісаў, што яго
бабка Людміла, «ўлюбіўшы сабе веру старажытную
праваслаўную, Грэцкую, у якой нарадзілася, і хочучы
сабе і сваім нашчадкам пакінуці векуістую памяць, у
маёнтку свайго мужа пана Юрыя Храбтовіча Ліпску
пабудавала царкву»81. Адбылося гэта недзе перад 1572
годам. З пачатку XVII ст. храм быў грэка-каталіцкім.
Царква ў Ліпску-Галынцы ўзнімала статус населенага пункта, які Храбтовічы марылі пераўтварыць у
81. АВАК. – Т. ��������������������������
I. – Вильно, 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.
Пры гэтым царква была не самым першым храмам,
а была ўзведзена кімсьці з Юндзілаў хутчэй за ўсё ў
пачатку XVIII���������������������������������������
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, заходняй традыцыі – прынамсі,
віленскі Служэбнік (Мшал) і польскамоўнае невялікае
Евангелле.
Сама царква знаходзілася бліжэй да панскага два�
ра, але мела дзве філіяльныя капліцы ўласна ў Галынцы
і ў Рудаўцы. Абедзве былі вельмі старыя.
Да прыхода належалі мястэчка Галынка, вёскі
Капчаны, Пралейкі, Доргунь, Старожынцы, Бартнікі,
Унуткаўшчызна, Кулакоўшчызна, Ліхасельцы – агулам
645 прыхаджан.
У 1870-х гг. непадалёк драўлянага былога ўніяцкага
храма пачалі будаваць новую цагляную Свята-Міхайлаўскую 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 Іверскай Божай
Маці.
Паміж 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. Холмский греко-униатский 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.
Паміж 1915 і 1919 гг. Міхайлаўская царква была ў
заняпадзе і ў 1919 г. там пачаў служыць імшу каталіц�
кі святар, а ў 1922 г. у Галынцы была заснавана рымакаталіцкая парафія. Цяпер будынак былой царквы
з’яўляецца рымска-каталіцкім касцёлам Узвіжання
Святога Крыжа.

Сапоцкін

w

w

w

Датай заснавання мястэчка прынята лічыць 10 ліпе�
ня 1519 года, калі кароль польскі і вялікі князь літоўскі
Жыгімонт даў баярыну Сапоцьку Стэцковічу (Сопотку
Стецковичу) прывілей на валоданне зямлёй Раманаўш�
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 межавымі камісарамі Себасцьянам Ды�
боўскім і Лаўрынам Войнам. Паміж іншымі запісамі ў
гэтым дакуменце знаходзім згадку аб дарозе «з Городна
������������
. Lietuvos� ���������������������������������������
Metrika��������������������������������
. №11. – �����������������������
Vilnius����������������
, 1997. – S�����
������
. 79.
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до местечка Сопоткин»84.���������������
С. Дыбоўскі і Л.
�������������
Война зай�
маліся арганізацыяй валочнай памеры ў Гарадзенскай
каралеўскай эканоміі ў пачатку 1560-х гг., таму можна
смела меркаваць, што дадзены дакумент з першай згад�
кай 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
іначай, але менавіта гэтую згадку, датаваную прыклад�
на 1550–1560 гг., мы сёння можам лічыць найбольш ста�
рым запісам пра мястэчка ў пісьмовых крыніцах, хаця,
безумоўна, мястэчка ўзнікла раней.
Праваслаўны прыход у Сапоцкіне быў утвораны
прыкладна ў 1580 годзе або нават раней. Прынамсі, у
акце візітацыі прыхода за 1812 год указвалася, што ў
святара захоўваўся прывілей караля Стэфана Баторыя
на царкву ў Сапоцкіне, які быў перададзены калятару
царквы Валовічу. З пачатку XVII ст. прыход у Сапоцкіне
быў грэка-каталіцкім. Як вынікае з інвентара Сапоцкіна
1704 года, адзінай культавай пабудовай у мястэчку была
ўніяцкая царква, што сведчыць пра беларускі характар
мясцовага славянскага насельніцтва. Аналізуючы імё�
ны жыхароў-хрысціян Сапоцкіна, якія згадваюцца ў
інвентары, лёгка прыйсці да высновы, што большая
частка іх належала да ўніяцтва, і, адпаведна, продкі
іх да канца XVI ст. былі праваслаўнымі. Гэта імёны
Якаў, Сямён, Пракоп, Іван, Даніла, Лаўрын, Максім.
Сустракаюцца таксама імёны, уласцівыя для рымакатолікаў – Самуэль, Ян, а таксама імёны, уласцівыя і
84. Акты Виленской Археографической Комиссии. – Т. �������������
I������������
. – Вильно,
1865. – ������
C. 78.
85. Aleksandowicz
�����������������
S. Geneza
����������������
i rozwój sieci
��������������������������������
miasteczek Białorusi i Li�
twy do połowy XVII w. // Acta Baltiko-Slavica. – 1970. – № 7. – S. 75; М.
Спірыдонаў, Беларусь на карце ВКЛ 1613 года // З глыбі вякоў. Наш
край. – Мінск, 1997. – С. 168.
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для рыма-католікаў, і для ўніятаў – Андрэй, Мікалай,
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 ранейшай. У 1804 годзе гэтая
царква была ўжо ў вельмі занядбаным стане і патраба�
вала хуткага рамонта. Вакол храма хвалі памерлых, хаця
для пахаванняў ужо былі закладзены асобныя могілкі.
Аздабленне храма з трыма алтарамі нагадвала рымска-каталіцкі касцёл. Царкоўныя кнігі былі не ўсходняй
традыцыі: Служэбнік (Мшал) віленскага выдання, Служэбнік на лацінскай мове, польскае Евангелле. Каля
царквы стаяла драўляная званіца з чатырма званамі. Да
прыхода належала некалькі дзясяткаў вёсак са змяша�
ным рымска-каталіцкім і грэка-каталіцкім (уніяцкім)
насельніцтвам. Рымска-каталіцкае насельніцтва адносілася да касцёла ў Тэаліне. Колькаць прыхаджан 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 ўніяцкай, пасля стала праваслаўнай. Паміж
1908 і 1915 гг. пасля ліквідацыі прыходаў у Перстуні і
Ліпску цэрквы ў гэтых мясцовасцях адносіліся да пры�
ходу ў Сапоцкіне.
Паміж 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. Першы праваслаўны
святар.
���. Wizytacje
���������� cerkwi
����������������
unickich ������������������������
dekanatu nowodworskiego diecezii
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skiej 1804 roku. Opracowali Przemysław Borowik i Grzegorz Ryżewski. – Bia�
łystok, 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.
Пасля нямецкай акупацыі ў 1915 г. у царкве застаўся святар Юстын (хутчэй за ўсё – шматгадовы наста�
яцель Іусцін Палецкі), які, аднак, выехаў з Сапоцкіна
каля 1918 года. У міжваенны час царква не дзейнічала
(хаця быццам бы ў 1930 г. для яе быў прызначаны асоб�
ны каталіцкі святар) і выкарыстоўвалася сялянамі як
сховішча для збожжа, 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.

w

Праваслаўны манастыр у
Тэаліне каля Сапоцкіна

w

Гісторыя праваслаўнага манастыра ў Тэаліне каля
Сапоцкіна была кароткай, але прысвяціць ёй некалькі
словаў варта. Вясной 1789 г. (6 сакавіка) Антоні і Тэа�
філія Валовічы ўфундавалі ў Тэаліне рыма-каталіцкі
касцёл. Новая парафія стваралася з заходняй часткі
Гожскай рымска-каталіцкай парафіі. Тэалін хутка стаў
прадмесцем Сапоцкіна, таму парафія месціцца прак�
тычна ў самім мястэчку, а яе асноўнымі парафіянамі
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сталі жыхары мястэчка і навакольных вёсак. У 1877 г.
рымска-каталіцкая парафія была зачынена па прычы�
не «шкоднага ўплыву на новадалучаных да праваслаўя
былых уніятаў». Прычым галоўным ініцыятарам гэта�
га стаў тагачасны настаяцель праваслаўнай Успенскай
царквы ў Сапоцкіне Іосіф Будзіловіч. З 1877 па 1885 гг.
касцёл быў філіяй парафіяльнага касцёла ў Селіванаў�
цах, пасля чаго расійскія ўлады зачынілі касцёл канчат�
кова, а ў 1890 годзе перадалі яго валоданні праваслаўна�
му ведамству.
Рашэннем Сінода ад верасня 1893 года ў Тэаліне
каля Сапоцкіна быў утвораны праваслаўны Тэалінскі
Свята-Праабражэнскі манастыр. Уладкаваннем манас�
тыра занялася ігумення Ляснянскага манастыра Сяд�
лецкай губерні Людміла. 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�
хіепіскап Флавіян. Мэта стварэння манастыра пазнача�
лася як «миссионерская цель для приведения бывших
униатов в лоно православной церкви». Вось як апісваў
сведка ўрачыстае богаслужэнне, якое адбывалася ў ма�
настыры 1 кастрычніка 1894 г.: «Сяляне суседніх вёсак
з самай раніцы запоўнілі царкву і царкоўны пагост, а
падчас літургіі з суседніх уз’яднаных прыходаў, з нагоды
храмавага свята Пакрова Багародзіцы, прыбылі працэсіі
з харугвамі, іконамі і настаяцелямі прыходаў на чале.
Урачыстае богаслужэнне, пры стройным спеве
хора Аўгустоўскай царквы, схіляла ўсіх да шчырай
малітвы і, па ўсім бачна, асабліва добра ўдзейнічала
на сялян уз’яднаных прыходаў, паміж якімі можна
было заўважыць і тых, якія яшчэ не адмовіліся ад сваіх
���. ���������������������������
Памятная книжка Сувалкскай �������������������������������������
губернии на 1896 г. – Сувалки, 1896,
С. 269.
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рэлігійных памылак і прыйшлі ў царкву патаемна, найперш дзеля цікавасці…
Назіранні першых месяцаў існавання праваслаў�
най жаночай абіцелі ў Тэаліне, пры адчыненым до�
ступе да яе ўсіх сялян у сваіх патрэбах, пры разумным
і спакойным стаўленні да іх манашак, якія выклікалі
давер насельніцтва да сябе, асабліва сялянак-мацярок
і дзяцей, – даюць надзею, што манастыр гэты ў больш
ці менш недалёкай будучыні праявіць сваю місіянерскую дзейнасць па ўмацаванні праваслаўя ў асяроддзі
ўз’яднанага і «упорствующаго» насельніцтва Аўгус�
тоўскага ўезда»88.
У 1908 г. у манастыры было два храма: Праабражэн�
ня Гасподняга (былы рымска-каталіцкі касцёл у Тэаліне) і трапезны ў гонар Пакрова Багародзіцы, пабудава�
ны ў 1898 годзе. Пры манастыры працавала іканапісная
майстэрня, а таксама двухкласная царкоўна-прыходская школа на сто дзяўчынак. Бальніцу і амбулаторыю
пры манастыры штогод наведвала да васьмі тысяч ча�
лавек. У манастыры жылі ігумення, дзесяць манашак і
каля шасцідзесяці паслушніц89. Школа пры манастыры
дзейнічала таксама як прытулак, там у 1897 годзе жыло
сорак дзяўчат, трыццаць тры з якіх карысталіся поўным утрыманнем манастыра, а сем прыходзілі ў манас�
тыр час ад часу. «Большасць вучаніц – дзеці «упорству�
ющих» сялян, таму вучаніц часам прыводзілі ў школу
няхрышчанымі, і таінства хрышчэння здзяйснялася над
імі падчас іх знаходжання ў манастыры», – апошняя
цытата таксама яскрава падкрэслівае галоўную мэту
дзейнасці манастыра90.

88. Памятная88�������������������
������������������
книжка������������
�����������
Сувалкской���������������������������������
��������������������������������
губернии
��������������������������������
на 1895 год.— Сувалки,
1895. – С. 87-88.
89. Православные монастыри Российской империи / сост. И.Л. Дени�
сов. – Москва: издательство А.Д. Ступина, 1908. – С. 782-783.
90. Церковные Ведомости. – 1899. – № 45. – 13 ноября – С. 340-346.
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У 1905 годзе прытулак манастыра папоўніўся дзе�
сяццю дзяўчынкамі – сіротамі жаўнераў, якія загінулі
на руска-японскай вайне. Дзяўчат у манастыр высылала
таксама Варшаўскае Свята-Троіцкае брацтва, якое ап�
лочвала ім кошт навучання – 60 рублёў у год91.
Важную частку даходаў манастыра складалі ахвяра�
ванні. Так, у 1894 годзе 3 тысячы рублёў ахвяравала на
манастыр ганаровая грамадзянка Параскева Ільінічна
Мядынцава, а ў 1913 годзе стыпендыі навучэнкам шко�
лы выплочваліся з фонда генерал-маёра Д. Пятрова92.
За трох сваіх сірот плаціла манастыру праваслаўнае
апякунства пры Успенскім саборы ў Сувалках93.
Маладым выхаванкам манастыра стараліся даць па�
чаткі прафесій, каб забяспечыць ім магчымасць пошу�
ку працы пасля выхаду ў свет, а незадоўга да пачатку
Першай сусветнай вайны ў Тэаліне былі адчынены на�
стаўніцкія курсы, выпускніцы якіх працавалі настаўні�
цамі ў навакольных вёсках і па-за межамі Сапоцкінска�
га краю94.
Цікавасць да жыцця манастыра праяўлялі і вядо�
мыя ў Расійскай Імперыі асобы. У верасні 1900 г. яго
наведаў протаіерэй Іаан Сергіеў, які ўвайшоў у гісто�
рыю як святы Іаан Кранштацкі. Айцец Іаан агледзеў
манастыр, прыняў дэлегацыю ад сапоцкінскіх габрэ�
яў і правёў літургію, дзе ў казанні пераконваў былых
уніятаў «возвратиться в лоно православной церкви,
91. Варшавское Свято-Троицкое братство. Отчёт за 1900 год // Право�
славный Церковный Вестник. – 1901. – № 50. – 15 декабря. – С. 1815-1816.
92. Ведомость денежным пособиям, оказанным монастырям и цер�
квам из капитала Медынцевой // Церковные Ведомости. 1894 – № 35. – 27
августа. – С. 306; Варшавское Свято-Троицкое братство // Православный
Церковный Вестник. – 1913. – № 46. – 16 ноября. – С. 2140-2143.
93. Отчёт православного попечительства при Сувалкском Успенском
Соборе за 1907 год. – Сувалки, 1908. – С. 13.
94. Варшавское Свято-Троицкое братство // Православный Церков�
ный Вестник. – 1913. – № 46. – 16 ноября. – С. 2140-2143.
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потому что вне общения с церковью нет спасения»95.
Манастыр фактычна жыў за кошт ахвяраванняў айца
Іаана, 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 коней, больш за 40 ка�
роваў96. Былі таксама адчынены цагельня і заводзік
па вырабе вапны. Айцец Іаан не абмяжоўваўся пе�
рыядычнай высылкай грошаў, ён актыўна звяртаўся
з просьбамі аб дапамозе манастыру да розных высо�
капастаўленых асоб і арганізацый, у тым ліку ў Свя�
цейшы Сінод, асабіста да У.К. Саблера, сенатара і
намесніка обер-пракурора Сінода. Але, нягледзячы
на гэта, даўгі манастыра ўсё павялічваліся, што ад�
нойчы нават вызвала нараканні а. Іаана: «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 Першай сусветнай
вайны ў пачатку 1914 года жаночы манастыр выселіўся
з Тэаліна ў Горадню. Восенню таго самага года манашкі
з Тэаліна жылі ў жаночым манастыры ў Горадні98.
У жніўні 1916 г. храму быў вернуты статус касцёла.
Ужо ў 1989 г. на ім з цэглы дабудавалі дзве вежы-звані�
цы99. Сёння гэта касцёл Тэалінскага рымска-каталіцкага
прыхода.
95. Прибавление к церковным ведомостям.— 1900.— №41.- 7 октяб�
ря. – С. 1666-1667.
96. Майоратные, подуховные и частные имения Сувалкской губер�
нии в 1909 г. – Сувалки, 1909. – С. 6-7.
97. Кронштадтский Иоанн. Предсмертный дневник. Май-ноябрь
1908 года // www.ioann.by.ru\dnevnik\1908.htm
98. Гродненские Епархиальные Ведомости. – 1914. – № 46. – С. 575.
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Наваколле Аўгустова беспасрэдна амаль не сутыка�
ецца з былым суцэльным усходнеславянскім абшарам
вакол Сапоцкіна і Ліпска, паколькі і сёння аддзелена ад
яго вялізным лясным масівам. Звязана гэта таксама са
спецыфікай засялення гэтай мясцовасці. У XV
��������������
ст. землі,
на якіх цяпер знаходзіцца Аўгустоў, былі далучаны да
Вялікага Княства Літоўскага, але актыўнае засяленне
гэтых земляў тады не пачалося. У пачатку XVІ ст. вялікія
князі літоўскія Аляксандр і Жыгімонт Стары надавалі
тут землі сваім прыбліжаным, напрыклад, Міхалу
Глінскаму і прадстаўнікам роду Радзівілаў. У 1526 г. Ян
Радзівіл 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 Прусіі, а таксама
мытнай каморы, якая тут размясцілася.
У кастрычніку 1553 года кароль Жыгімонт Аўгуст
зафундаваў у Аўгустове праваслаўную царкву, надаўшы мясцоваму святару Грыцьку дзве валокі зямлі,
праўда, ужо ў 1595 г. святар царквы ў Аўгустове
Сільвестр абвінавачваў войта Мікалая Багінскага
ў тым, што апошні забраў гэтыя дзве валокі сабе. З
пачатку XVII�������������������������������������
�����������������������������������������
ст. прыход у Аўгустове быў грэка-каталіцкім.
Насельніцтва Аўгустова і навакольных вёсак было
ў значнай ступені русінскім, аднак падпала пад хуткую
паланізацыю, паколькі перамешвалася з заходнесла�
вянскім насельніцтвам і амаль не мела кантактаў з ас�
ноўным усходнеславянскім абшарам уздоўж Нёмана. У
канцы ������������������������������������������������
XVIII ст. царква ўжо амаль не мела прыхаджан, а
спавядаліся ў ёй толькі грэка-католікі, якія праязджалі
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на Гарадзеншчыну з Прусіі – усяго каля 50 чалавек у
год.
У 1804 годзе царква апісваецца як маленькі, драўляны, крыты дранкай 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 ІІІ. Вакол
царквы размяшчаліся невялікія могілкі без агароджы,
аднак з 1799 г. усіх памерлых хавалі на камунальных
могілках за ракой Нэтай, дзе грэка-католікам была
адведзена асобная частка.
У перыяд існавання Каралеўства Польскага Аўгустоў быў спачатку цэнтрам ваяводства, пасля была
заснавана аднайменная губерня, аднак цэнтр яе быў у
Сувалках. Царквой і нешматлікімі прыхаджанамі грэкакатолікамі апекаваліся ўніяцкія святары з Рыгалаўкі,
Ліпска, Лабна і Сапоцкіна. Айцец Міцкевіч з Сапоцкіна
ў 1854 годзе адрамантаваў і нанова асвяціў храм100.��
Да 1875 года цоркаўка працягвала заставацца
грэка-каталіцкай, аднак у 1872 годзе ў Аўгустове ўжо
функцыянавала праваслаўная царкоўна-прыходская
школка, дзе навучалася ад 9 да 16 дзяцей. У 1873 г.
айцец Якуб Шыдлоўскі атрымаў загад уставіць у царкве іканастас, але з-за малых памераў храма зрабіць
гэта было немагчыма. З 1875 года царква ў Аўгустове
стала праваслаўнай.
Старая ўніяцкая царква не адпавядала новым патрабаванням, і да канца 1870-х гг. службы 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 имя святых апостолов Петра и
Павла // Памятная книжка Сувалкской губернии на 1885 год. – Сувалки,
1884. – С. 181.
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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 Казанскай Іконы Божай Маці. Пасля рэканструкцыі ў
храме маглі размясціцца да чатырохсот чалавек101.�
У лютым 1881 г. было прынята рашэнне аб будаўніцтве новай мураванай святыні ў Аўгустове, і ў ліпені
гэтага года быў закладзены падмурак. У каст-рычніку 1884
г. новая Петрапаўлаўская царква, якая магла змясціць да
чатырохсот чалавек, была асвечана. Царква мела адзін
купал і чатырохпавярховую звані-цу з пяццю званамі,
найбольш цяжкі з якіх важыў чатырыста кілаграмаў102.�
А адзін са званоў быў адліты ў памяць выратаванняў
цара Аляксандра ІІ ад замахаў на яго жыццё, і на ім
быў адліты партрэт цара. Цікавая падзея адбылася ў
1887 годзе напярэдадні перанясення іконы Маці Божай
са старой драўлянай, былой уніяц-кай царквы ў новую
мураваную. Мясцовыя жыхары пабачылі святло, якое
выходзіла з храма. Аказалася, што так незвычайна
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 паміж рускімі і нямецкімі
войскамі. Рускія салдаты ўбачылі на небе Маці Божую
з дзіцём на руках, якая паказвала рукою на захад. Па
матывах гэтай падзеі пачалі пісаць праваслаўныя іконы
пад назвай «Маці Божая Аўгустоўская Перамога». Да
рэвалюцыйных падзей 1917 года іх было створана вельмі няшмат і таму сёння гэтыя іконы лічацца рэдкімі і
асабліва каштоўнымі. Апошнім настаяцелем царквы ў
101. Там101�������������
же����������
������������
. ��������
С�������
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Аўгустове напярэдадні Першай сусветнай вайны быў
Іаан Фёдаравіч Макарэеўскі.
У 1894 годзе пры царкве было арганізавана царкоўнае брацтва. Пасля нямецкай акупацыі 1915 года
большая частка праваслаўнага насельніцтва, якая была
не мясцовага паходжання, пакінула горад. Старую
былую ўніяцкую царкву немцы перарабілі ў кузню, а
перад Другой сусветнай вайной 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 будаўніцтва настаўніцкай семінарыі.
У 1931 годзе ў Аўгустове было толькі крыху больш
за 150 праваслаўных жыхароў. Праваслаўныя службы
ў горадзе адбываліся падчас Другой сусветнай вайны,
хрысцілі ў тым ліку і дзяцей савецкіх афіцэраў. Сёння
ў Аўгустове ёсць невялікі праваслаўны храм, які абслугоўваецца святаром з Беластока.
Апрача вышэйзгаданых храмаў у Аўгустове існавала
царква Святога Мікалая Цудатворцы. У двух вярстах ад
горада размяшчаўся 104-ы Усцюжаўскі полк пяхоты. У
1910 г. паміж будынкамі казармаў была ўзведзена прамавугольная мураваная царква з купалам і званіцай.
Храм быў асвечаны ў 1912 годзе, і пасля 1918 года яго
перадалі католікам. Цяпер гэта парафіяльны касцёл
Чанстахоўскай іконы Маці Божай. Выгляд храма моцна
зменены перабудовамі міжваеннага часу і 1980-х гг.

����. Wiśniewski
����������� ���
J. Dzieje
��������������������
osadnictwa w powiacie
�������������������������
augustowskim od XV
���
do końca XVIII wieku // Studia i materiały do dziejów pojezierza augustow�
skiego (pod red. J.Antoniewicza). – Białystok, 1967. – S. 115.
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Як мінімум з 1533 г. на месцы будучага мястэчка
існавала вёска з назвай Ліпск. Заснаванне і развіццё
мятэчка Ліпск было звязана са спробамі караля Стэфана Баторыя стварыць з Ліпска гандлёва-рамесніцкі
цэнтр, дзеля чаго ў 1580 г. мястэчку было нададзена
Магдэбургскае права, уфундаваныя бровар, лазня і іншыя публічныя будынкі. Гербам горада быў абраны
карабель з ветразем, што сімвалізавала надзеі на
развіццё судаходства па Бобры. У той жа самы час з
дзяржаўнага скарбу было прафінансавана заснаванне
рымска-каталіцкага і праваслаўнага прыходаў у горадзе.
Большую частку насельніцтва Ліпска заўсёды складалі
ўсходнія славяне-русіны, хаця, закладаючы тут рымскакаталіцкую парафію, кароль спадзяваўся прыцягнуць
сюды гандляроў і рамеснікаў з Кароны Польскай. Але
нават у сярэдзіне ХІХ ст. польскі даследчык Аляксандр
Палуянскі пісаў: «Ліпск з’яўляецца галоўным горадам
тутэйшых Русінаў, аселых на зямлі Яцвягаў, хаця другі
горад Сапоцкін, што знаходзіцца далей на поўнач і
заснаваны быў нейкім Сапоцькам, а цяпер уласнасць
графа Міхала Валовіча, Русіны таксама любяць і часта
наведваюць»104.
З пачатку Х�����������������������
VII стагоддзя прыход у Ліпску
�����������
быў
грэка-каталіцкім. У 1804 г. у Ліпску была старая
ўніяцкая драўляная царква ў гонар Нараджэння
Найсвяцейшай Панны Марыі з дзевяццю зашклёнымі вокнамі. На крытым гонтам даху былі ўзведзены
два купалы з жалезнымі крыжамі – над галоўным
фасадам і пасярэдзіне. Могілкі размяшчаліся вакол
храма, аднак ужо існавалі новыя могілкі на пэўнай
�������������������������
. Ibidem. – S. 190-191.
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адлегласці ад царквы. Унутры храма былі тры алтары,
амбон, канфесіянал, лавы для прыхаджан. Кнігі былі
галоўным чынам усходняй традыцыі: надрукаваны
ў Супраслі Служэбнік, Актоіх, Каляровая і Посная
Трыодзь. У царкве знаходзіліся прывілеі караля Стэфана Баторыя за 1582 год і Аўгуста ІІІ за 1759 год.
Да прыхода належалі горад Ліпск і пятнаццаць
вёсак – агулам 1833 прыхаджаніны.
Пасля 1875 года прыход у Ліпску быў праваслаўным.
Мясцовае насельніцтва актыўна супраціўлялася спробам пераўтварыць іх храм у праваслаўную царкву. «Новообращённые» ўніяты зачыніліся ў сваёй царкве і не
пускалі ў яе царскіх чыноўнікаў і праваслаўнага святара.
Улады прыслалі ў мястэчка «на пастой» казацкую сотню, 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 распачата будаўніцтва мураванай праваслаўнай царквы ў
гонар Нараджэння�����������������������������������
Маці Божай, якая была асвечана 28
106
жніўня 1880 года .
Паміж 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў
Ліпску былі:
Якаў Людвікавіч Шыдлоўскі, згадваецца ў 1872–
1875 гг. Апошні грэка-каталіцкі святар.
Міхаіл Вігура, прыкладна з 1875 па 1885 гг. Першы
праваслаўны святар.
Антоній Андрэевіч Возны, з 1886 па 1893 г.
�����. Polak.
���������– Рazdziernik
��������������������
1902. – ��
№ 10.
�����������������
– S. 153-154.
106. Паводле «Холмско-Варшавского Епархиального Вестника»
(1877. № 7. С. 8-9), прыходская царква была менавіта Петра-Паўлаўскай
(адсюль назва гміны – Петрапаўлаўск). Хутчэй за ўсё гэтая назва адносіц�
ца да старога драўлянага, былога ўніяцкага храма. Аднак з гэтага мож�
на зрабіць выснову, што ў нейкі момант пасля 1804 г. храм быў нанова
асвечаны. Новая ж мураваная царква атрымала старую назву драўлянага
храма (Гл. Памятная книжка Сувалкской губернии на 1913 год. – Сувал�
ки, 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. Пабудаваная 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 Першай сусвет�
най вайны недалёка ад ліпскага парафіяльнага касцё�
ла, узведзенага ў 1906–1914 гг., і, праўдападобна, была
праз некалькі гадоў разабрана. У касцёле захоўваецца
ўніяцкая ікона Маці Божай Базыліянкі з ���������������
XVII ст., якая
з’яўляецца зараз адзіным напамінаннем аб уніяцкай
мінуўшчыне краю і ўсходнеславянскіх каранях яго
жыхароў.

Рыгалаўка

w

w

Па некаторых звестках праваслаўны прыход у Ры�
галаўцы быў заснаваны яшчэ ў XVI ст., аднак гэтая ін�
фармацыя патрабуе ўдакладнення108. З пачатку XVIІ ст.
прыход быў грэка-каталіцкім. Паводле акта візітацыі
парафіі 1804 года, у Рыгалаўцы была старая драўляная
царква, крытая саломай і вельмі занядбаная. Царква
мела пяць зашклёных вокнаў (адно пабітае) і пахілены
купал на даху. Памерлых хавалі вакол царквы на абне�
сеных мурам могілках. Новыя могілкі ўжо існавалі, ад�
����. Pojezierze
����������������������������������
Augustowsko-Suwalskie. Przewodnik
�����������������������������
krajoznawczy i tu�
rystyczno-letniskowy. – 1937. – S. 118.
108. Ibidem.
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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 богаслужэння па ўсходнім абрадзе. Сярод кніг
былі Служэбнік, надрукаваны ў Супраслі, і, што асаблі�
ва цікава, багата аздобленае рукапіснае Евангелле, якое,
безумоўна, было вельмі старой кнігай.
Да прыходу належалі вёскі Рыгалаўка, Ракавічы,
Ліпшчаны, Харужоўцы, Ячнік, Рагожын, Дулькаўшчыз�
на, Сёлка, Панарліца, Дальнічаны, Качоры – агулам 588
чалавек.
Паміж 1872 і 1913 гадамі настаяцелямі прыхода ў
Рыгалаўцы 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.
Першы 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 новай цаглянай Крыжаўзвіжанскай царквы. Сінод
выдзеліў на будаўніцтва гэтай царквы 39 тысяч 200
рублёў, і 22 мая 1901 г. сувалкаўскі губернатар заклаў
109. Холмский греко-униатский месяцеслов на 1875 г. – Варшава,
1874. – С. 81.
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першы камень гэтай царквы110. У падмурак храма была
закладзена скрынка з памятным надпісам. У 1913 годзе
царква мела дзве філіяльныя капліцы: Петра-Паўлаўскую
ў вёсцы Панарліца (пабудавана як уніяцкая ў XVIII ст.) і
Свята-Мікалаеўскую на могілках. Апошняя хутчэй за ўсё
была старым галоўным уніяцкім храмам прыхода.
Пасля выезду праваслаўнага святара падчас Пер�
шай сусветнай вайны некаторы час храм знаходзіўся ў
заняпадзе, а з 1919 г. з’яўляецца прыходскім рымска-ка�
таліцкім касцёлам Перамянення Божага. У касцёле зна�
ходзяцца старыя ўніяцкія абразы, напісаныя паводле
ўсходняй традыцыі.

Пакроўск
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Cтараабрадцы-расійцы з’явіліся на Аўгустоўшчыне ў канцы XVIII ст., уцякаючы ад пераследаванняў на
тэрыторыі Расйіскай Імперыі. Пасяліў іх тут Адам Гела�
жэўскі, саноцкі падчашы. Пасля 1784 г. расійскія стара�
абрадцы заклалі на тэрыторыі Аўгустоўскай пушчы
некалькі пасяленняў, і да 1795 г. іх агульная колькасць
дасягнула 475 чалавек. Пасля 1830 г. частка старааб�
радцаў далучылася да адзінаверства, і для іх у 1846–
1854 гг. у былым фальварку Каралін, перайменава�
ным у Пакроўск, узведзена царкву Найсвяцейшай
Багародзіцы Пакроўскай. Частка старавераў, аднак,
працягвала трымацца беспапоўства і ніякіх зносін з
праваслаўнай епархіяй не мела. З 1900 г. у Пакроў110. Холмско-Варшавские епархиальные ведомости. – 1901. – № 23. – 3
июня. – С. 17-19.
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ску працавала царкоўная школа. У 1918 г. прыход быў
ліквідаваны, царква перададзена католікам. У міжва�
енны час і асабліва ў пасляваенныя гады колькасць
старавераў скарачалася, аднак іх суполкі існуюць на
Аўгустоўшчыне дасюль.

Даўспуда-Рачкі
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Ваколіцы Даўспуды і Рачкаў былі найбольш высу�
нутым на паўночны захад беларускім этнічным абша�
рам. Ужо 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. Падчас
войнаў XVII ст. праваслаўнае насельніцтва амаль знік�
ла. З другой паловы ХІХ ст. маёнткам Даўспуда валодаў
расіянін Сяргей Карцаў, жонка якога Зоф’я выступіла з
ініцыятывай будаўніцтва ў Рачках праваслаўнага храма.
У 1897 г. быў створаны камітэт па будаўніцтве царквы, а
ў 1903 г. храм у гонар Іконы Спаса Нерукатворнага быў
скончаны. У 1910 г. тут была пахавана З. Карцава. Пра�
васлаўны прыход у Рачках налічваў усяго каля 900 чала�
век. Царква была разабрана ў міжваенныя гады111.

����������
. Sokoł K.,
�������������
Sosna A. Cerkwie
�������� prawosławne
��������������
w Centralnej
����������� Polsce.
��������������
Bia���
ł��
y�
stok���������������
, 2011. �������
S������
. ����
107.
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Антымінс – пераносны алтар у выглядзе забяспе�
чанага рэліквіямі льнянога палатна з выявамі Хрыста і
чатырох евангелістаў, які асвячаецца біскупам.
Валока – дзялянка зямлі, якая была мерай вызна�
чэння феадальных павіннасцей. Складала прыкладна
21,3 гектара.
Візітацыя – наведванне рымска-каталіцкага кас�
цёла або ўніяцкай царквы біскупам або яго прадстаўнікамі з мэтай ацаніць розныя бакі жыцця прыхода.
Па 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 часцей за ўсё традыцыйнай прамавугольнай
формы.
Сакрыстыя – бакавое памяшканне ў рымска-каталіцкім касцёле, якое служыць для захавання літургічна�
га інвентару і для падрыхтоўкі святара для службы. У
праваслаўнай архітэктуры выкарыстоўваецца паняцце
«рызніца».
Інвентар – рэестр усёй 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-каталіцкага касцёла, які часцей за ўсё быў мясцовым панам.
Ён фінансава падтрымліваў храм, але меў права пра�
паноўваць біскупу свайго кандыдата на пасаду свята�
ра. Калятары ������������������������������������������
мелі свае ўласныя лавы ў касцёле, і маглі
������
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 Польскага
Каралеўства, якое было складовай часткай Рэчы Пас�
палітай і разам з Вялікім Княствам Літоўскім у 1569–
1795 гг. складала адну дзяржаву.
Морг – адзінка вымярэння плошчы, якая складала
ад 0,25 да 0,5 гектара.
Прывілей – дакумент, які надаецца манархам
�������������
ней�
����
кай інстытуцыі або сацыяльнай групе на валоданне не�
чым або на права ажыццяўлення пэўных дзеянняў.
Фундатар – спонсар касцёла або царквы. Ім мог
быць кароль і вялікі князь або мясцовы пан. Адсюль
«фундацыя» – акт заснавання прыхода і храма.
Служэбнік (Мшал), Трыодзь, Актоіх, Мінея, Ірмалогій – богаслужэбныя кнігі, якія выкарыстоўваюцца ў
праваслаўнай і грэка-каталіцкай цэрквах.
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Аўгустоўскі канал. Пачатак ХХ ст.

Аўгустоўскі павет у ХIХ ст.
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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.
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Гарнізонная царква ў Аўгустове. Пачатак ХХ ст.

Iкона Маці Божай «Аўгустоўская Перамога»
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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.
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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.
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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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